
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-be-
drijven bewuster omgaan met energie. Energie be-
sparen kan op veel manieren. Denk aan LED-lampen, 
muurisolatie, zonnepanelen, het beter inregelen van 
technische installaties of een periodieke schoonmaak 
van het ventilatiesysteem. Veel ondernemers weten 
niet wat de beste besparingsmogelijkheden zijn in 
hun bedrijf. En heel veel bedrijven zullen hulp nodig 
hebben om aan de informatieplicht te voldoen. 

Leuker kan de overheid het niet maken: vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing 
voor MKB-bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Vóór die datum 
moet je als ondernemer aan het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen je 
hebt uitgevoerd. Energie Samen Rivierenland maakt dat graag gemakkelijk. ‘Energieblij? We helpen 

ondernemers hun energiezaakjes voor elkaar te hebben én kosten te besparen.’

HOE WORD JIJ ENERGIEBLIJ?
ENERGIE SAMEN RIVIERENLAND HELPT BIJ INFORMATIEPLICHT ÉN BESPARING

De informatieplicht in de 
praktijk: in de werkplaats van 
Visscher Autogroep bekijkt 
bedrijvenadviseur Alexander 
van Setten met Anthony 
van den Brink kansen voor 
energiebesparing.

IEDEREEN WIL MAATWERK
De adviseurs van Energie Samen Rivierenland staan 
klaar en kunnen helpen. Energie Samen werkt aan 
schone en betaalbare energie voor alle inwoners en 
bedrijven van Rivierenland. De organisatie helpt 
met onafhankelijk advies, ondersteuning of totale 
ontzorging bij groene energie- en energiebesparings-
projecten. Bedrijvenadviseur Alexander van Setten 
van Energie Samen Rivierenland ziet veel onderne-
mers worstelen met de informatieplicht. “Iedereen 
wil maatwerk: hoe zit het met mijn bedrijf? We zijn 
onafhankelijk, objectief en altijd dichtbij. Naast ener-
gieadviseur zijn we ook sparringpartner. We geven je 
inzicht in besparingsmogelijkheden en helpen om 
resultaat te halen. Op het gebied van de informatie-
plicht ontzorgen we graag.”
Ondernemers kunnen Energie Samen machtigen om 
het rapport in te vullen dat ingediend moet worden 
om aan de informatieplicht te voldoen. Tijdens het 
bezoek van de specialist wordt het hele bedrijf na-
gelopen, worden de verplichte maatregelen in kaart 
gebracht en wordt het rapport meteen opgemaakt en 
ingediend. Als de adviseur de deur uitloopt, weet de 
ondernemer wat er moet gebeuren om gegarandeerd 
tot 2023 te voldoen aan de informatieplicht. Hier 
komt bij dat met de installatie van een slimme meter 
en software de ondernemer een jaar lang inzicht krijgt 
in zijn verbruik, het effect van geplande en genomen 
maatregelen en het rendement hiervan.
Wie verder wil gaan met energie besparen, kan ge-
bruik maken van een driejarig begeleidingstraject op 
maat. Zo krijg je veel meer grip op energiebesparing 
in je bedrijf.
 
VEEL GOEDE TIPS
“We hebben onze energieaangifte nog niet voor el-
kaar”, geeft Anthony van den Brink toe. “En dat moet 
1 juli klaar zijn.” Van den Brink is manager ICT en 
facilitaire zaken bij Visscher Autogroep in Culemborg 
en hij is ‘informatieplichtig’. Bedrijvenadviseur Van 
Setten gaat aan de slag bij Visscher. Van den Brink 
hierover: “Het is gewoon een goed idee om je te laten 
helpen. De informatieplicht is nieuw en de noodza-
kelijke energieaangifte is niet iets wat je er zo even 
bij doet. Het moet goed, anders heb je later gedoe. 
Daarnaast houdt een energieadviseur je bij de les. 
Zijn begeleiding maakt dat je er tijd voor maakt. Je 
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ENERGIE SAMEN 
RIVIERENLAND:

NIEUWE NAAM, VER-
TROUWDE ADVISEUR

De naam Energie Samen Rivierenland is nieuw. Het 
team bestaat uit vertrouwde gezichten: medewerkers 

van groene stroomleverancier Betuwestroom en regio-
naal energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland zijn 
de mensen achter Energie Samen Rivierenland. Onder 
het nieuwe merk werkt het team voor ondernemers, 
instellingen, energiecoöperaties en gemeenten in het 

Rivierengebied. Landelijk wordt samengewerkt met de 
brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven 
van burgers, boeren en andere ondernemers (Energie 

Samen). Regionaal wordt met ondernemersver-
enigingen en bijvoorbeeld VNO-NCW Midden 

samengewerkt.
Rivierenland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Alle 

235.000 inwoners van de regio moeten aan de bak. 
Bedrijven, gemeenten en lokale energiecoöperaties 

lopen voorop. Energie Samen Rivierenland wil de 
energietransitie mee mogelijk maken door als ver-

trouwd adviseur samen te werken met deze partijen.
 

www.energiesamenrivierenland.nl

DE BEDOELING 
VAN DE 
INFORMATIEPLICHT IS 
DAT MKB-BEDRIJVEN 
BEWUSTER OMGAAN 
MET ENERGIE

krijgt veel goede tips voor energiebesparing en 
eventuele vervolgafspraken zijn een goede stok 
achter de deur om je plan ook uit te voeren.”
Van Setten knikt instemmend: het is een her-
kenbaar relaas. Toch snapt hij dat ondernemers 
niet per se blij worden van de informatieplicht. 
Velen ervaren het als een ‘moetje’. De ener-
gieadviseur gaat graag de uitdaging aan om 
zijn klanten energieblij te maken. “We helpen 
ondernemers hun energiezaakjes voor elkaar 
te hebben én kosten te besparen. Gemiddeld 
loopt die besparing op van 7 tot 25% van hun 
energiekosten.”
 
GEEN WINSTOOGMERK
Ook energieblij worden? “Om de prijs hoef je 
het niet te laten”, zegt Alexander van Setten: “Als 
coöperatieve onderneming hebben we geen 
winstoogmerk. Door slim gebruik te maken van 
lokale en regionale subsidies, kunnen we een 
gedeelte van onze dienstverlening kosteloos 
uitvoeren.”
 
Meer informatie en contact:
E: info@energiesamenrivierenland.nl
T: 085 016 14 11
W: energiesamenrivierenland.nl/ 
word-energieblij

Alexander van Setten gaat graag de uitdaging aan om zijn 
klanten energieblij te maken.

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  2  |  M E I  2 0 1 9

43

ENERGIE SAMEN RIVIERENLAND


