
  
  
  
 
Aan de eigenaar van dit bedrijf 
 Urk 
 2 september 2020   
 
 
Onderwerp  
Stimulering informatieplicht energiebesparing bedrijven 
 
 
Beste ondernemer, 
 

Gemeente Urk en Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON/ MijnEML.nl) bieden u in 
2020 aan te helpen bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Het Activiteitenbesluit 
milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor 
bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 
aardgas (of overeenkomstig) verbruiken.  

Bent u ook informatieplichtig? Maar heeft u nog geen melding bij de RVO gedaan? Dan is deze 
stimuleringsactie voor u!  
 
Wat is de noodzaak? 
De melding energiebesparende maatregelen had uiterlijk in juli 2019 ingediend moeten zijn. Helaas is 
er een groot aantal bedrijven op Urk die nog geen melding bij de RVO heeft gedaan. Vanaf dit jaar 
start de Omgevingsdienst met de handhaving op de informatieplicht energiebesparing. Wij begrijpen 
dat dit niet uw core-business is, daarom organiseert de gemeente Urk deze stimuleringsactie om u te 
helpen bij deze wettelijke taak.  
 
Wat bieden wij u aan? 
Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON) is gevestigd in Emmeloord en helpt onder 
andere bedrijven met het verduurzamen van hun gebouwen. ERNON komt bij u langs voor een 
gesprek. De lijst energiebesparende maatregelen wordt voor uw bedrijf ingevuld in de MijnEML.nl 
applicatie. U machtigt ERNON vervolgens om de melding naar RVO te versturen. U voldoet daarmee 
aan de informatieplicht energiebesparing. Na het invullen van de EML (energiebesparende 
maatregelen lijst) ontvangt u een Plan van Aanpak die gebruikt kan worden als takenlijst en tijdens 
een controle bij de handhaving.  Dit aanbod geldt voor de bedrijven die zich uiterlijk 31-12-2020 
hebben gemeld bij ERNON.  
 
Wat moet u daarvoor doen? 
Als u gebruik wil maken van deze actie, neemt u contact op met ERNON. Dit doet u telefonisch via 
(085) 273 63 28 of door te mailen naar info@ernon.nl. Geef hierbij de volgende gegevens aan; 
bedrijfsnaam, adres, contactpersoon en contactgegevens.  
 
Wat zijn de voorwaarden? 
De voorwaarden om gebruik te maken van deze actie zijn; 

- Uw bedrijf is gevestigd op Urk; 
- Uw bedrijf verbruikt per jaar minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of overeenkomstig); 
- U heeft nog geen melding bij de RVO gedaan betreffende de informatieplicht 

energiebesparing; 
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- U betaald zelf € 95,- (kosten voor melding bij RVO), gemeente Urk en Rabobank betalen de 
overige kosten;  

- U moet zich uiterlijk 31-12-2020 aanmelden bij ERNON. Aanmeldingen die later binnen 
komen worden helaas niet meer in behandeling genomen. 

 
Heeft u vragen? 
Bij vragen over deze stimuleringsactie kunt u contact opnemen met ERNON via (085) 273 63 28 of 
door te mailen naar info@ernon.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gemeente Urk & Stichting Energieke Regio 
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