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Waarom verduurzamen ?

Naast dat het goed is voor het klimaat en nieuwe generaties, 
Algemeen Dagblad maandag:
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Stroommarkt in 'perfecte storm': 
bedrijven vrezen faillissementen 
door hoge prijzen
Het bedrijfsleven krijgt steeds meer last van de torenhoge elektriciteits- en 
gasprijzen. Bedrijven gaan noodgedwongen minder produceren en de 
vrees voor faillissementen groeit.



De Energie Potentieelscan (EPS) maakt op basis van openbaar beschikbare 
informatie en kentallen een inschatting van het energiegebruik en de 
besparingsmogelijkheden voor het gehele bedrijventerrein en bij de afzonderlijke 
gebouwen op een bedrijventerrein.

Is een eerste globale inschatting om te kijken of het zinvol is om bij de bedrijven 
individueel aan de slag te gaan.

Kosten circa  € 3.000
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Energie Potentieel Scan bedrijventerreinen



Op het niveau van het gehele kantorenpark of bedrijventerrein is het mogelijk een 
Energie Potentieel Scan (EPS) uit te laten voeren
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Kantorenpark of bedrijventerrein



Voor bedrijven zijn er veel mogelijkheden om energie te besparen, op te wekken en 
het aardgasverbruik te verminderen.
Isoleren en beter omgaan met het energiegebruik bespaart minimaal 30% van het 
energiegebruik en kosten.
Ook zijn er veel subsidies en financieringsmogelijkheden.

Hierbij de meest belangrijkste.
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Verduurzamen individuele bedrijven



Om te weten wat de mogelijkheden zijn voor een bedrijf:
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM, vanaf 1 oktober):
- Advies en ondersteuning via externe adviseur
- Huurder of eigenaar
- Niet meer dan 25.000m3 gas en 50.000 KwH elektra
- Isolatie, glas, PV zonnepanelen, warmtepompen, installaties en kleine 

maatregelen (LED-verlichting en sensoren)
- Advies en ondersteuning/scan samen :  80% met max. van € 2.500 (één aanvraag)
- Alleen advies:  € 400  - € 750 excl BTW
Budget € 28,2 mln
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Energieverbruik individuele bedrijven



Subsidies op de uitvoering van maatregelen kan via de ISDE en EIA
1.      ISDE:
Dat kan voor een warmtepomp en een zonneboiler. 
Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor 
kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
Info:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers

2. Energie Investeringsaftrek (EIA)

Voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en duurzame 
energie levert de subsidie EIA (Energie Investeringsaftrek) een fiscaal voordeel op. Niet 
alleen door besparing van de energiekosten, maar ook omdat ondernemingen minder 
inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. https://www.rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
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Uitvoering maatregelen (ISDE & Energie Investeringsaftrek)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers


Wanneer je investeert in de isolatie van het dak, de vloer, de wanden of het plafond van je 

bedrijfspand, kun je in aanmerking komen voor investeringsaftrek (EIA). Een van de 

voorwaarden is dat de warmteweerstand na isolatie toeneemt met ten minste 1.50 m2 K/W 

ten opzicht van de vorige situatie. Het maximum bedrag van deze subsidie is €20 euro voor 

iedere m2 aan oppervlakte die wordt geïsoleerd.
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Dakisolatie subsidie via de EIA



Om na te gaan welke algemene mogelijkheden er voor u zijn:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
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Subsidie- en financieringswijzer

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer


Vanaf 1 januari 2023 dient elk bedrijfsgebouw (> 100m2) minimaal 
energielabel label C te hebben. Voorwaarde voor de eigenaar.
Zo niet:  mag het kantoor niet meer worden gebruikt !
Weten welk energielabel uw gebouw heeft:
- https://www.ep-online.nl
- Klikken op inloggen gebouweigenaren
- Inloggen met E-herkenning gegevens

Weten welke verplichtingen u heeft als ondernemer: 
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/
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Verplichting om te verduurzamen ?

https://www.ep-online.nl/
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

