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Bijlage 3.2. Bedrijven
1. Ambitie
Ondernemers en eigenaren van bedrijfsvastgoed duurzaam in beweging krijgen zodat ze zoveel
mogelijk energie gaan besparen, waarmee we tevens onze CO2-uitstoot kunnen reduceren. Deze
besparing is basis voor verdergaande acties op gebied van het toepassen van alternatieven
warmteconcepten en duurzame energie maatregelen. We zetten in op toezicht en handhaving op
huidige (en nieuwe) wet- en regelgeving, maar doen ook handreikingen naar bedrijven door te
informeren en inspireren, te ontzorgen en binnen green deals ruimte te bieden voor collectieve
aanpakken en innovatie.

2. Opgave
Meer dan de helft van het totale energieverbruik in onze regio ligt bij bedrijven. Daarvan kan meer
dan de helft worden toegeschreven aan de industrie en bijna een vijfde aan de landbouw. Dit zijn de
sectoren waarvoor in het klimaatakkoord een aparte klimaattafel is opgenomen (Sectortafel Industrie
en Sectortafel Landbouw en landgebruik). Procesenergie bij industrie en energie voor de landbouw
vallen dus buiten de scope van de RES. Hoewel de RES vooral betrekking heeft op gebouwgebonden
energieverbruik en -opwekking, nemen we in de besparingsdoelstellingen ook de bredere
energiehuishouding van bedrijven mee.

Drie van de doelstellingen uit de Regionale Energie Strategie hebben betrekking op de bedrijven in de
regio: het reduceren van energieverbruik, het opwekken van zonne-energie op grote daken en het
duurzaam gebruik van de beschikbare warmte. Daarom gaan we met bedrijven niet alleen in gesprek
over energiebesparing, maar nemen we ook kansen mee voor energieopwekking of
warmteuitwisseling en eventuele meekoppelkansen met andere duurzaamheidsopgaven (zoals
klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, MVO), zowel op hun individuele bedrijfsterrein als op de
bedrijventerreinen waarop ze gelegen zijn, evenals aanliggende woonwijken. Het is tenslotte niet
wenselijk om meerdere aparte gesprekken met ondernemers te voeren vanuit de drie RES
doelstellingen.

3. Analyse
We hebben verschillende analyses gedaan om inzicht te krijgen in de opgave en wat nodig is om deze
opgave te realiseren. Energiebesparing bij bedrijven kan op verschillende manieren aangevlogen
worden: per doelgroep, thema/sector en/of schaalniveau.
Door middel van een data-analyse hebben we in beeld gebracht waar zich bepaalde doelgroepen en
thema’s binnen de regio concentreren. Zie analyse ODZOB: link

Op basis van deze analyse kan vervolgens bepaald worden welk schaalniveau hier het beste bij
aansluit. Vervolgens kunnen we bepalen welke aanpak het meest geschikt is.

Doelgroepen
De RES focust op gebouwgebonden energieverbruik. Vandaar dat we doelgroepen onderscheiden
zowel op basis van energieverbruik van het bedrijf als op basis van gebouweigenschappen.
1.

Grote energieverbruikers, vaak met veel proces-verbruik.

2.

Grote vastgoedeigenaren: met belang bij marktwaarde en verhuurinkomsten.

3.

Bedrijven met pand in eigen bezit: hier zijn brede aanpakken mogelijk.

4.
Bedrijven die pand huren: geen directe rol, maar kunnen invloed uitoefenen op of actief
samenwerken met pandeigenaar.

Schaalniveaus
De RES beoogt samenwerking op regionaal schaalniveau. In de Metropoolregio Eindhoven wordt al op
vele vlakken samengewerkt, maar zijn ook onderwerpen belegd op subregionaal schaalniveau.
I.
II.

