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Wat levert 
samen doen mij op?

En wat als ik 
het alleen doe?

Let op! Het besparen van energie is niet meer vrijblijvend. 
Gebruikt u meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas of warmte dan moet u actie ondernemen.



Alle informatie kunt u vinden op www.stimulerendtoezicht.net/weesp
Ook kunt u zich hier aanmelden voor het project Stimulerend Toezicht

Energiebesparing bij bedrijven 
op het bedrijventerrein Noord in Weesp 

Gemeente Weesp
Nieuwstraat 70a 
1381 BD  Weesp   

Tel: (0294) 491 391 
E-mail: info@weesp.nl 
 

De OFGV 
Botter 14-15
8232 JP  LELYSTAD

Telefoon: 088 6333 000
E-mail: info@ofgv.nl

In opdracht van de gemeente Weesp ondersteunt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
bedrijven op het bedrijventerrein Noord en Rijnkade bij de wettelijke plicht om energie te besparen. 
Energie besparen doen we samen, daarmee kunt u bijdragen aan een energiezuinige samenleving.



Is het slim 
om dit alleen te 

doen?

Wij doen 
het  liever samen!

Wat levert samen doen mij op?

De informatieplicht:
Ik moet aan het Rijk verplicht doorgeven of ik alle 
maatregelen heb genomen. Deze melding wordt 
nu automatisch verzorgd. Dit bespaart veel tijd.

Het Energie Beheer Systeem (EBS), ondersteunt mij: 
Het systeem maakt de verplichte maatregelen, de kosten, 
de opbrengsten en de verdientijden op een eenvoudige manier 
inzichtelijk. Elke energiemaatregel bevat een duidelijke toelichting.

Samenwerken levert mij veel op.
Stimulerend Toezicht bespaart mij tijd en geld. Ik weet precies 
welke maatregelen mijn bedrijf moet nemen, wanneer en ik krijg 
daar drie jaar de tijd voor.

Ik krijg inzicht en zekerheid:
Door het EBS weet ik precies wat mijn onderneming aan 
gas en elektriciteit verbruikt. Ik kan deze data per kwartier 
inzien. Ik kan daardoor makkelijk verspillingen opsporen.

Welke energiebesparingsmaatregelen?
Ik heb geen idee wat de wet precies voorschrijft. 

En als ik het weet, doe ik het dan ook goed?

De wetgeving is erg ingewikkeld :
Ik moet veel tijd investeren voordat ik precies 

weet wat mijn verplichtingen zijn.

En wat als er een controle plaatsvindt?
Dan valt mijn onderneming binnen het klassieke 
toezicht en krijg ik zes maanden om te voldoen 

aan alle eisen. Is dit voldoende tijd?

Ik krijg geen ondersteuning:
Hoe weet ik dan of ik de juiste stappen maak. 

Hoe weet ik dan of ik de juiste investeringen doe?

En wat als ik het alleen doe?

Samen met de gemeente Weesp bouwen we aan een energiezuinige 
samenleving. Let op, slechts 25 plaatsen beschikbaar. Doet u mee? 
Ga naar www.stimulerendtoezicht.net/weesp en meldt u meteen aan.

Energiebesparing voor bedrijven is gewoon niet eenvoudig, zeker niet 
als u het alleen moet doen. Nog niet zeker van uw keuze? 

Ga naar www.stimulerendtoezicht.net/weesp en schrijf u in voor de webinar.  


