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Energieke Regio

Wie heeft u voor u?

Krijn Ratsma

• voorzitter Stichting Energieke Regio

• (nog een klein beetje) duurzaam architect

• eigenaar / gebruiker van een

energieneutraal bedrijfspand



Wat is Energieke Regio?

Mogen wij u helpen
te verdienen aan 
duurzaamheid?



Wat is Energieke Regio?

Mogen wij u helpen
kosten te besparen
met duurzaamheid?



Wat is Energieke Regio?

Hoe werkt Energieke Regio?

• Energieke Regio is een platform voor energieadvies

• Voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed

• We zijn zelf geen adviesbureau, maar vervullen een 

onafhankelijke klankbordfunctie

• We helpen gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen 

om de kansen van verduurzaming te benutten, op korte en 

lange termijn, economisch gedreven

• We accepteren NOOIT provisies en andere voordelen van 

aannemers, leverancier en installateurs



Verduurzamen van vastgoed

Korte spreektijd, 
snel ter zake!
3 of 4 onderwerpen



Korte termijnbesparingen

Besparen op korte
termijn?



Wettelijke verplichting

Middelgrote bedrijven en organisaties 

per locatie met > 50.000 kWh elektra en > 25.000 m3 aardgas:

• Voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en de 

energiebesparingsplicht

• Uitvoeren van maatregelen die op de Erkende 

Maatregelenlijst staan (daar zijn er 19 van)

• Terugverdientijd normaal gesproken binnen 5 jaar



Erkende Maatregelen

Nu niet ‘vervelend’ maar super handig!

• Bij de huidige tarieven vaak binnen 1 jaar terugverdiend

• Meestal prima uit te voeren door eigen technische mensen 

of uw huisinstallateur / aannemer

• Met een beperkte investering

Lijsten zijn hier te vinden:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/



Duurzaam Beheer en Onderhoud

Behorend bij de Erkende Maatregelenlijsten:

• Duurzaam Beheer en Onderhoud pakket

• Aanbevelingen om optimaal gebruik te maken van de 

maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst

• Meestal prima uit te voeren door eigen technische mensen 

of uw huisinstallateur / aannemer

• Meestal zonder investering, soms met een 

onderhoudscontract

Ook deze lijsten zijn te vinden via:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/



Voorbeelden (altijd maatwerk!)

Voorbeelden van Erkende Maatregelen voor korte termijn:

• Toepassen van ledlampen in bestaande armaturen

• Aanwezigheidsdetectie op verlichting

• Warmwaterleidingen isoleren in onverwarmde ruimten

• Tijdschakelaars op koffieautomaten, ventilatiesystemen, e.d.

• Weersafhankelijke regeling op de verwarmingsketel

• Thermostatische kranen op de radiatoren, radiatorfolie

• Spouwmuren van veel verwarmde ruimten isoleren



Voorbeelden zonder investeringen

Tips voor besparingen op korte termijn:

• Gedrag aanpassen:

- ruimtetemperatuur iets lager

- alleen ventileren en verwarmen wanneer nodig

- deuren sluiten (eventueel met een dranger)

• Schoonmaaktijden aanpassen:

- minder branduren verlichting



Verduurzamen van vastgoed

Minder aardgas, of 
helemaal zonder?



Minder aardgas

Alternatieven voor gasgestookte CV-ketel – beperking aardgas:

• Bijmengen van groen waterstof – nog redelijk experimenteel

> minder aardgas, verder verandert er niets

• Bijplaatsen van een elektrische warmtepomp

> minder aardgas, bewezen techniek, energiezuiniger

• Bijplaatsen van een elektrische CV-ketel, bijvoorbeeld de CVi

> aardgas wordt 1:1 vervangen door elektra, niet veel 

energiezuiniger, CVi is een innovatieve variant, infrarood ook

• Thermische zonne-energie met vacuümbuizen, 

zonnecollectoren en/of PVT-panelen



Geen aardgas

Alternatieven voor gasgestookte CV-ketel – zonder aardgas:

• Aansluiten op een warmtenet (informeer bij gemeente!)

