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Waar moet u rekening 
mee houden op het 
gebied van energie en 
duurzaamheid?
Duurzaam ondernemen is niet alleen van belang voor de 
toekomstbestendigheid van uw bedrijf, het is vaak simpelweg 
een verplichting waar u aan moet voldoen. En dat loont, 
veel investeringen heeft u al binnen 5 jaar terugverdiend!

Sluit ook aan op deze duurzame initiatieven in Leusden!

Laadpalen voor elektrische auto’s?

Om elektrisch rijden te stimuleren zijn er in Leusden op diverse plaatsen openbare 
laadpalen voor elektrische auto’s aanwezig. 
Op Leusden.nl vindt u een overzicht van bestaande openbare oplaadpunten en 
locaties waar een openbare laadpaal kan worden aangevraagd. 
Voor informatie over fiscale voordelen bij de aanschaf van electrische auto’s of 
laadpalen op eigen terrein: www.rvo.nl

Ondersteuning bij duurzaam ondernemen?

Wilt u met uw bedrijf aan de slag met duurzaam ondernemen en zoekt u onder-
steuning? Of wilt u een groene belevenis organiseren voor uw medewerkers of 
klanten? Dan kunt u contact opnemen met De Groene Belevenis via 
www.degroenebelevenis.nl. 
Deze Leusdense organisatie heeft veel ervaring met duurzaamheidscommunicatie, 
het organiseren van groene bedrijfsbijeenkomsten en duurzaam ondernemen.

Fairtrade producten in uw organisatie

Leusden is sinds 2015 een Fairtrade gemeente. Een lokale werkgroep van on-
dernemers en gemeente stimuleert bedrijven om over te stappen naar fairtrade 
producten, zoals fairtrade koffie en thee. 

Meer informatie kunt u vinden op  www.fairtradeleusden.nl. 

Koplopers leren van koplopers

In het kader van het energieakkoord Leusden, organiseert de gemeente (enkele 
keren per jaar) de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bedrijven. 

Bent u onze koploper en wilt u meedoen? 
Stuur dan een mailtje naar H.Boer@leusden.nl

Zonnepanelen op uw dak voor de inwoners van Leusden

In Leusden zijn al twee zonnecoöperaties actief. De leden hebben geïnvesteerd in 
zonnepanelen en krijgen de stroom van deze panelen geleverd met een verlaagd 
belastingtarief. Dit is de zgn. Postcoderoosregeling. 

Wilt u uw bedrijfsdak hiervoor beschikbaar stellen, 
geef dit door via H.Boer@leusden.nl

Energieloket www.ikwilwatt.nl

Het energieloket geeft o.a. informatie over verduurzaming van woningen aan 
inwoners van Leusden. Mooie voorbeelden van duurzame energieopwekking en 
energiebesparing laten we graag zien op deze website. 

Ook voor uw bedrijf een bron van inspiratie!



Eisen aan uw bedrijfsvoering

Energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd:
Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Hiervoor zijn 
lijsten opgesteld met de zgn erkende maatregelen. Over deze erkende maatregelen is landelijke  overeenstemming: ze verdienen zich 
binnen 5 jaar terug. De lijsten met erkende maatregelen zijn voor verschillende bedrijvensectoren opgesteld. Een erkende maatregel is 
bijvoorbeeld energiezuinige ventilatie met warmte terugwinning. Bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen, hebben vanaf 1 juli 
2019 een meldingsplicht hoe aan deze erkende maatregelen wordt voldaan.

Nieuwbouw van bedrijfsgebouwen:
De gemeente wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken wil de gemeente dat nieuwe gebouwen voortaan nul-
op-de-meter of energieleverend zijn, wanneer dat technisch en financieel mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, geldt als richtlijn 
dat de energieprestatie coëfficiënt (EPC) , die uitdrukt hoe energiezuinig uw pand is, maximaal de helft mag bedragen van wat het 
bouwbesluit voorschrijft. Uw pand moet dus 50% energiezuiniger zijn dan de eisen uit het bouwbesluit. 
Daarnaast moeten ook bij nieuwbouw alle maatregelen genomen worden die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 
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Vergroening leges 

• Nu voor nieuwbouw:
- Energieprestatie bouwbesluit
- Leidraad duurzame nieuwbouw  
 gemeente Leusden

•  Nu voor bestaande panden: 
- Activiteitenbesluit, maatregelen  
 terugverdiend in 5 jaar

• Verwacht voor nieuwbouw: 
2021: Aanpassing van de
energie-eis in het bouwbesluit 
naar Bijna Energieneutraal

• Verwacht voor 
bestaande panden:
2023: Kantoren minimaal label C 
(in 2030 label A)

2024: Asbestverbod voor daken

2040: Leusden energieneutraal

Wat betekent dat voor u? 

