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Aan de slag met energie? 
Wij helpen uw organisatie op weg! 

Wie gingen u voor?
Koelbedrijf Klompe schakelde Energieke Regio en MijnEML in 
Koelbedrijf Klompe BV uit Emmeloord nodigde een adviseur van Energieke Regio 
Noord Oost Nederland uit op zijn bedrijf vanwege een informatiebijeenkomst over 
energiebesparing.  Wat bleek? De ondernemer moet aan de energiebesparingsplicht 
en informatieplicht voldoen. Samen met een adviseur van MijnEML heeft de onder-
nemer de Erkende Maatregelen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer in kaart ge-
bracht. Door deze begeleiding kon de ondernemer voor de tweede vestiging in Bant 
de informatie zelf in kaart brengen en aanleveren via de applicatie MijnEML. 

Biogas Plus klopte voor ondersteuning aan bij DE-on
Een duurzaam biogasproject financieren is complex. Wim Kuster, directeur van 
Biogas Plus, klopte voor ondersteuning aan bij Stichting DE-on (Duurzame Energie- 
en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland). Samen met de ondernemersfamilie Touw 
uit Biddinghuizen wilde Biogas Plus nieuw leven blazen in de biogas installatie de 
Torenhoeve die organische reststromen omzet in elektriciteit en warmte. De warmte 
wordt onder meer gebruikt als verwarming voor de naastgelegen kassen van het 
tuinbouwbedrijf. De vergunnings- en subsidietrajecten zijn door DE-on begeleid.  
Ook heeft DE-on vanuit het energiefonds een deel gefinancierd.

“Als je aan een informatieplicht moet voldoen, kun je dat maar beter 
goed doen. De omgevingsdienst gaat als  eerste controleren wie 
geen of  slechte informatie heeft aangeleverd. Je kan natuur-
lijk twee dagen zelf  aanmodderen met de kans dat je 
 terecht komt in een wirwar die  helemaal niet op jouw 
bedrijf van  toepassing is. Dan denk ik: wat stelt die 
paar honderd euro nu voor?”
(Marcel Klompe, Koelbedrijf Klompe BV)

“DE-on heeft De Torenhoeve Biogas zeer geholpen bij 
het financieren van de uitbreiding van de biogasinstalla-
tie. Een achtergestelde lening van DE-on kan bij dit soort 
projecten het verschil maken tussen een project of geen 
project.”
(Wim Kuster, Biogas Plus Systems BV)



Aan de slag? 

Vóór 1 juli 2019 moeten ondernemingen aan 
de informatieplicht van het activiteiten besluit 
milieubeheer voldaan hebben. De overheid wil dat 
125.000 onder nemers een rapportage indienen. 
De komende jaren zal daarop gecontroleerd gaan 
worden. Weet u wat dit activiteitenbesluit is en wat 
u daarvoor moet doen? Welke investeringen wilt u als 
Flevolandse ondernemer zelf doen en welke bent u ver-
plicht? Deze folder is een wegwijzer. Het is een wie-is-wie 
en wie-doet-wat in de provincie. 

Uitgangspunt is: 
hoe kan u voordeel behalen door met energie aan de slag te gaan?

Verduurzaming van vastgoed levert kostenbesparing op en is interessant voor 
 eigenaren van zakelijk én maatschappelijk vastgoed, maar ook voor huurders.  
Zowel een ondernemer als een Vereniging van Eigenaren kan veel voordeel halen  
uit de juiste investeringen. De vraag is: hoe? 

Stap één: klop aan bij de juiste partij voor de noodzakelijke kennis en kunde. 
Deze folder biedt een overzichtelijke kennismaking met verschillende Flevolandse 
partijen die u op weg kan helpen. 

Wat is het Activiteitenbesluit  Milieubeheer?

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is wetgeving met een branchegerichte Erkende 
Maatregelenlijst Energiebesparing. Ondernemers die meer dan 50.000 kilowattuur 
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken, zijn verplicht om uiterlijk 1 juli 
2019 te voldoen aan verduurzaming binnen hun branche.
Het Activiteitenbesluit verplicht investeringen die een terugverdientijd hebben van 
vijf jaar of minder. Daarbij kan gedacht worden aan installatie van bewegings melders, 
een tijdschakelaar op de koffieautomaat, spouwmuur isolatie of het vervangen 
van tl-buizen door ledverlichting. Aanvullend aan het Activiteitenbesluit geldt ook 
een informatieplicht. Ondernemingen moeten op de juiste manier aan de overheid 
 rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen.

Wie kan u helpen? 

1) Energieloket Flevoland  
geeft onafhankelijk advies over  energiebesparing en duurzame ener-
gieopwekking. ZZP’ers en MKB’ers kunnen hier advies inwinnen om 

aan de slag te gaan met  energiemaatregelen die direct energiewinst 
opleveren, zoals LED-verlichting, slimme bespaartips en zonnepanelen. 

• energieloketflevoland.nl 0320–252004 

2) Energie Expertisecentrum Flevoland 
is een onafhankelijke partij voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten. 

Middels advies en leningen ondersteunt het centrum duurzame energieprojecten. 
Zo wordt de realisatie van projecten versneld, met een emissiereductie van minimaal 
15.000 ton CO2 per jaar.  
• deonflevoland.nl 085–4000300 

3)  Energieke Regio Noord Oost  Nederland (ERNON)  
helpt bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties, VVE’s, vastgoed-
eigenaren met het verduurzamen van hun gebouwen. Het projectmotto luidt:  
“Wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid!” 
• ernon.nl  085–2736328

4)  DE-on (Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland) 
DE-on verbindt, versterkt en versnelt. Ze helpt initiatiefnemers bij ontwikkeling,  
realisatie en financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. 
Hiervoor zetten zij kennis, financiële mogelijkheden en hun netwerk in.  
• deonflevoland.nl 085–4000300 

5) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)  
De OFGV voert namens gemeenten en provincies wettelijke milieutaken uit. De OFGV 
adviseert en ondersteunt om naleving van energieregelgeving te bevorderen. Daar 
waar het nodig is kan de OFGV uiteindelijk naleving afdwingen door te handhaven. 
• ofgv.nl 088 6333 000


