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Heeft u al het verplichte Energieregistratie- en
Bewakingssysteem (EBS)?
Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt het EBS verplicht wanneer uw locatie aan
bepaalde criteria voldoet t.a.v. energieverbruik en/of brutovloeroppervlak (BVO).
Deze maatregel bestaat uit twee delen:
1. Het in werking hebben van een Energieregistratie- en Bewakingsysteem (EBS).
2. Het bewijsbaar rapporteren, analyseren en acties uitzetten.
Energie Voor Scholen biedt u de mogelijkheid om tegen een geringe meerprijs een
EBS te hebben als aanvulling op EnergyPanel. Zo heeft u in één systeem inzicht in
verbruiken en kosten en voldoet u aan de verplichte maatregel van het hebben
van een EBS. Door uw installatie goed in te stellen kan het energieverbruik met
25-30% dalen.
Benieuwd voor welke van uw locaties dit van toepassing is?
Kijk dan na inloggen op www.energievoorscholen.nl op de tab “EBS”.
Hoe zit het ook alweer ?
Is het energieverbruik van uw gebouw hoger dan 25.000 m3 gas per jaar of
50.000 kWh per jaar, dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht
energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of
minder.
Informatieplicht in eLoket van RVO
Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u
uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke
energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in het eLoket van
RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en
rapporteer alsnog. De omgevingsdienst kan namelijk een boete opleggen wanneer
u niet aan deze verplichting voldoet.
Energiemonitoring met EnergyPanel
Een van de maatregelen is het hebben van een monitoringsysteem. Als deelnemer
van Energie Voor Scholen heeft u in 2021-2025 automatisch EnergyPanel wanneer
de aansluiting een slimme meter heeft. Hiermee verkrijgt u inzicht in het verbruik
per uur en daarmee kunt u besparingen gaan realiseren. Grotere gebouwen
hebben als aanvulling hierop een EBS nodig.
Wilt u informatie of een vrijblijvende offerte voor het EBS?
Neem contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl of 0623609288
Namens de Stuurgroep Energie
Verus, VBS, VGS, VOS/ABB en ISBO
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