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Introductie: Fons Heuven
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Senior adviseur Energie- en procestechniek

Adviseur voor:

• Energiebesparingsonderzoeken/energieaudits

• Stoom- en energieopwekkinginstallatie

• CO2-emissiehandel

• Exceltools

• Trainingen en cursussen

• Realisatie van projecten



Agenda
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• Klimaatakkoord

• Verbrede energiebesparingsplicht

• Verplichte energiebesparingsonderzoek

• Erkende maatregellijst

• Nederland Fit for 55

� Voorbeelden van projecten

� Subsidie mogelijkheden



Klimaatakkoord
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� Nederland moet veel minder CO2 uitstoten. In 2050 moet Nederland 95% minder 

uitstoot hebben ten opzichte van 1990 

� 49% hiervan moet in 2030 gerealiseerd zijn

� In 2050 is de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal

� Extra subsidie voor verduurzaming van de energievoorziening



Emissies broeikasgassen, 1990-2020
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� De overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2020 54,3% 

lager dan in 1990

� CO2 lag tot 2017 op niveau 1990

� CO2 lag in 2020 15,1% lager dan in 1990. Daling door elektriciteitssector en corona



Huidige energiebesparingsplicht en informatieplicht
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� Maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar zijn verplicht om uit te voeren

� Energiebesparingsplicht verplicht vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 nm3 aardgas 

per jaar

� Per 2019 informatieplicht energiebesparing

� Vanaf 200.000 kWh of 75.000 nm3 gas kan bevoegd gezag energiebesparingsonderzoek 

eisen



Recente ontwikkelingen

� Per 1 januari 2021 zijn energieconvenanten MJA3 en MEE afgelopen

� Per 1 juli 2022 de informatie- en energiebesparingsplicht opgenomen in stelsel van de 

Omgevingswet

� Per 1 juli 2022 aanpassing van de energiebesparingsplicht, waardoor verplichting ook gaat 

gelden voor vergunningsplichtige bedrijven

� Per 1 januari 2021 NTA 8800 voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen

� Per 1 januari 2023 label C verplichting voor kantoren

8



Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen in:

� Bbl -> energiebesparing van (gebouw)gebruiksfuncties

� Bal -> energiebesparing van ‘milieubelastende activiteiten’, die onder algemene regels 

komen te vallen

� Maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar zijn verplicht om uit te voeren

� De (verbrede) energiebesparingsplicht en bijbehorende informatieplicht gaat gelden voor 

locaties met vergunningsplichtige ‘milieubelastende activiteiten’
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Erkende maatregelenlijsten (EML)

� Twee bijlagen onder de Omgevingsregeling:

� Eén EML voor alle (gebouw)gebruiksfuncties Bbl in bijlage XVIIIa Omgevingsregeling

� Eén EML voor alle procesactiviteiten Bal in bijlage VII Omgevingsregeling

� EML kan eis t.a.v. doelmatig beheer en onderhoud (DBO) bevatten

� Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductie
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Verbrede energiebesparingsplicht 

Verbrede energiebesparingsplicht leidt tot aanpassing berekeningsmethode. Dit heeft 

alleen gevolgen voor maatregelen:

� Voor eigen opwek van hernieuwbare energie

� Die geen energiebesparend, maar wel een CO2-besparend effect hebben, of

� Wel een energiebesparend effect, maar mogelijk geen CO2-ontsparend effect hebben

Wetgevingstraject voor opname in Omgevingswetstelsel gestart. Eind 2022 gereed en  

1 januari 2023 in werking?
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Huidige erkende maatregelen
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� Energieverbruik brander stoominstallatie beperken door verbeterde regeling.

� Modulerende regeling

� Verbeteren van de kwaliteit van het ketelvoedingswater.

� RO installatie

� Stoom energiezuinig produceren door warmere verbrandingslucht toevoer aan de branderventilator.

� Warme lucht aanzuigen voor de brander

� Luchtovermaat stoomketel beperken.

� O2 regeling op de brander

� Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.

� ECO en/of rookgascondensor toepassen

� Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken.

� Flashtank en/of warmtewisselaar toepassen



Huidige erkende maatregelen
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� Warmteverlies stoominstallatie beperken.

� Isoleren van leidingen, afsluiters, flenzen, ketelfronten, etc.

� Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken.

� Flashtank en/of warmtewisselaar toepassen

� Stoom als medium voor ruimteverwarming vervangen.

� CV ketel toepassen voor ruimteverwarming

� Energieverbruik van pompen beperken door vermogen te regelen op basis van vraag.

� Toerenregeling toepassen op de pompen

� Energiezuinige motoren toepassen 

� Minimaal IE4 motoren toepassen



Verplicht energiebesparingsonderzoek
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� Energiebesparingsonderzoek is verplicht voor bedrijven met een verbruik van:

� jaarlijks > 10.000 MWh of 170.000 m3 aardgas of

� jaarlijks > 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas (opgelegd door bevoegd gezag)

� Wetgevingstraject voor opname in Omgevingswetstelsel gestart. Eind 2022 gereed. 

1 januari 2023 in werking?



Voorgenomen wijzigingen EED in Europese wetgeving
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• Gemiddelde energieverbruik wordt leidend voor de energie-audit

� meer dan gemiddeld 10 TJ over de afgelopen drie jaar (10 TJ komt overeen met 

circa 250.000 Nm3 en 500.000 kWh).

� Ondernemingen met gemiddeld meer dan 100 TJ worden verplicht een 

gecertifieerd energiemanagementsysteem te hebben

� meer dan gemiddeld 100 TJ over de afgelopen drie jaar (100 TJ komt overeen met 

circa 3.000.000 Nm3 en 2.000.000 kWh).



Overzicht energie wetgeving
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Nu Per 1-1-2023

Energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(eq) Energiebesparingsplicht Verbrede energiebesparingsplicht

Grote bedrijven (>250 FTE of 50 milj balanstotaal) Energie-audit plicht Energie-audit plicht

Energieverbruik vanaf 10.000 MWh of 170.000 m3 aardgas(eq) Via bevoegd gezag Verplicht energiebesparingsonderzoek

Vergunningplichtige bedrijven In vergunning Verbrede energiebesparingsplicht

Complexe vergunningplichtige bedrijven In vergunning In vergunning

ETS-bedrijven ETS en CO2-heffing ETS en CO2-heffing

CO2-heffingplichtige bedrijven (niet ETS) in vergunning CO2 heffing



Nederland Fit for 55?
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� In de Europese Klimaatwet zijn doelen vastgelegd voor een klimaatneutrale EU in 2050 en 

een vermindering van broeikasgasemissie met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

� Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie onder de titel Fit for 55 een pakket 

beleidsvoorstellen gepresenteerd om het Europese klimaatbeleid in lijn te brengen met 

de doelstellingen uit de Europese Klimaatwet. Het pakket bevat wijzigingen voor vrijwel 

alle belangrijke pijlers van het Europese klimaat- en energiebeleid.

� Op verzoek van de Tweede Kamer en het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat 

heeft PBL de belangrijkste voorstellen en de mogelijke gevolgen voor het Nederlandse 

beleid in kaart gebracht.



Nederland Fit for 55?
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Alle lage temperatuurverbruiker aansluiten op warmtepompen
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Gasloze runderslachterij
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Gesloten uiendroger
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Stoom straalcompressor (ejector) toepassen op een indamper
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MVR als wei of melk indampers
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Subsidieoverzicht: onderzoek, ontwikkeling en demonstratie
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Categorie Regeling Onderdeel Omvang Randvoorwaarden

S
tu

d
ie

s TSE

Energiestudies 

Industrie

Voorbereiding pilots en demo’s

€ 7,5Miljoen

50% subsidie. Max € 500.000, CCS € 2.000.000

Geen generieke studies,

Voorbereiding pilots/demo’s

First come, first served

Openstelling 15 september - 14 december 2021

1: Sluiting van industriële ketens

2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

5: Overige CO2-reducerende maatregelen

O
n

d
e

rz
o

e
k

TSE Industrie

Onderzoek maar klimaat neutrale producten en diensten

1. Sluiting van industriële ketens

2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

4. Klimaatneutrale brandstroffen

€ 6,36miljoen

Max € 500.000

Tender procedure

Openstelling 6 juli – 14 september 2021

Samenwerkingsverbanden

P
il

o
ts

/D
e

m
o

's

DEI+

1. Energie-innovatie (o.a. efficiency)

126,6 miljoen

Subsidie max 15 M€

CCUS & Flexibilisering alleen pilots

First come, first served

Looptijd max 4 jaar

Openstelling 18-1-2021 - 7 januari 2022

2. Hernieuwbare energie (incl. flex, waterstof)

3. Lokale infrastructuur

4. Circulaire economie (> 3 M€)

5. CCUS

6. Overige CO2-reducerend maatregelen

DEI+ Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021 € 9,0miljoen Openstelling 18-1-2021

