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Programma

• Opening – Olijslager

• Zon op dak project 
VPB Emmen - Herman G. Idema

• Energieke Regio – Oene Venema

• Belastingaftrek en subsidies - Countus



“Zon op Dak”

Pilot ontzorging
ondernemers bij realisatie 
zonnepanelen op eigen dak

18 oktober 2019| Emmen | VPB



Segmentering van het bedrijventerrein

WAAROM DIT PROJECT?

 VERDUURZAMING IS ONDERDEEL RIJKSBELEID

 ENERGIENOTA 2017-2020 GEMEENTE  EMMEN

 KOSTENBESPARING IN EIGEN BEDRIJF

 VERPLICHTING ENERGIEBESPARING GROTERE 
VERBRUIKERS PER 1 JULI, MET HANDHAVING



Energieverbruik in de gemeente Emmen

16 Petajoule !

Energieverbruik in de gemeente Groningen  (7e stad van het land)

7,6 Petajoule !

5100 ha zonnepanelen
700 windmolens van 3 Mw



Herman G. Idema

DE ENERGIE VAN 
ONDERNEMEND EMMEN
Fossiele energie - Openbare net

Warmtekracht (gas) - Tuinbouw en Emmtec

Wind - Pottendijk (2021)
- Park N34 (2021)
- Zwartenbergerweg (EHEC 2021)

Zonnestroom - Rundedal
- Oranjepoort
- Scholtenzathe
- Gemeentegebouwen / Woningen
- Bedrijven
- GZI-next (2020)
- Pottendijk (2021)

Biogas - Diverse boerenbedrijven
- Emmtec-Zuid (plannen)
- GZI-next (plannen)

Waterstof - GZI-next (plannen) 

Groningen 
51%
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Benut t/m 2018

Uit het E&E onderzoek blijkt dat op bedrijfsdaken in de 
gemeente Emmen  ruimte is voor meer dan 100 MegaWattpiek. 
Een MegaWattpiek is 1 miljoen Wattpiek. 
Eén zonnepaneel levert ongeveer 250 -270 wattpiek.



200 voetbalvelden van FC Emmen 
aan zonnepanelen op bedrijfsdaken erbij

Het uiteindelijke 
doel



Waarom zou 
ik meedoen?

Wat levert 
het mij op?

Hoe werkt 
het project?

Wat is de 
planning?

Kan dit project de 
stroom  kwijt?

Wat  zijn de 
risico’s?

Hoeveel kost het mijzelf?

Wie krijg ik op mijn dak?



Inhoud van het project
• 20 bedrijven als innovators / voorlopers werven

• Realiseren van 20 verschillende maatwerkprojecten Zon op dak

• Ontzorgen van de deelnemers

• Ervaring opdoen

• Maximale energierendement halen uit de geïnvesteerde euro´s 



Wat gaan we doen (I)
• Bouwtechnische inspectie
• Opvragen gegevens bij bedrijven

- Machtiging
- Bouwtekeningen
- Energiefacturen

• Quickscan
- Locatiebezoek
- Rapportage mogelijkheden



Wat gaan we doen (II)

• Subsidieaanvraag
• Netaansluiting
• Business Case
• Opstalovereenkomst

• Energiescan
• Offertes aanvragen
• Opleverkeuring



Wat gaat het u kosten?

Fase 1
• Dakcheck
• Quickscan
• Go / No go
• No go = geen kosten

Fase 2
• Go 
• Dakcheck € 1.500,=
• Businesscase/Subsidieaanvraag/Netaansluiting/ 

offertes € 1.750
• Kosten verwerkt in businesscase



Wie voert het uit?

Opzet is om het hele project in principe door leden van de VPB cq. 
door lokale of regionale bedrijven te realiseren.



