
Hoe duurzaam onderneem jij? Het nemen van energiebesparende maatregelen zorgt niet alleen voor een 

lagere energienota. Jij levert daarmee eveneens een noodzakelijke bijdrage aan CO²-reductie. Energie 

besparen is niet vrijblijvend. Ondernemers met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas 

moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. 

Dit is geregeld in de Wet Milieubeheer. Bedrijven en instellingen zonder wettelijke verplichting hebben  

een zorgplicht om verspilling tegen te gaan. 

De energiescan maakt energie besparen én het voldoen aan de informatieplicht makkelijker. Het geeft 

inzicht in te nemen maatregelen (die per branche verschillen), in terugverdientijd en in opbrengsten.  

Je kunt bovenal subsidie krijgen voor de energiescan. Win-win dus!

Als ondernemers kun je samen daadwerkelijk een besparing realiseren die er toe doet. Gemeente Arnhem, 

VNO-NCW Midden en bedrijvenkoepels Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Ondernemers 

Kontakt Arnhem (OKA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Platform Binnenstad Arnhem hebben de 

handen ineen geslagen om allereerst te zorgen voor eenduidige informatie. Daarnaast om hulp te bieden 

bij de  informatieplicht en zorgplicht en het aanbieden van energiescans. 

Daarom nodigen we je op 24 oktober uit voor een informatiebijeenkomst. Je krijgt een toelichting op de 

informatieplicht, energiescan en subsidiemogelijkheden. Verder vertellen andere ondernemers over hun 

ervaringen met de energiescan. Eén ding is zeker. De energiescan loont! Meld je dus aan. 

Voordelen energiescan

•  Aantrekkelijke subsidieregeling van 75% op de energiescan

•  Scheelt tijd: erkend adviseur voert scan uit 

•  Drie soorten energiescans gericht op verbruikshoeveelheid energie

•  Snel inzicht in besparingsmogelijkheden

•  Terugverdientijd besparende maatregelen 2 tot 5 jaar

• Vereenvoudigt voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

Uitnodiging ‘De energiescan loont’

24 oktober 2019



Locatie

Ondernemerscentrum Vlamoven

Vlamoven 34, 6828 TN Arnhem

Aanmelden

Meld je aan op energiescanbedrijven@arnhem.nl

Meer weten? www.arnhemAAN.nl

Programma 24 oktober 2019

16.30 -17.00 uur Ontvangst met koffie en thee

17.00 -17.05 uur Welkomstwoord en uitleg subsidieregeling - Wethouder Cathelijne Bouwkamp

17.05 -17.10 uur Pak je kans! - VNO-NCW Midden Bernard de Graaf

17.10 -17.20 uur Uitleg wettelijke verplichtingen - ODRA Floor Hooge Venterink

17.20 - 17.50 uur Uitleg soorten energiescans - Ingenieursbureaus

17.50 - 18.00 uur Praktijkcase ondernemer die een energiescan uit heeft laten voeren

18.00 - 19.00 uur Napraten met borrel

“Een energiescan werkt verhelderend.  

Bovendien heeft het mij resultaat opgeleverd,  

namelijk besparing in energiekosten.”

Veronique Gallé

Eigenaresse Reset Fashion / Voorzitter CCA


