AMBTSHALVE WIJZIGING VAN UW
ENERGIEVOORSCHRIFTEN
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) actualiseert, in opdracht van de provincie
Noord-Brabant, de omgevingsvergunningen van bedrijven op het gebied van energie. Zo geeft de
provincie verder uitvoering aan de gemaakte afspraken in het Energieakkoord van 2013.

Energiebesparing is verplicht
Veel bedrijven zijn druk bezig om energiebesparende
maatregelen uit te voeren, om invulling te geven
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
of voor het verlagen van de energierekening.
Energiebesparing is zeker niet vrijblijvend.
De wet bepaalt namelijk dat bedrijven verplicht
zijn om energiebesparende maatregelen te treffen,
als die investering binnen vijf jaar terug is te
verdienen.
Om deze wettelijke verplichting te borgen en om
zo dichter bij het behalen van de doelstelling van
het Energieakkoord te komen, is de ODZOB een
traject gestart waarin de omgevingsvergunningen
voor het aspect “Energie” worden geactualiseerd.
Indien na toetsing blijkt dat de huidige
voorschriften niet toereikend zijn of ontbreken,
wordt de omgevingsvergunning ambtshalve
gewijzigd met een standaard voorschriftenpakket.
Hierdoor ontstaat uniformiteit van de
energievoorschriften.
Tijdlijn
De actualisatie vindt plaats in 4 stappen:
1. Inventarisatie
De ODZOB beoordeelt het energieverbruik van
de inrichting aan de hand van de gegevens die in
de omgevingsvergunning en -aanvraag staan
vermeld.

2. Ambtshalve wijziging
De ODZOB past de huidige energievoorschriften
ambtshalve aan met standaard voorschriften.
U ontvangt vervolgens een ontwerpbesluit voor
ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning. U krijgt daarop de gelegenheid om
binnen 6 weken na bekendmaking van het
ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen.
Uw zienswijze neemt het bevoegd gezag mee
in haar afwegingen waarna u een definitief besluit
ontvangt. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken
beroep aantekenen.

3. Startgesprek
Na het verlenen van de aangepaste omgevingsvergunning kan de ODZOB u benaderen om een
toelichting te geven op de achtergronden van
de gewijzigde omgevingsvergunning, de door u
te zetten stappen en de mogelijkheden voor
ondersteuning en subsidies.
4. Rapportage
Binnen 6 maanden, na het in werking treden van
de ambtshalve gewijzigde omgevingsvergunning,
moet er door u een rapportage van een
energiebesparingsonderzoek ter instemming
aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Subsidie en belastingvoordelen
Voor financiële ondersteuning bij het treffen van
energiebesparende maatregelen zijn verschillende
regelingen en subsidies opgezet. Deze maken uw
investeringen nog interessanter.

Relevante subsidie verlenende instanties zijn:
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) Agentschap van het ministerie van
Economische Zaken & Klimaat beheerder van
diverse subsidieregelingen.
• Provincie Noord-Brabant
• Stimulus Programmamanagement is een
onderdeel van de provincie Noord-Brabant,
dat in opdracht van de Europese Commissie en
het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s
uitvoert voor de provincie Noord-Brabant.
Een greep uit het huidige aanbod aan subsidies en
belastingvoordelen:

Subsidies
• ISDE subsidie
Voor bedrijven is ISDE subsidie
(investeringssubsidie duurzame energie)
beschikbaar. Deze is er op gericht het
gasverbruik van bedrijven te reduceren door
subsidies te verstrekken voor de aanschaf van
warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels
en biomassaketels.
• Energiebesparing sportaccommodaties (EDS)
EDS is een subsidie speciaal voor energiebesparing bij sportaccommodaties.
Sportverenigingen kunnen hun investering in
bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp
terugkrijgen.
• Green Deal; warmtenetten
Voor het aanleggen of uitbreiden van een
warmtenet voor restwarmte.
• Green Deal; zonnecel-systeem technologie
Voor het installeren van innovatieve
zonnecel-systeem technologie.

Belastingvoordelen
• EIA, Energie-investeringsaftrek
Energiebesparende maatregelen kunnen extra
worden afgetrokken van de fiscale winst.
Deze regeling geldt voor alle bedrijven,
stichtingen, VVE’s en woningcoöperaties.
• Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Een eenmalig belastingvoordeel op de aanschaf
van zonnepanelen, warmtepompen en andere
energiebesparende maatregelen.
Tips
Als u meer grip wilt krijgen op uw energieverbruik
en -kosten, kunt u het volgende overwegen:
• Keurmerk
Met een keurmerk voldoet u makkelijker aan
wettelijke eisen en profileert u zich als een
duurzaam bedrijf. Een aantal keurmerken bieden
een systematiek waarmee u grip krijgt op
uw verbruik.
• Energiemanagementsysteem
Een energiemanagementsysteem geeft u inzicht
in de momenten waarop u energie verbruikt.
Dat stelt u en uw installateur in staat apparaten
en installaties beter te schakelen en in te regelen.
En het helpt u bij het scherp inkopen van energie.
• Prestatiecontracten
Hiermee geeft u het beheer over uw
energie-installaties uit handen aan een specialist
en maakt u afspraken over de te leveren kwaliteit,
zoals een bepaalde temperatuur of luchtkwaliteit.
De specialist organiseert dit voor u tegen een
vaste prijs.

Meer informatie?
Neem bij vragen contact op met de adviseurs
duurzaamheid van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant (ODZOB) via het e-mailadres
duurzaamheid@odzob.nl of via het algemene
telefoonnummer van de ODZOB: 088 369 03 69.
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