
Energiebesparing: wat moet en wat kan 

 
In 2050 is Nederland aardgasvrij. De internationale en nationale overheid heeft besloten dat onze 
energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we anders gaan werken en 
produceren. Als ondernemer heeft u een grote rol in deze energietransitie. Maar naast een verplichting 
biedt het ook kansen. 
 
Energie besparen 

Wanneer uw energie- en gasverbruik hoger is dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 dient u verplicht 
energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De Erkende 
Maatregelen. Lees er meer over op greenbizijmond.nl. Maar buiten de lijst om zijn er maatregelen die 
makkelijker te nemen zijn en zich snel terugverdienen. Heeft u al ledverlichting? Wilt u met de datalogger 
de inregeling van uw verwarming controleren? Neem contact op met Chris Steensma van 
Omgevingsdienst IJmond/GreenBiz IJmond via 06-50236470 of csteensma@greenbizijmond.nl. 

 
Energie opwekken 
Ook niet opgenomen in Erkende Maatregelenlijsten maar wel veel potentie: zonne-energie. Uw eigen 
energie opwekken, nadat u energie heeft bespaard, scheelt aanzienlijk in uw maandelijkse kosten. Ook 

kunt u uw dak of overschot aan zonne-energie beschikbaar stellen aan lokale energie markt GreenBiz 
Energy, www.greenbizenergy.nl. GreenBiz IJmond vraagt in oktober een SDE+ subsidie aan voor 
ondernemers. U kunt meedoen. Neem contact op met Lyane Peggeman van Omgevingsdienst 

IJmond/GreenBiz IJmond via 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl . 

 
 

GreenBiz IJmond is een initiatief voor en door ondernemers, ondersteund door Omgevingsdienst IJmond. 
 

Let op: Informatieplicht voor bedrijven en instellingen 

 
Bedrijven met een energie- en gasverbruik vanaf 50.000 kWh en/of 25.000 m3 zullen vanaf 1 juli 2019 

verplicht worden om vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende 
maatregelen, de zogenoemde Informatieplicht. Als uitgangspunt voor de melding gebruikt u de Erkende 
Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat verplichte energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML 
opgesteld.  
 

De rapportage dient via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te worden 
ingediend. Eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk, etc. kunnen 
gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling 
van de meldingsplicht, u dient zelf in de portal een melding te doen.   
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