Energiebesparing bij bedrijven
Waarom energiebesparing?
In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie
en klimaatbeleid. De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Maar het treffen van energiemaatregelen levert uw
bedrijf vaak ook een besparing op. Maatregelen voor verwarmingssystemen
kunnen bijvoorbeeld een besparing opleveren van wel 50% (bron: rvo.nl).
Erkende Maatregelenlijst
Samen met branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende
Maatregelenlijst opgesteld. In zo’n lijst vindt u maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient
door de energiebesparing. Op www.infomil.nl (kenniscentrum Infomil) vindt u informatie
over de energiebesparingsmaatregelen. U kunt zelf al aan de slag gaan met deze maatregelen.

Klein

Midden

Groot

< 50.000 kWh
< 25.000 m3

50.000 - 200.000 kWh
25.000 - 75.000 m3

> 200.000 kWh
> 75.000 m3

Verplicht om energiemaatregelen
uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Verplicht om energiemaatregelen
uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Zorgplicht om verspilling
tegen te gaan.

(Elektriciteitsgebruik (kWh) per jaar en aardgasgebruik (m3) per jaar)

Subsidiemogelijkheden
Op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland vindt u informatie
over de subsidiemogelijkheden (www.rvo.nl).
Provincie Gelderland stimuleert lokale
ondernemersinitiatieven voor energiebesparing. U vindt de voorwaarden op
www.gelderland.nl.
Wat doet Omgevingsdienst Regio Arnhem?
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek
de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf.
ODRA gebruikt daarbij de checklist van
Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat u
inderdaad kunt besparen, moet u een plan
opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een
periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Wat kunt u al doen om energie
te besparen?
–– Heeft u al energiezuinige verlichting?
–– Gebruik een veegschakeling. Hiermee
kunt u het uitschakelen van de
binnenverlichting programmeren.
–– Laat uw verwarming of klimaatinstallatie
goed inregelen. Dat kan u jaarlijks
een forse besparing opleveren.
–– Isoleer de leidingen en appendages.
–– Isoleer de ventilatiekanalen.
–– Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen vast.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is
een uitvoeringsorganisatie die vergunning-,
toezicht- en handhavingstaken (VTH)
uitvoert voor 10 gemeenten en provincie
Gelderland in de regio Arnhem. Samen staan
we voor een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving.
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Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio
Arnhem vindt u informatie per branche:
www.odregioarnhem.nl. U kunt ook een
mailbericht sturen aan energie@odra.nl.