Planning:
April- Mei start werving geïnteresseerden voor pilotproject

Mei informatiebijeenkomst project

Mei - Juli Quickscans technische mogelijkheden bij geïnteresseerden

Mei - Juli Uitwerken businesscase per bedrijf en nader technisch onderzoek

Mei- September Voorbereiden SDE-aanvraag (subsidie Rijk)

Oktober Indienen SDE-aanvraag

Januari 2020 Verwachte toekenning SDE-subsidie

Maart 2020 Start realisatie eerste pilot-projecten

Oktober 2020 Oplevering laatste daken in kader pilot-project



Doorkijkje naar de toekomst:
• Energieverbruik in brede zin verlagen en optimaliseren

• Smartgrid op bedrijventerreinen onderzoeken & realiseren
• Optimaal benutten zelf opgewekte energie in bedrijven
• Slim omgaan met energievretende processen of installaties en machines
• Overschotten afzetten richting andere energie-opwekkers (b.v. waterstof  bij GZI-

next)

• Laad-infrastructuur bedrijventerreinen/bedrijven collectief optimaliseren





Oene Venema – Energieke Regio

Regiocoördinator ERNON

Ondernemer ACVO / ISOFastTrack

Even voorstellen





Stappen

Informatiebijeenkomst

Overzicht behoeften en verplichtingen

Intakegesprek (bij u op locatie)

Vervolgtraject



Wij helpen ondernemers en 
organisaties verdienen aan 
duurzaamheid

Van intentie naar actie!



Vastgoedsector lanceert modelcontract 
energielabel C-verplichting

Eerste Kamer dwarsboomt 
verbod op asbestdaken

Stikstofproblematiek 



Ook bananen en paprika’s plasticloos
in de schappen bij Albert Heijn

Grote beleggers eisen klimaatactie 
oliebedrijven

Economie groeit, maar uitstoot 
broeikasgassen daalt 

'Donkergroene' staatslening haalt met 
gemak 6 miljard euro op



Dit komt er op u af...

Wet 
milieubeheer

Erkende Maatregelen 
Energiebesluit (EML)

Energielabel C 
voor kantoren

Eisen banken 
energieprestatie

Asbestdaken 
verwijderen

Provinciale 
programma’s

Informatieplicht 
voor 1 juli 2019

Eisen prestaties kwaliteit 
en milieu van 

opdrachtgevers



...en ook...

Wet 
milieubeheer

Erkende Maatregelen 
Energiebesluit (EML)

Energielabel C 
voor kantoren

Eisen banken 
energieprestatie

Verbod op 
asbestdaken

Provinciale 
programma’s

Informatieplicht 
voor 1 juli 2019

Eisen prestaties kwaliteit 
en milieu van 

opdrachtgevers

Laten gaan? Of beginnen?
Uitdaging?!



Vooruitstrevend
Energielabel A+
Onderscheidend in de markt
Innovatief
Opdrachtgevers

Kansen zien...

kansen

willen

moeten

proactief

actief

reactief

doelgericht

praktisch

eenvoudig

Aanvragen subsidies
SDE
Behalen hoog rendement
Duurzaam imago
Winst
Opdrachtgevers

EED
EML
Opdrachtgevers
Toezichthouders
Wet Milieubeheer
ISO normen
Bank

inactief



Welke maatregelen zijn aantrekkelijk 
voor u? Welke kansen liggen er?
En wat levert het op?

Maak een plan!



Energie besparen

 Activiteitenbesluit Milieubeheer art 2.15

 Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 
jaar of minder

 Alle bedrijven (op inrichtingsniveau) die meer verbruiken dan 
50.000 kWh of 25.000m3 gasequivalent

 Erkende Maatregelenlijsten: EML

 Overeenstemming met branches en marktpartijen

 Informatieplicht per 1 juli 2019



Waarom?



Artikel 2.15 (tekst consultatieversie, kan nog wijzigen)

1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
2. Degene die de inrichting drijft meldt uiterlijk op 1 juli 2019 en 
daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke 
energiebesparende maatregelen zijn getroffen. 
3. Indien niet alle bij ministeriële regeling op de inrichting van 
toepassing zijnde aangewezen maatregelen zijn uitgevoerd, wordt in 
de melding, voor zover wordt afgeweken van de aangewezen 
maatregelen, gemotiveerd aangegeven of er maatregelen zijn 
getroffen die tenminste een gelijkwaardig energiebesparend effect 
hebben als de aangewezen maatregelen waarvan wordt afgeweken. 
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden 
gesteld aan de melding en de wijze waarop het energiebesparend 
effect en de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen 
wordt bepaald.