> geen aardgas, vaak een elektrische booster om water op 

temperatuur te brengen, verder verandert er niets

• CV-ketel vervangen door warmtepomp > kan alleen als de 

wijze van warmteafgifte dit mogelijk maakt

• Keuze voor een ander verwarmings- en afgiftesysteem > bijv. 

VRF-systeem met geklimatiseerde lucht, infraroodpanelen

• Thermische zonne-energie met vacuümbuizen, 

zonnecollectoren en/of PVT-panelen



Verduurzamen van vastgoed

Zonnepanelen



Zonnepanelen

Zonnepanelen om zelf groene stroom op te wekken:

• Is het dak geschikt en sterk genoeg?

• Kan er teruggeleverd worden?

• Wat vindt de verzekeraar er van?

• Hoe ziet het verdienmodel eruit?

Als eerste stap zetten we vaak een Maatwerkadvies Zon in

Alle vinkjes op groen?

Dan kunnen we het complete traject begeleiden, inclusief het 

regelen van de beschikbare subsidies



Waar wordt u mee geholpen?

Subsidies?



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u de EIA benutten?

• EIA = Energie-investeringsaftrek

Alleen beschikbaar als er belasting wordt betaald

Beschikbaar voor:

• Alle maatregelen die aan de specificaties voldoen van de 

Energielijst van het desbetreffende jaar

• Bijvoorbeeld extra isolatie, vervangen verlichting door led, 

zonnepanelen voor kleinverbruikers 

• Maar ook voor een heel pakket bij energielabelverbetering

met tenminste 3 stappen naar label B of beter

• Drempel van €2.500 per maatregel



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u ook de KIA benutten?

• KIA = Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Alleen beschikbaar als er belasting wordt betaald

Beschikbaar voor:

• Alle investeringen, ook als die niet duurzaam zijn

• Totaal aan investeringen in het belastingjaar tussen € 2.400 

en € 328.721

• Te combineren met andere subsidies



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u de MIA benutten?

• MIA = Milieu-investeringsaftrek (eventueel te combineren 

met  willekeurige afschrijving VAMIL)

Alleen beschikbaar als er belasting wordt betaald

Beschikbaar voor:

• Alle maatregelen die aan de specificaties voldoen van de 

Milieulijst van het desbetreffende jaar

• Breder dan alleen energiebesparende maatregelen

• Bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik, bouwen met een 

keurmerk, duurzame mobiliteit, biodiversiteit

• Drempel van €2.500 per maatregel



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u de ISDE benutten?

• ISDE = Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing

Beschikbaar voor:

• Aansluiting op een warmtenet

• Kleinschalige windturbine

• Warmtepomp

• Zonneboiler (voor warm water)

• Zonnepanelen (voor kleinverbruikers met een jaarverbruik 

boven 50.000 kWh)



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u de SDE++ benutten?

• SDE = Stimulering Duurzame Energieproductie en 

Klimaattransitie

Beschikbaar voor:

• Zonnepanelen (voor grootverbruikers, aansluiting 3 x 100 

Ampère of zwaarder)

• Biedt een soort prijsgarantie voor gedurende 15-16 jaar 

opgewekte stroom

• Bij huidige prijzen alleen een ‘verzekering’ tegen lage 

stroomprijzen in de toekomst

• Kan pas weer voorjaar 2023 worden aangevraagd



Benut de beschikbare subsidies

Wellicht kunt u subsidies van de provincie benutten?

• Provincie Zuid-Holland heeft subsidieregelingen voor:

- daken die constructief geschikt of asbestvrij gemaakt 

moeten worden voor zonnepanelen

- daken die ter beschikking aan een energiecoöperatie 

gesteld worden

- zonnepanelen op waterbassins of parkeerterreinen

- bedrijventerreinen waarop 5 ondernemers (los van elkaar  

maar gelijktijdig aangemeld) willen verduurzamen (20%)

- planvormingssubsidies om (duurzaam gerichte) 

samenwerking op bedrijventerreinen te stimuleren



Wilt u meer weten over wat Energieke Regio 

voor u kan betekenen?

Neem gerust contact op met:

Krijn Ratsma 

voorzitter Stichting Energieke Regio

kratsma@energiekeregio.nl

06 53639899

Stichting Energieke Regio

mailto:kratsma@energiekeregio.nl

