Factsheet Netwerkbijeenkomst
Energietransitie 2021

Factsheet – informatie uit de netwerkbijeenkomst februari 2021
BMD Advies krijgt regelmatig vragen over de Informatieplicht energiebesparing,
Energiebesparingsonderzoeken en de EED energie-audits!
Het BMD Netwerk van 25 februari 2021 onder leiding van host Steven Kramer en energiespecialist
Jaap van de Sande ging hierover.
Wat is Energietransitie?
Een transitie is een structurele verandering voor een lange tijd. Op het gebied van energietransitie
zitten we op dit moment in een tweede energietransitie (2.0). Het aardgasgebruik wordt langzaam
minder en we gaan over op hernieuwbare bronnen. Deze structurele veranderingen nemen de
komende jaren nog verder toe.
Waar moet ik aan voldoen op het gebied van Energietransitie?
De Nederlandse overheid stelt regels en wetten waar bedrijven op het gebied van energietransitie
aan moeten voldoen. Deze regels hebben met name betrekking op energiebesparende maatregelen
en op duurzame alternatieven. In de tabel zijn de verschillende wetten en regels schematisch
weergegeven:

Meer informatie over energietransitie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
In een eerder artikel op onze website, Praktische uitvoeringen energietransitie, zijn we hier wat dieper
op in gegaan. Per onderdeel wordt aangegeven of u als bedrijf hieraan moet voldoen en waarom dit
in het leven geroepen is.

Wat betekent de energietransitie voor mijn bedrijf?
Voor veel bedrijven is Energietransitie nog niet een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. Veel
bedrijven wachten totdat de overheid deze maatregelen verplicht stelt. In de netwerkbijeenkomst over
energietransitie hebben we laten zien wat de energietransitie betekent voor uw bedrijf. De
belangrijkste punten zijn:
-

Bij aanbesteden wordt steeds meer duurzaamheid en keurmerken gevraagd.
CO2 heffingen zijn nu alleen voor grote bedrijven. Dit kan in de toekomst ook voor de kleinere
bedrijven gaan gelden (de vervuiler betaalt).
Met het opwekken van eigen hernieuwbare energie bent u als bedrijf niet afhankelijk van
andere landen en belastingverhogingen.
Lagere maandelijkse kosten.

Subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf
Op het gebied van duurzame investeringen in uw bedrijf zijn er een aantal subsidiemogelijkheden. De
belangrijkste subsidiemogelijkheden zijn tijdens de netwerkbijeenkomst besproken:
-

Stimulering duurzame energieproductie en transitie (SDE++)
ISDE Subsidie
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Energietransitie ladder; De weg naar een gestructureerd energiebeleid
De energietransitie ladder stelt uw bedrijf in staat om de huidige situatie op energie transitiegebied in
kaart te brengen. Welke kansen liggen er in relatie tot de doelstellingen en de ambitie betreffende
gestructureerd energiebeleid. Voor meer informatie kijk op de pagina Energietransitie ladder .
Voor vragen over de Energietransitie ladder of energietransitie in het algemeen kunt u contact
opnemen met Jaap van de Sande 06-82715235 BMD Advies. Hij informeert u graag tijdens een
vrijblijvende afspraak. Dat kan uiteraard ook een online afspraak zijn.