TSE HER+

1. Goedkoper maken van hernieuwbare energie in de SDE++

2. Goedkoper maken windenergie op zee

3. Combinatie van opwekking en opslag van duurzame energie

4. Combinatie opwekking en slimme regeling (smart grids) op 

decentraal niveau

5. Hernieuwbare energie-opties betreffen niet in de SDE++ 

zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn 

door innovatie. 

€ 50miljoen

Subsidie max 6 M€

Onderbouwing kostenbesparing

Openstelling 1 april 2021 - 31 maart 2022

First come, first served

IO, EO en DEMO

Looptijd max 4 jaar



Subsidieoverzicht: marktintroductie en toepassen
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Categorie Regeling Onderdeel Omvang Randvoorwaarden

In
v

e
st

e
ri

n
g VEKI

Versnelde 

Klimaatinvesteringen 

Industrie

- Energie-efficiëntie

- Recycling en hergebruik van afval

- Lokale infrastructuur

- Overige CO2-reducerende maatregelen

€ 82 miljoen

TvT > 5 jaar

30 – 60% subsidie op meerkosten

Subsidiebedrag minimaal € 125.000

Openstelling 1 sept 2020 - 14 dec 2021

F
is

ca
le

 r
e

g
e

li
n

g
e

n

EIA

Energie-

investeringsaftrek

Aanschaf & voorbereiding van:

Bedrijfsgebouwen, Processen, Transport, Duurzame energie, Energiebalancering, 

Energietransitie, Energieadvies, CO2 emissiereductieplan (zie ook MIA/Vamill overige 

milieuwinst)

€ 149 miljoen
Melding binnen 3 maanden (fataal)

45,5% van de investering 

Aftrekbaar van de fiscale winst

EIA energielijst 2021

MIA

Milieu 

Investeringsaftrek

1. Grondstoffen- en watergebruik (bio-based, elektrificatie, CCU)

2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

3. Mobiliteit (incl voorkomen van transport)

4. Klimaat en lucht (CO2, GHG, Fijnstof, Nox, VOS, etc)

5. Ruimtegebruik

6. Gebouwde omgeving (DuBo, Infrastructuur, installaties)

€ 114 miljoen

Te combineren met Vamill

Melding binnen 3 maanden (fataal)

13,5 - 36 %van de investerings

Aftrekbaar van de fiscale winst

Aanschaf Voorbereiding

MIA/Vamill milieulijst 2021

Vamil
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Zie MIA
€ 25 miljoen

Melding binnen 3 maanden (fataal)

75% willekeurig afschrijven

E
x

p
lo

it
a

ti
e

SDE++ 

Elektriciteit, Groen gas, Warmte:

Biomassa, Geothermie, Waterkracht, 

Wind, Zon

CO2 reducerende opties:

CC(U)S, Industriele restwarmte, Warmtepompen, 

Elektrische boilers, H2 elektrolyse, 
5

12

Miljard

Miljard

12-15 jaar exploitatiesteun

Onrendabele top

Max 300 €/ton CO2

Openstelling in fases 70 - 85 - 180 - 300 €/ton CO2

Openstelling Oktober 2021

Openstelling Juni 2022 



Aanbevelingen
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� Controleer de huidige EML’s lijsten welke van toepassing zijn

� Maak nu al een uitvoeringsplan van de verplichte maatregelen

� Controleer of je uiteindelijk onder de nieuwe eisen van de EED valt

� Borg energiemanagement in je bestaande managementsysteem

� Stel een langetermijnstrategie op voor CO2-reductie

� Maak gebruik van subsidieregelingen. Begin op tijd!



www.kwa.nl

Fons Heuven

ajh@kwa.nl (033 422 13 37)

Contact