Als u maatregelen treft om een bedrijfspand (nieuw of bestaand) gasloos te 
maken, komen wij u tegemoet in de kosten van de omgevingsvergunning. 
Dat geldt ook voor het verwijderen van asbestdaken en kan oplopen tot € 15.000,-.

Eis is afhankelijk van bedrijvencategorie, 
zie RVO.nl -> bouwbesluit, via: regelgeving.overheid.nl 

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert in opdracht van de gemeente 
energiecontroles uit. Zij kan de komende periode ook bij uw bedrijf een controle 
komen uitvoeren: heeft u de maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend al 
genomen? Zo niet, dan kan de RUD u voorschrijven deze maatregelen te nemen. 
Met de filtertool van Infomil kunt u kijken welke maatregelen voor u van toepassing 
zijn: femnederland.infomil.nl/#/inspectie/unsaved-948307499/properties
Per 1 juli 2019 wordt het activiteitenbesluit gewijzigd. 
In artikel 2.15 komt een verplichting voor het bedrijfsleven om te melden hoe aan 
de energiebesparingseis is voldaan.

De eis aan nieuwbouw is dan aangescherpt en bedrijven moeten een Bijna 
Energieneutraal pand bouwen. 

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat naar verwachting gelden vanaf
1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als 
kantoor gebruikt worden. Er gelden enkele uitzonderingen.

Vanaf 31 december 2024 mag asbest niet meer toegepast zijn in daken. 
Bestaande asbestdaken moeten voor die tijd gesaneerd zijn.

Leusden is energieneutraal, er wordt binnen het grondgebied van de gemeente 
Leusden op jaarbasis net zo veel energie opgewekt als er verbruikt wordt. Ook 
wordt er geen aardgas meer gebruikt voor verwarming.

Bent u zich bewust van de eisen, maar gaat u dat te langzaam? Ga dan met ons de uitdaging aan om te versnellen richting 
“Leusden energieneutraal in 2040”.  Volop kansen op de volgende pagina!

Waarom extra investeren in duurzaamheid? 
Niet op basis van verplichtingen, maar op basis van ambitie!

Loopt u voorop in de transitie naar een circulaire en duurzame economie?
Het levert u concrete voordelen op:  
4	 Lagere exploitatiekosten
4	 Meer comfort
4	 Betrokken medewerkers
4	 Gezond binnenklimaat
4	 Bijdrage aan beperken CO2uitstoot 
4	 Beter imago, meer vertrouwen
4	 Waardevermeerdering (makkelijker verhuren tegen hogere huren)
4	 Banken verplichten een energielabel bij financiering

Om u te helpen met deze transitie zijn er verschillende regelingen en acties. 
Dus investeer slim! Samen werken we aan een Leusden waar het duurzaam wonen, werken en leven is.

Stimulering Duurzame Energieproductie +
De SDE+ is een exploitatiesubsidie voor de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld 
uit zonnepanelen of een biomassaketel. U krijgt een bedrag voor de daadwerkelijk opgewek-
te energie over een exploitatieperiode van 10 tot 15 jaar (afhankelijk van de techniek). 
Zie: RVO.nl -> Stimulering Duurzame Energieproductie SDE 

Investeringssubsidie duurzame energie
Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van zonneboilers, warmte-
pompen, biomassaketels en pelletkachels. In tegenstelling tot de SDE+ is dit een éénmalige 
bijdrage in de kosten.
Zie: RVO.nl -> Investeringssubsidie Duurzame Energie

Fiscale maatregelen EIA, MIA, VAMIL 
De EIA is een fiscale regeling waarmee u bij investering in een maatregel die op de Energie-
lijst staat, éénmalig 55% van de investering kunt aftrekken van de fiscale winst, boven op uw 
gebruikelijke afschrijving.
De MIA is vergelijkbaar aan de EIA. U kunt 35% van de investering aftrekken. Daarnaast mag 
u door ook gebruik te maken van de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) 
75% van de investering op een zelf te bepalen moment afschrijven.
Zie: RVO.nl ->  Energie Investeringsaftrek EIA
Zie: RVO.nl ->  MIA en VAMIL

Het Energiefonds Utrecht is er voor bedrijven en organisaties die willen investeren in 
energiebesparing of duurzame energie. Het fonds biedt financiële ondersteuning in de vorm 
van leningen, garanties en participaties. Het Energiefonds Utrecht is sinds begin 2018 open 
gesteld voor ondernemers uit de gehele provincie.
Zie: Energiefondsutrecht.nl

Het BNG Duurzaamheidsfonds
Projecten die aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente kunnen een 
lening uit dit fonds krijgen. Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen. 
Het fonds verstrekt zakelijke kredieten met een omvang van € 100.000,- tot € 2.500.000,-.
https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/ 
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