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Bent u verplicht om een Energiebewakings- en
Registratiesysteem te hebben?
Verbruikt u meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar. Dan moet u
voldoen aan de informatieplicht (EML). Het gaat hierbij om het treffen van
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit dient
u te rapporteren in het eLoket van RVO.nl. Energie Voor Scholen kan dit voor u
verzorgen!
Boven een bepaald energiegebruik en/of vloeroppervlak is het voor een school(bestuur) volgens
het Activiteitenbesluit Milieubeheer ook verplicht om een Energieregistratie- en
Bewakingssysteem (EBS) te hebben. Als u deelneemt aan Energie Voor Scholen kunt u het
EBS koppelen aan uw EnergyPanel. U kunt dan rapporteren, analyseren en actie ondernemen.
Zo voldoet u aan de EBS-plicht en bespaart u bovendien energie.
Meer weten? Ga naar www.energievoorscholen.nl of neem contact op met Karin Michgels via
030 – 2255010 of michgels@hellemansconsultancy.nl.

Ichthus College maakt werk van duurzaamheid
“Noem mij maar duurzaamheidsaanjager”, zegt Bart Adema, directeur bedrijfsvoering
van het Ichthus College in Veenendaal. Hij is verantwoordelijk voor de diensten ICT,
financiën, facilitair en hrm. “Maar verduurzaming is geen dienst, het overstijgt de
diensten en verdient passie. Daarom wil ik aanjager zijn en iemand die de daad bij het
woord voegt. En dat aanjagen is verdraaid belangrijk als je stappen wilt zetten.”
Sinds 2015 is duurzaamheid inkoopbreed een verplicht item. Bij iedere aanschaf kijkt het
Ichthus College naar de duurzame kan van producten en diensten. “Neem de aanbesteding van
busvervoer voor excursies”, vertelt Adema, “daarin stellen we bussen met euro-6 motor als eis.
Ja, dan ben je duurder uit, maar vanuit onze visie is rentmeesterschap een belangrijk gegeven.”
De basis voor verdere vergroening van de VO-school is vervolgens vastgelegd in het
strategische schoolplan 2020-2024. “Daarin hebben we duurzaamheid als één van de
strategische keuzes benoemd.”
Ontharden
De plannen in dit document zijn inmiddels voor een deel al gerealiseerd of volop in ontwikkeling.
“We willen 25% minder elektriciteit verbruiken en zijn op dat punt halverwege. Het plein is al
aardig groen, dat zijn we aan het ontharden met hagen, bomen en planten. Er zijn zelfs
nestkastjes en vleermuiskasten. Op het dak liggen nu 356 PV-panelen, daar komen er nog 100
bij. Ook is een sedumdak aangelegd voor opslag van water en verkoeling van stedelijk gebied.
Minder zichtbaar maar wel belangrijk: twee nieuwe luchtbehandelingskasten die veel minder
energie verbruiken. Voor medewerkers en leerlingen hebben we oplaadpunten voor elektrische
fietsen.”
Dashboard
‘Het Ichthus’ is vanaf het begin deelnemer aan Energie Voor Scholen. “Zelf energie inkopen,
daar moet je niet aan beginnen”, is de stellige overtuiging van Bart Adema. “Zeker niet als je
kijkt naar de energiemarkt van vandaag. Het vergt veel marktkennis en energie is gewoon te
complex om zelf te doen. Energie Voor Scholen bevalt ons heel goed, we hebben er al lange tijd
een band mee.” Naast collectieve energie-inkoop maakt Adema ook dankbaar gebruik van de
extra diensten die voor deelnemers beschikbaar zijn. “Zoals het EnergyPanel dashboard om
aan de EBS-verplichting te voldoen. Dat is een ontzettend mooie tool om je verbruik te
monitoren. Vroeger liepen we met een boekje door de school om de meterstanden te noteren,
nu hebben we alles in beeld.”
Of het Ichthus College ook gebruik maakt van de cijfers uit het dashboard? Zeker! “Door de
grafieken vallen bepaalde zaken op”, is de ervaring van Adema. “Bijvoorbeeld de feestdagen die
niet in de vakantie vallen zoals Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. De school is dan
dicht, maar we zagen een piek terwijl er niemand binnen was. Daar kan je actie op
ondernemen.”

Kencijfers Ichthus College
Locatie: Veenendaal
Bruto vloeroppervlak: 18.000 m2
Medewerkers: 220
Lokalen: 83
Leerlingen: 2050

Zonnepanelen via DVEP Energie
Bent u van plan zonnepanelen te plaatsen? Dat kan
via uw huidige elektriciteits- en gasleverancier DVEP
Energie. Energie Voor Scholen werkt ook voor PVpanelen samen met deze partner. DVEP Energie
kan het hele traject, van subsidieaanvraag tot
plaatsing, voor u regelen.
Binnenkort ontvangt u een e-mail om uw interesse in
een adviesgesprek aan te geven. In dit gesprek
komen ook de mogelijkheden voor het verkrijgen van
subsidie aan de orde.
Goed om te weten: In het contract van Energie Voor Scholen is uw tarief van levering
gelijk aan teruglevering!
Interesse? Mail Karin Michgels via michgels@hellemansconsultancy.nl of neem
rechtstreeks contact op met DVEP Energie via 074- 376 62 43 / frontoffice@dvep.nl.

Zijn uw gegevens nog correct?
Wij adviseren u om even in te loggen op www.energievoorscholen.nl. Wanneer er iets
gewijzigd moet worden kunt u dat daar aangeven. Of stuur een mail
naar michgels@hellemansconsultancy.nl

Volg Energie Voor Scholen op LinkedIn
Er is nu ook een LinkedIn pagina voor ons inkoopcollectief. Klik hier en volg onze berichten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen berichten van Energie voor Scholen meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u michgels@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek.