Activiteitbesluit Wet milieubeheer



 Naast de bestaande energiebesparingsplicht nu ook een 
informatieplicht

 Wettelijk moet een bedrijf aan beiden voldoen voor 1 juli 2019
 EML is leidend. Een afwijking daarvan moet worden uitgelegd
 Het nemen van alternatieve maatregelen bij voldoende motivering 

van het energiebesparend effect blijft mogelijk
 De informatie wordt door bevoegd gezag gebruikt voor informatie 

gestuurde toezicht en handhaving
 Een bedrijf voldoet aan informatieplicht door melding en 

verstrekken van de verplichte informatie in het registratiesysteem
 Melding betekent niet automatisch dat voldaan wordt aan de 

energiebesparingsplicht: comply (EML) or explain
 Een melding hoeft niet beoordeeld te worden door het bevoegd 

gezag, maar de informatie wordt gebruikt om prioriteiten te stellen 
en kan gebruikt worden om over te gaan tot toezicht of handhaving

 RVO zal helpen een prioritering aan te brengen.

Informatieplicht en 
energiebesparingsplicht



Januari 2019

 Geactualiseerde EML van kracht

 Registratiesysteem informatieplicht bij RVO operationeel 

1 juli 2019 

 120.000 – 180.000 bedrijven moeten informatie verstrekt hebben.

 Melden kan nog altijd! Liever melden dat u iets niet gedaan heeft 
dan helemaal niet melden. 

Hoeveel vestigingen/ondernemers hebben zich al gemeld bij RVO?

Planning 



Bedrijfstakken Erkende Maatregelen



De oplossing van Energieke Regio!







Concrete oplossingen EML

Led verlichting

Bewegingsmelder
Aanwezigheidsmelder

Tijdschakelaar

Leiding isolatie

Slimme thermostaat







De oplossing van Energieke Regio!











Handhaving

Afspraak met Omgevingsdienst ODNV 



Belastingvoordelen

 EIA (melden binnen 3 maanden na opdracht 

tot levering)

 MIA

 VAMIL

 Versnelde afschrijving

 Reserveringen onderhoud

Overleg dit met uw accountant.



Stappen

Informatiebijeenkomst

Overzicht behoeften en verplichtingen

Intakegesprek (bij u op locatie)

Vervolgtraject



Stappen vervolgtraject

Offerte voor advies

Begeleiding en kwaliteitsbewaking

Uitleg traject en uitwerking adviesrapport

Financiering doet u zelf!



Praktijk

Februari 2018: Informatiebijeenkomst

April 2018: Offerte voor 2 businesscases getekend

Juni 2018: Opstellen 2 businesscases

Oktober 2018: Aanvraag SDE voor 10 locaties

Maart 2018: Intakegesprek op locatie

November 2018: Programma van eisen opgesteld en 
aanbesteding georganiseerd voor 1e pand.
Januari 2019: Eindgesprekken gevoerd en gunningsadvies 
gegeven en businesscase definitief gemaakt.

Maart 2019: eerste ca. 2000 zonnepanelen worden 
geplaatst



Ervaring

Verduurzamingsproject (sport)verenigingen

Zonnepanelen op Carmelscholen

Informatieplicht Energiebesparing bij 
Heisterkamp Transportation Solutions te 
Oldenzaal 



Ervaring

Vrieshuis warmte overschot hergebruiken

Doorrekening besparen, verduurzamen 
met warmtepomp t.b.v. zwembad

Asbestsanering stappenplan subsidieaanvraag



Ons aanbod voor u...

