Zuinig zijn met energie is
verplicht én bespaart geld
Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer
zijn bedrijven met een hoog verbruik
verplicht om bepaalde erkende
maatregelen voor energiebesparing
uit te voeren die zich binnen vijf jaar
terugverdienen. In 2019 verandert
de regelgeving. Naast de bestaande
energiebesparingsplicht komt er een
informatieplicht voor bedrijven en
instellingen die meer dan 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m³
aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.
Met de informatieplicht willen de overheid
en het bedrijfsleven energiebesparing
versnellen om de CO2-uitstoot te beperken.
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V

alt een bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet het uiterlijk 1 juli 2019 aan de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.
nl) rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Als uitgangspunt geldt de Erkende
Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de betreffende
bedrijfstak. Deze melding van de genomen maatregelen in
het bedrijf is iedere vier jaar verplicht. Voor de rapportage
is het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Waar deze rapportage
exact aan moet voldoen, is nog niet bekend.

ERKENDE MAATREGELEN
Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen
waarmee bedrijven eenvoudig kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Inmiddels
zijn er voor diverse branches specifieke lijsten met erkende
maatregelen beschikbaar.
Enkele voorbeelden van erkende maatregelen in de bollenteelt zijn:
• het isoleren van koelcelwanden;
• koeling onderbreken als de deur opengaat;
• lichtschakeling met bewegingsmelder.
Er is een extra stimulans om minder energie te verbruiken,
omdat met ingang van 1 januari 2019 de energiebelastingtarieven flink zijn gestegen. Bij gas is dit een stijging van circa
20% en bij elektra circa 12%.

ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK
Flynth kan voor u bepalen of uw onderneming onder de
informatieplicht valt. Met een energiebesparingsonderzoek
heeft u inzicht in de energiebesparingsmaatregelen die het
beste toegepast kunnen worden binnen uw onderneming. In
dit onderzoek zullen ook de subsidiemogelijkheden voor uw
situatie aangegeven worden.
Door de maatregelen uit te voeren die op korte termijn al
rendabel zijn, is energiebesparing financieel aantrekkelijk.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met een
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Flynth-vestiging bij u in de buurt.
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