Regionaal: hierbij valt te denken aan een branche-aanpak of keten-aanpak.
Subregionaal: gemeenten werken samen op subregionaal niveau aan bijvoorbeeld
bedrijventerreinen beleid of gedeelde bedrijventerreinen.
Gebiedsgericht: doordat een bepaald thema of doelgroep zich in een concentratie vestigt
kan het zeer nuttig zijn op dit schaalniveau te werken (denk hierbij aan
bedrijventerreinen, winkelgebieden of horeca-concentratie gebieden).
Individuele bedrijven: bedrijven die niet in een van de hierboven genoemd schaalniveaus
georganiseerd zijn kunnen zo benaderd worden.

III.

IV.

Thema’s
Voor collectieve aanpakken hebben we naar bedrijfssectoren en geografische clustering de volgende
thema’s voorgesteld:
•
•
•
•

Industrie: productie, maar ook logistiek en groothandel.
Kantoren: dienstverlening.
Retail en horeca
Agrarische bedrijven

Met name bij kantoorgebouwen is er urgentie om aan de slag te gaan met besparing: het ministerie
van BZK voert per 1 januari 2023 de energielabel C-verplichting in voor kantoren van minimaal 100
vierkante meter (en Label A per 2030).
Analyse van de energie labels in onze regio laat zien dat 34% van de label C-plichtige kantoren een
groen label C of beter heeft. 10% heeft label D of slechter, van de overige 56% is nog geen
energielabel geregistreerd. Als we op basis van het bouwjaar inschatten wat het energielabel is van de
kantoren met een ontbrekende energielabel, dan heeft nu 62% van de kantoren energielabel C of
beter en 38% energielabel D of slechter.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw (bedrijven, kantoren, maatschappelijk
vastgoed), geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor
duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Maar ook op
duurzame energie komt er nieuwe wet- en regelgeving op bedrijven af; zo kunnen gemeenten
bedrijven binnenkort verplichten om de daken beschikbaar te stellen voor zonne-energie.

Voor het gros van de bedrijven gelden wettelijke RVO-regels m.b.t. besparing en verduurzaming. Met
de invoering van de Informatieplicht medio 2019 zijn alle bedrijven met een verbruik van min. 50.000
KWh of 25.000 m3 gebonden aan het doorvoeren van Energiebesparende Maatregelen (EML). Vanaf
2023 wordt de energiebesparingsplicht verbreed, waardoor bedrijven ook andere CO2-reducerende
maatregelen moeten nemen waarvan de terugverdientijd binnen de vijf jaar valt.

In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven heeft VNO-NCW een analyse uitgevoerd naar
verduurzaming van bedrijven/bedrijventerreinen. Het rapport is te vinden op de Energiewerkplaats.
Een greep uit hun aanbevelingen:
•
•
•

•
•
•

Sluit aan bij gezamenlijke uitdagingen en lopende trajecten. Op deze manier wordt de aanpak
herkenbaar, worden er geen trajecten naast elkaar georganiseerd en wordt het draagvlak vergroot
omdat de aanpak aansluit bij uitdagingen waar de ondernemers voor staan.
Communiceer in de taal van ondernemers. Vertaal overheidsvragen en beleid naar voor MKB’ers
hanteerbare brokken.
Maak ondernemers mede eigenaar van het proces, maar ook van het uitvoeringstraject. Wanneer
ondernemers zich echt eigenaar voelen en het dus ook intrinsiek belangrijk vinden dat een aanpak
slaagt zullen ze ook bereid zijn om energie te steken in de uitvoering en andere ondernemers te
betrekken bij de aanpak.
Probeer duurzaamheidvraagstukken en innovatie altijd te vertalen naar verdienmodellen, zodat
het voor ondernemers behapbaar en toepasbaar wordt.
Betrek de omgevingsdienst bij de uitvoering. Op deze manier is ‘de stok’ niet alleen een loos
‘dreigement’, maar wordt er ook echt gehandhaafd bij partijen die geen stappen zetten. En
kunnen er tijdens controle en toezicht tips gegeven worden.
Kijk of je collectieve afspraken (bijv. GreenDeals) met bedrijventerreinen, centra of branches kunt
maken t.a.v. energietransitie, duurzaamheid, handhaving en ontwikkelen van activiteiten. Daarbij
verplicht het collectief zich tot een gezamenlijke prestatie en meet je niet de individuele bedrijven
maar het totale per saldo resultaat. Het kan leiden tot coulance met betrekking tot verplichtingen
als er vrijwillige afspraken gemaakt worden.