Informatie & inspiratie Quick scans Big scan Onafhankelijk advies

Erkende Maatregelen 
Lijst (EML)

Energie Audits Energielabels en 
keurmerken

EPA-U

Intakegesprek Subsidies Offerte vergelijking Bouwbegeleiding



Vrijblijvend intakegesprek

Intakegesprekken worden aangeboden door:

Energieke Regio 
en 
Rabobank Drenthe-Groningen

Meld je aan voor een intakegesprek en/of start 
met EML.



Daag ons uit met uw vraagstuk.

Maak een plan en kom in 
actie!



18-10-2019



MKB:

Duurzaamheid

en subsidiekansen

Arian van Falier



“I do believe in the horse. 

The automobile is no more 

than a transitory 

phenomenon” 

– Emperor Wilhelm II (attributed to) 



Programma

• Introductie

• Doel

• EIA

• MIA/VAMIL

• ISDE

• SDE+

• Zonnepanelen

• Conclusies/afsluiting



Doel
• Waarom duurzaam investeren? 

• Kostenbesparing

• Return on investment

• Verplichting/wetgeving

• Onderscheiden

• Klant vraagt er om

• Eigen principes

• Etc. 

• Waarom subsidies?
• Onrendabele meerinvestering

• Sturing/stimulering door de Overheid

• Let op, niet alle details komen aan de orde



Energie Investerings Aftrek (EIA)

• Extra aftrekpost naast KIA

• In 2019: 45%

• Investering > € 2.500,- en < € 121.000.000

• Melden binnen 3 maanden na verplichting

• Energielijst

• € 50.000 x 45% EIA x stel 40% belasting = € 9.000 

korting op inkomstenbelasting. Bij B.V. € 4.275

• Jaarwisseling

• Zonnepanelen: kleinverbruiker en drempel 25kW



MIA en VAMIL

• MIA: variant op EIA, 3 opties: 36, 27 of 13,5%

• VAMIL (Vrije Afschrijving MILieuinvesteringen): 
• vrije afschrijving tot 75%

• wel 100% afschrijfbaar

• Liquiditeitsvoordeel

• Milieulijst: 
• 7 letters



Investeringssubsidie
duurzame energie ISDE
• Warmtepompen (=< 70 kW)

• Biomassaketels (5 – 500 kW)

• Pelletkachels (5 – 500 kW), € 50/kW, 2020? 

• Zonneboilers (=< 200 m²)

• Positieve lijsten

• Voor bedrijven en particulieren!

• Melden en vaststellen



SDE+

• Stimulering Duurzame energieproductie

• Biomassa, Geothermie, Waterkracht, Wind en 

Zonne-energie

• 2020: SDE++ (CO2)

• 15 jaar lang gegarandeerde opbrengst

• Inschrijfrondes & Tender



SDE+



SDE+

Basisbedrag Najaar Zon-PV >= 15 kWP en < 1 MWp: 0,099

Openstellingsronde

SDE+ najaar 2019

Fasegrens hernieuwbare

elektriciteit en/of warmte

€/kWh

Fasegrens hernieuwbaar 

gas

€/kWh*

Fase 1

29 oktober, 9:00 uur tot 4 

november, 17:00 uur

0,090 0,064

Fase 2

4 november, 17:00 uur tot 

11 november, 17:00 uur

0,110 0,078

Fase 3

11 november, 17:00 uur 

tot 14 november, 17:00 

uur

0,130 0,092



Energiebelasting

Staffels (2019):

belasting opslag totaal

0 – 10.000 kWh: € 0,098 € 0,018 € 0,118

10.001-50.000 kWh: € 0,053 € 0,027 € 0,081

50.0001 tm 10 milj. kWH: € 0,014 € 0,007 € 0,022 

Energieprijs: +/- € 0,045 



Energiebelasting



Zonnepanelen

• Voorwaarden bij SDE

• SDE of EIA? 

• Postcoderoos



Conclusies / Afsluiting

• Subsidies moeilijk? Lang niet altijd, maar wel altijd

met strikte spelregels! 

• Uitvoering veel landelijke subsidies: www.rvo.nl

• Mogelijkheden bij grote en kleine investeringen

• Duurzaamheid: ook over 100 jaar nog belangrijk!

http://www.rvo.nl/
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