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Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) is een uniek samenwerkingsverband. gesloten 
op initiatief van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD). De coöperatie zet concrete stappen op 
weg naar een groener en duurzamer en uiteindelijk energieneutraal eiland en daagt ondernemers uit om de 
doelstelling gezamenlijk waar te maken.

 Voorkom een boete! Rapporteer uw 
 energiemaatregelen voor 1 juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven 

en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. 

In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande 

energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht 

voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh 

elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar 

verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en 

het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt 

de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

 Wat betekent de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? 

Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag 

rapporteren welke energiebesparende maatregelen u 

heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende 

Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfs- 

tak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met 

een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste 

rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd 

gezag informeren over de genomen maatregelen in uw 

bedrijf of inrichting. Voor de rapportage van de  

informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het 

eLoket van RVO.nl beschikbaar.

 Hoe kan EWSD u helpen met deze 
 informatieplicht?

Erkende Maatregelen

De overheid heeft met 19 bedrijfstakken gezamenlijk 

lijsten opgesteld met maatregelen voor energiebesparing 

met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, de 

zogeheten ‘Erkende Maatregelen’. Wij kunnen ons 

indenken dat u als ondernemer niet zit te wachten op het 

invullen van uw energiebesparende maatregelen en dit 

vervolgens weer te melden in het e-loket.

Wij helpen u bij het kiezen van Erkende Maatregelen, voorzien u van advies en helpen 
u met het invoeren van uw informatieplicht op de RVO e-loket.



Let op:

De E-Herkenning hebben wij al voor u 

geregeld, u hoeft dit dus niet meer aan te 

vragen. Dit hebben wij al voor u gedaan. 

EWSD kan hierbij optreden als uw inter- 

mediair!

EWSD wil graag als uw energie-vraagbaak 

dienen en u zoveel mogelijk ontzorgen. 

Daarom hebben wij besloten om, indien 

gewenst, u te adviseren bij uw Erkende Maat- 

regelenlijst Energiebesparing (EML). Wij willen 

u graag adviseren zonder winstdoelstelling 

en werken voor u tegen kostprijs. U krijgt een 

factuur van EWSD. Alle OSD-leden krijgen 

ook nog eenkorting van 10% op onderstaande 

energiebesparingsadviezen

Voorkom een boete EML 200519
Om het u gemakkelijk te maken hebben we een 2 tal advies mogelijkheden samengesteld, afhankelijk van 
uw behoefte kunnen u kiezen uit: primair & secundair advies.  

Primair
€ 575,-

Secundair
€ 980,-

Wij beoordelen uw energie-
besparingsmaatregelen op 
aanvaardbaarheid. Wij kunnen 
uw intermediair zijn voor het 
RVO e-loket.

Wij ontzorgen u volledig met uw 
energiebesparingsmaatregelen. 
Wij zijn uw intermediair voor het 
RVO e-loket.



Hoe doen we dit?
Tot welke bedrijfstak behoort mijn bedrijf? Welke installaties heb ik?

Hoe kunt u ons bereiken? 
Belangstellenden kunnen hun aanvraag melden op onze info mail:

info@ewsd.nl

Indien u direct vragen  heeft over deze informatieplicht kunt u ook bellen 
naar nummer 06 51 60 43 40


