Energie besparen… Verplicht ?
Het besparen van energie is niet langer een keuze die u maakt, het kan zelfs
verplicht worden !
De eerste stap in de goede richting is een vrijblijvende op maat gemaakte, kostenbaten analyse.
De Wet Milieubeheer.
Wat betekend deze wet voor u ?

Afhankelijk van het energiegebruik is ingevolge de Wet Milieubeheer een splitsing
gemaakt tussen twee soorten bedrijven.
Bedrijven die onder de betreffende AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) vallen
en vergunning plichtige bedrijven.
- Vergunning plichtige bedrijven zijn verplicht om een milieuvergunning aan te
vragen.
- Bedrijven die onder de AMvB vallen zitten boven de vastgestelde normen.
(een van de normen is een aardgasverbruik van meer dan 25.000m3 per jaar)
De AMvB is hier rechtstreeks van toepassing en verplichtingen worden direct
opgelegd.

Energiebesparende maatregelen zijn afdwingbaar !
De verantwoordelijkheid, in het kader van het milieu, legt de Wet Milieubeheer bij het
bedrijf zelf.
Door bij het aanwezige besparingspotentieel een onderzoeksrapport en een plan van
aanpak op te stellen, kan het bedrijf die verantwoordelijkheid zelf nemen.
De Milieudienst verlangt een plan van aanpak, indien er besparingsmogelijkheden
zijn !
Het plan van aanpak moet minimaal bevatten;
- De te treffen maatregelen
- Het termijn waarbinnen deze uitgevoerd worden
- De te verwachten reducties
- Kosten en baten, de terugverdientijd.

- Beoordeling van het onderzoeksrapport en van het plan van aanpak.
Indien het betreffende bedrijf in gebreke blijft bij het uitvoeren van de maatregelen,
kan de milieudienst overgaan tot bestuurlijke handhaving, zoals het opleggen van
een dwangsom.
De maatregelen zijn afdwingbaar indien de kosten in redelijke verhouding staan tot
de milieudienst.
Voor energiebesparing is het redelijk om maatregelen te verlangen, bij een
terugverdientijd van maximaal 5 jaar.
Bedrijven die een convenant hebben ondertekend of die deelnemen aan een
meerjarenafspraak, geldt de regel vanaf mei 2001, dat ze elk een
energiebesparingsplan dienen op te stellen.
De verantwoording ligt bij de verbruiker zelf.
Het is zaak om dit serieus te nemen, maar geen reden tot paniek !
De druk van overheidswege wordt steeds groter.
Het wordt niet in dank afgenomen om te wachten totdat de milieudienst vanzelf bij u
langskomt.
De Wet Milieubeheer legt de verantwoording bij de verbruiker zelf.
Hoe pakt u dit aan ?
Met de geheel vrijblijvende kosten-baten analyse van Isotal Isolatie B.V. wordt een
van de belangrijkste onderwerpen van energie besparing, leiding en appendage
isolatie, heel concreet voor u in beeld gebracht.
U ontvangt eventueel per (technische) ruimte een specificatie van de nog te isoleren
leidingen/ appendages.
Eventueel begeleid met digitale foto’s en een uitgebreide besparingsberekening.

Onderstaand enkele linken over dit onderwerp:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen
http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxqxfmg

Alles is terug te lezen op : www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx

