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ENERGIEBESPARING IN UW AGRARISCHE BEDRIJF
Heeft uw bedrijf een energieverbruik van minimaal 25.000 m3 gas of 50.000 kWh
elektriciteit? Dan moet u elke energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar
terugverdient, uitvoeren. Hiervan mag u afwijken als u een alternatief voor een maatregel
aandraagt. Ook als het verbruik lager is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om bepaalde
energiebesparende maatregelen te treffen. Hiermee levert u een bijdrage aan een
klimaatneutrale energievoorziening en het tegengaan van klimaatverandering.
We helpen u graag op weg.

Welke maatregelen?
Er zijn erkende maatregellijsten voor agrarische bedrijven
beschikbaar via www.infomil.nl. Wanneer u deze erkende
maatregelen treft, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. U
kunt van een maatregel afwijken als u een alternatief aandraagt.
LET OP: Het zelf opwekken van duurzame energie geldt niet als
een energiebesparende maatregel. De toezichthouder gaat uit
van uw totale energieverbruik (zelf opgewekt PLUS afgenomen bij
het energiebedrijf). De energiebesparingsverplichtingen blijven
van kracht, ook als u de gebruikte stroom zelf heeft opgewekt.
Met duurzaam opgewekte stroom levert u natuurlijk wel een
bijdrage aan de reductie van CO2 emissies!

Hoe ga ik aan de slag?
Hoeveel en waar in uw bedrijf energie bespaard kan worden, is
sterk afhankelijk van uw situatie en van de maatregelen die u al
heeft getroffen. Staat u nog aan het begin, dan is het zaak eerst
inzicht in de situatie te krijgen door bijvoorbeeld:
• Het uitvoeren van een quickscan, bijvoorbeeld met het
Filterinstrument Erkende Maatregelen
• Het uitvoeren van een energiescan door een energieadviseur.
U vindt een geschikte adviseur via collega’s, de website van
branchevereniging VAB of via het kwaliteitsregister QBISNL
• Het installatiebedrijf te vragen om een onafhankelijke
Installatie Performance Scan uit te voeren
• Aan de slag te gaan met energiemanagement en te kiezen
voor een passend energiemanagementsysteem (EMS) voor
good housekeeping

Top 4 maatregelen

1.
2.
3.

4.

Voorkoelen van of
warmteterugwinning
uit melk
Frequentieregeling
ventilatoren en
vacuümpompen
Verlichting: schoonmaken
armaturen,
daglichttoetreding,
toepassen van
energiezuinige
(LED) verlichting,
bewegings- of
daglichtsensor
Warmtewisselaars
bij vleeskuikens

Zijn er subsidies en regelingen?

Meer weten?

Voor investeringen in energiebesparende
maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies
beschikbaar. Op de website van de Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) vindt u
een volledig overzicht van de mogelijkheden. U
kunt zoeken per branche, per maatregel of doel
van de investering. De belangrijkste regelingen zijn:

Bekijk dan de volgende websites voor
meer informatie over energiebesparende
maatregelen:

Energie Investeringsaftrek: de EIA is er voor
bedrijven die investeren in energiezuinige
technieken en duurzame energie. U kunt 58%
van de investeringskosten aftrekken van de
fiscale winst.
Milieu Investeringaftrek/Vamil: de MIA is er voor
bedrijven die investeren in milieuvriendelijke
technieken. De MIA geeft een investeringsaftrek
oplopend tot 36% van het investeringsbedrag.
De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de
investeringskosten op een door uzelf te bepalen
tijdstip af te schrijven.
Stimulering Duurzame Energieproductie+: De
SDE is er voor bedrijven die hernieuwbare energie
(gaan) produceren uit bijvoorbeeld zonnepanelen.
De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare
energietechnieken en is onderverdeeld in de
categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind
en Zon.
Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE
is er voor de aanschaf van een biomassaketel,
houtpelletkachel, zonneboiler of een
warmtepomp.

Filterinstrument Erkende Maatregelen:
Het filterinstrument helpt u bij het vaststellen
van energiebesparende maatregelen. Door
informatie over uw bedrijf in te voeren
(bijvoorbeeld de bedrijfstak, de activiteiten,
het jaarlijkse energieverbruik, het bouwjaar)
selecteert het FEM relevante energiebesparende
maatregelen. https://femnederland.infomil.nl
Energiewijzer Greenport Noord Holland Noord:
praktische handvatten om in uw agrarische
bedrijf energie te besparen of energie op te
wekken. www.greenportnhn.nl/energiewijzer
Energiezuinige melkveehouderij: Rekentools die
voor melkveehouders in beeld brengen hoeveel
gas, elektriciteit en euro’s u op uw bedrijf kunt
besparen.
www.energiezuinigemelkveehouderij.nl
Duurzaam MKB: website van stichting Stimular
over duurzaam ondernemen in het MKB, met
onder andere besparingstips.
www.duurzaammkb.nl

