Infoblad wetgeving en subsidies m.b.t. energiebesparing
Wetgeving

Het energielabel C dat in 2023 verplicht wordt gesteld voor kantoren. De verplichting geldt
voor alle gebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50% een gebruiksfunctie kantoor
heeft. Voor de verplichting geldt een ondergrens van 100 m2 en ook monumenten worden
(vooralsnog) uitgezonderd.


Europese Energie-efficiency Richtlijn (EED)
Verplichte energiescans voor de grotere ondernemingen (meer dan 250 werknemers en 43
miljoen op de balans of meer dan 50 miljoen winst). Zie bijlage.



Wettelijk verplichte energiebesparing bij bedrijven in het kader van de Verruimde Reikwijdte
van de Wet milieubeheer. De VNG en het ministerie van Infrastructuur en milieu hebben alle
gemeenten aangeschreven met het verzoek aan bestuurders om hogere prioriteit toe te
kennen aan energiebesparings-maatregelen met een terugverdientijd van < 5 jaar bij de
grotere bedrijven. In het energieakkoord is overeengekomen dat naast stimuleringstrajecten
ook toezicht en handhaving wordt ingezet om de uitvoering van energiebesparingsmaatregelen
met een terugverdientijd van < 5 jaar te borgen.
Met de erkende maatregellijsten is het voor bedrijven en instellingen eenvoudiger te voldoen
aan de verplichting uit artikel 2.15. Voor bevoegde gezagen is het makkelijker om toe te zien
op de verplichting. De verwachting is dat hiermee een hogere energiebesparing mogelijk is. De
lijsten met energiebesparende maatregelen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de
doelstelling van extra energiebesparing.
Artikel 2.15 Activiteitenbesluit (verkorte versie)
1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar of minder.
2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de
verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de
bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per
maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
3. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag
degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is
dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter
aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag
te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het
eerste lid wordt voldaan.
4. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het
eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen
binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
5. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig
kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000
kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.
Toelichting
De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen geldt niet voor:
 Kleine energieverbruikers: met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50.000 kWh en
jaarlijks verbruik aardgasequivalenten van < 25.000 m³.

Ondernemers die vallen onder artikel 2.15, moeten alle maatregelen treffen die zich binnen vijf
jaar terugverdienen. Om de uitvoering van deze verplichting te vereenvoudigen zijn er sinds
najaar 2015 erkende maatregelen. Als een onderneming alle op zijn bedrijf van toepassing
zijnde, uitvoerbare erkende maatregelen treft, is voldaan aan de verplichting.
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Voor bepaalde bedrijfstakken zijn er erkende maatregelen voor energiebesparing:
 Metalelektro en MKB-metaal
 Autoschadeherstelbedrijven
 Rubber- en kunststofindustrie
 Commerciële datacentra
 Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 Kantoren
 Onderwijsinstellingen
RVO heeft infographics opgesteld voor kantoren, de zorgsector en onderwijsinstellingen. Deze
bevatten nuttige overzichten van maatregelen.
Eind 2017 / begin 2018 zullen ook de volgende bedrijfstakken volgen:
 Automotive
 Horeca
 Agrarisch
 Detailhandel en supermarkten
 Sport en recreatie
 Voedingsmiddelen
Subsidies / financiële regelingen
Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van subsidies of financiële regelingen
om hun investering in energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen deels te
financieren. Vanwege de diversiteit en het grote aantal wordt verwezen naar de websites van de
provincie NH en het ministerie van Economische Zaken.
Hieronder volgt een kleine lijst met veel gebruikte landelijke regelingen:











Energie Investeringsaftrek (EIA –regeling) fiscaal voordeel op investeringen in
energiezuinige technieken
Milieu Investeringsaftrek (MIA en Vamil-regeling) fiscaal voordeel op investeringen in
milieuvriendelijke technieken
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie op hernieuwbare
energietechnieken als zon, wind, geothermie en biomassa
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) subsidie op de aanschaf van
zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels
Op deze website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan alle
subsidies en financiële regelingen van het ministerie van EZ. Via de subsidiewijzer kan men
zoeken naar een toepasbare regeling.
Op deze website van de provincie Noord-Holland staat een overzicht van de huidige
provinciale regelingen. Hier vindt men bijvoorbeeld een link naar LEADER projecten (POP3)
waar subsidie aangevraagd kan worden voor activiteiten die betrekking hebben op het
thema Circulaire economie. De meeste andere regelingen zijn niet meer open.
Bestaande fondsen en regelingen provincie:
o MKB innovatiefonds NH
o Participatiefonds duurzame economie NH
o Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland
o Subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties
Bestaande fondsen landelijk:
o InvestNL (o.a. investeren in risicovolle activiteiten op het gebied van grote
transitie-opgaven zoals energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel)

Daarnaast kan gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van energiebesparende maatregelen.
Energiebesparing
Landelijke organisatie Energieke Regio, kan energiescans uitvoeren bij bedrijven. Daarnaast zijn er
nog ontzettend veel andere bedrijven die graag willen helpen om energiescans uit te voeren,
onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden en ‘kosteloos’ maatregelen treffen.
Energie opwekken
Platte daken zijn uitstekend geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De terugverdientijden
liggen tussen de 7 en 13 jaar. Gezamenlijk inkopen kan de prijs laten zakken waardoor de
terugverdientijden nog lager liggen.
Bijlage
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Europese energie efficiency richtlijn (EED)
In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn
(EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees
energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.
De richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering
van energie-audits door grote ondernemingen.
Voor wie geldt artikel 8 van de EED (energie-audit)?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van €
50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energieaudit op u van toepassing.
Uitzonderingen
Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren.
Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020
(MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven
met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit
te voeren.
Waarom een energie-audit?
De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het
actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor
kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis
daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits
bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden
tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen
van energie.
Wat moet u doen?
Uw onderneming geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de
onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en
eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het
energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met
inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en
mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn
proportioneel en voldoende representatief zijn.
Het is uiteindelijk aan ondernemingen om een energie-audit rapport op te stellen en het
betreffende bevoegd gezag om besluiten te nemen.
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Wanneer?
Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5
december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te
herhalen.
De onderneming dient het verslag van de audit binnen vier weken aan het bevoegd gezag, meestal
de gemeente, te sturen. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de
verplichtingen van de regeling is voldaan. Voor vragen en advies omtrent de uitvoering van de
audit kan de onderneming contact opnemen met het bevoegd gezag of met de omgevingsdienst
(zij voeren voor veel gemeenten energietaken uit). De contactgegevens vindt u onder downloads.
Indien een onderneming niet kan voldoen aan de bij de richtlijn vastgestelde datum van 5
december, dan verzoeken wij u actief en tijdig contact op te nemen met het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag beziet in overleg met de onderneming hoe zo snel als realistisch mogelijk is, tot een
energie-audit te komen.
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