4. Uitvoering
De uitvoering biedt een basispakket van MRE-brede activiteiten en een palet aan modules die
gemeenten alleen of in samenwerking kunnen inzetten. We richten ons op daarbij aspecten als het
delen en vergroten van kennis, gezamenlijke monitoring en bijsturing, het afstemmen van
duurzaamheidseisen, het effectief inzetten van handhaving en het onderzoeken naar en het initiëren
en versterken van samenwerkingsverbanden.

Basisinfra:
•
•
•
•
•

Kennissessies
Monitoring en evaluatie
Kennisdeling en pilots verduurzaming bedrijventerreinen VNO-NCW
Themaplan toezicht en energie ODZOB
Data-analyse: Voor de regio wordt de data op het gebied van besparing bij bedrijven inzichtelijk
gemaakt en geanalyseerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar kansen zijn voor besparing.

Modules:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Green deals opzetten:
Door heldere onderlinge afspraken kunnen overheden en bedrijven werken aan concrete
resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Aanpak energielabel C kantoren:
Het gaat hier om het gezamenlijk opzetten van een communicatieaanpak om kantooreigenaren en
-gebruikers aan te sporen om voor 2023 hun kantoren naar minimaal label C te brengen.
Gebiedsgerichte aanpak VNO-NCW:
VNO-NCW heeft samen met Ondernemerskontakt De Hurk, Stichting Bedrijventerreinen Helmond,
Kempisch Ondernemersplatform en het Innovatiehuis de Peel een aanpak gedefinieerd voor de
verduurzaming van bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven.
Online platform voor bedrijven:
Een online platform helpt de diverse doelgroepen en stakeholders door het op objectieve wijze
delen van kennis en ervaring, het vergaren en monitoren van activiteiten en resultaten en het
uitdagen van deelnemers te participeren en samen te werken in diverse initiatieven.
Aanpak agrarische bedrijven
Duurzaamheidsafspraken nieuwbouw:
Evalueren van het regionale convenant duurzaam bouwen (specifiek bedrijven) uit 2010 en het
maken van nieuwe afspraken.
Extra inzet toezicht/handhaving:
Deze RES module maakt het mogelijk om extra inzet te plegen naast de afspraken in het
werkprogramma van de ODZOB, zodat er meer bedrijven gecontroleerd kunnen worden.
Opzetten ondernemersfonds:
Doel van deze module is om te onderzoeken op welke manier duurzame financiering van
collectieve verduurzaming bij bedrijven ingericht kan worden.
Aanpak zon op dak
Deze module heeft als doel om informatie, inspiratie en hulp bij initiatieven te bieden, tot het
onderzoeken naar de mogelijkheden om bedrijven te ontzorgen in hun doelstelling om bij te
dragen aan pv-opwekking.

Combineren van modules:
Voor het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma bij de RES 1.0 werken we in de tweede helft van
2021 een tweetal combinaties van bovenstaande modules uit.
Zo combineren we de greendeal-aanpak met een aanpak voor de energielabel C-verplichting voor
kantoren, en stemmen die af met toezicht en handhaving door ODZOB en gemeenten.
Daarnaast combineren we de gebiedsgerichte aanpak bedrijventerreinen die VNO-NCW heeft
ontwikkeld en getest in drie pilots met de module Opzetten ondernemersfonds. Door tegelijkertijd de

kansen voor projecten met ondernemers te verkennen én te kijken welke organisatievorm past voor
structurele samenwerking, vergroten we de kans dat er een beweging ontstaat die blijft groeien.

