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Beste ondernemer,
Energiebesparing is één van de belangrijkste onderdelen van de energietransitie. Om energiebesparing in Bernheze te stimuleren, start de gemeente Bernheze in samenwerking met ondernemersverenging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) het project
Energieadvisering bij bedrijven. Vanuit dit project is voor u subsidie beschikbaar om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen, energie te besparen én uw energiekosten te verlagen.
Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per
jaar? Dan bent u op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om
alle energiebesparende maatregelen te nemen waarvan ze de investering binnen vijf jaar terugverdienen. Hierover dient u het bevoegd gezag via het eLoket van het RVO te informeren.
Op de website van Infomil vindt u de lijst met verplichte energiemaatregelen die voor uw bedrijfstak van toepassing zijn: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/erkende-maatregelen/. Deze lijst is door de overheid samen met uw
brancheorganisatie opgesteld.
Project Energieadvisering bij bedrijven
Om u te laten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing, hebben de gemeente Bernheze en ondernemersvereniging SOB het project Energieadvisering bij bedrijven opgezet en bieden u aan om hieraan deel te nemen. Ook als u niet aan de informatieplicht energiebesparing
hoeft te voldoen. Er wordt dan een energie-audit uitgevoerd bij uw bedrijf of instelling, om in
kaart te brengen welke erkende energiebesparende maatregelen u nog kunt nemen en hoe u
energieverspilling tegen kunt gaan. Vervolgens wordt er in overleg met u een plan van aanpak
gemaakt om de investeringen uit te voeren. Daarmee zorgt u voor een lagere energierekening
en houdt u uw bedrijf of instelling toekomstbestendig.
Voor de uitvoering van de energie-audit zijn subsidies beschikbaar gesteld door de gemeente
Bernheze en ondernemersvereniging SOB waarmee de kosten voor een groot deel worden
gedekt. De subsidie van ondernemersvereniging SOB geldt alleen voor ondernemers die lid zijn
van de ondernemersvereniging. Het toekennen van de beschikbare subsidie gebeurd op volgorde van inschrijven.

Bedrijfsomvang o.b.v.
gebouw en installaties
Klein
Middelgroot
Groot

Auditkosten
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000

Subsidie gemeente Bernheze
€ 500
€ 750
€ 1.000

Subsidie SOB
€ 100
€ 200
€ 300

Eigen bijdrage
€ 400
€ 1.050
€ 1.700

Tot slot
Wilt u graag meedoen met het project Energiebesparing bij bedrijven of wilt u meer informatie
over de energie-audit? Dan kunt u contact opnemen met Mike Lusthof van Cinergie, het adviesbureau dat begeleidt bij dit project: m.lusthof@cinergie.nl of 06-53292042.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Freek Reffeltrath
via duurzaamheid@bernheze.org of 0412-458888.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Freek Reffeltrath
medewerker team Ontwikkelen beleid
Deze brief is met zorg opgesteld, maar vanwege geautomatiseerd verwerken niet ondertekend.

-2-

