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Helpdesk neemt ondernemers sores
verplichte energiebesparende
maatregelen uit handen
Het bedrijfsleven in Noord-Holland-Noord
wordt per direct ondersteund door een
gemeenschappelijke informatie- en helpdesk
over de verplichte energiebesparende
maatregelen. Dit ondersteunings- en
uitvoeringsplatform is een initiatief van
EPA, ECWF en EPNH.
Volgens overkoepelend
directeur Gerard Fit
hebben ondernemers
dringend behoefte aan
informatie en ondersteuning nu de wettelijke
deadline om te melden
voor 1 juli 2019 steeds
dichterbij komt. De
helpdesk wordt onderOverkoepelend directeur
gebracht bij het Energie
Platform Noord-Holland. Gerard Fit
Gerard Fit: ‘Wij maken het het midden- en kleinbedrijf in heel Noord-Holland-Noord zo makkelijk
mogelijk om aan deze verplichtingen en de

meldingsplicht te voldoen. Tegen lage kosten bieden
we een bedrijfsscan aan en kunnen daarna alles
uit handen nemen. Een kleine investering die
gegarandeerd wordt terugverdiend in tijd- en
energiebesparing.’

Verplichting geldt voor bijna alle bedrijven

Bedrijven waar meer dan 50.000 kWh of meer dan
25.000 m3 aardgas wordt verbruikt zijn verplicht om
energiebespaarende maatregelen te nemen die in
vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Dat geldt
voor vrijwel alle bedrijven in 19 verschillende
sectoren.
Voor 1 juli moet ieder bedrijf dat valt onder de wettelijke verplichting aan de overheid melden welke
energiebesparende maatregelen (welke dat zijn, is te
vinden op de zogenoemde Erkende Maatregelenlijst
van het RVO) het heeft genomen.
Gerard Fit: ‘Los van de verplichte maatregelen komt
er veel bureaucratie bij kijken, ook dat kunnen we
de ondernemers uit handen nemen. Ieder bedrijf
mag namelijk de meldingsplicht overdragen aan
een intermediair.’

EPA, ECWF en EPNH slaan handen ineen als E-bedrijven
Het valt u misschien al op aan deze
opgefriste Epositief nieuwsbrief:
EPA, ECWF en EPNH gaan nog meer
samenwerken als E-bedrijven.
ECWF richt zich uitvoerend op

West-Friesland, EPA op Alkmaar en
omgeving en EPNH als gemeenschappelijk platform op heel
Noord-Holland-Noord. Over onze
activiteiten en projecten – zoals

De Energie Compagnie West-Friesland (ECWF), het Energie Platform
regio Alkmaar (EPA) en het Energie Platform Noord-Holland Noord (EPNH)
zijn opgericht door de lokale en regionale ondernemersverenigingen met
als doel het bedrijfsleven te ondersteunen bij het benutten van de kansen
die de energietransitie hen biedt.

Hoorn80 Energiepositief en
Boekelermeer Energiepositief –
houden wij u via deze nieuwsbrief
op de hoogte.

Melding bij eLoket
De verplichte besparingsmaatregelen moeten worden gemeld bij
een speciaal eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om
het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren
van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat
om maatregelen die het verbruik van elektriciteit en/of aardgas
verminderen en dus NIET om een andere vorm van energie
voorziening. EPNH kan dat allemaal voor u uit handen nemen.
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Voldoet uw bedrijf aan de meldingsplicht?
Bel onder kantooruren: 0229 – 714310
Informatie- en helpdesk ‘verplichte energiebesparende
maatregelen’ is ook bereikbaar via info@epnh.nl
Hernieuwbare energie is geen
energiebesparende maatregel
maar toch zinvol
Het toepassen van hernieuwbare
energie, zoals zonne- of windenergie, geldt niet als energie
besparende maatregel. Bij
energiebesparing gaat het om
het voorkomen of verminderen
van energieverbruik. Uiteraard
is investeren in bijvoorbeeld
zonne-energie evengoed een
goede manier om uw energieverbruik te verminderen. Ook
daar ondersteunt dit energieplatform bij, bijvoorbeeld met
het gemeenschappelijk inkopen
van zonnepanelen.

Wat houdt de
informatieplicht in?

Doe de scan!

Valt uw inrichting onder de
informatieplicht? Dan moet u
uiterlijk 1 juli 2019 in een
speciaal eLoket van RVO.nl
rapporteren welke energiebesparende maatregelen u
heeft genomen.
Als uitgangspunt geldt de Erkende
Maatregelenlijst energiebesparing
(EML) die voor 19 bedrijfstakken is
opgesteld. Na de eerste rapportage
in 2019 moet u om de vier jaar uw
bevoegd gezag informeren over
de genomen maatregelen op uw
inrichting. Voor de rapportage van
de informatieplicht is het
eLoket van RVO.nl beschikbaar.
Moet mijn bedrijf echt energie
besparende maatregelen nemen?
Verplicht? Moeten? Zo ja, welke
maatregelen dan? De helpdesk
van EPNH zorgt voor de juiste
antwoorden en neemt – als u
wilt – u bij de uitvoering te ondersteunen en het geregel uit handen
te nemen: info@epnh.nl of
bel: 0229 – 714310
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