
Uitnodiging
Heb jij al regie op energie?
Bedrijven en organisa  es met een energiegebruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar moeten 
energiebesparende maatregelen uitvoeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Daarnaast moesten zij voor 
1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. 

Voor veel bedrijven en organisa  es is het voldoen aan deze we  elijke verplich  ngen een behoorlijke opgave. Groene Allian  es 
de Liemers hee   een aanbod ontwikkeld zodat u dit met een gerust hart kunt uitbesteden. 
Regie op Energie: 
  √ Zorgt voor kostenbesparing op energiecontracten en –verbruik  
  √ Helpt je voldoen aan de we  elijke verplich  ngen voor energiebesparing  
  √ Zorgt dat ook jij bijdraagt aan een schoner omgevingsklimaat in de Liemers

Meer dan 70 bedrijven en organisa  es uit de Liemers zijn inmiddels al deelnemer aan Regie op Energie!

Kom op 2 oktober 2019 naar de speciale bijeenkomst
Op woensdag 2 oktober 2019 hoort je  jdens een informa  ebijeenkomst meer over Regie op Energie. We praten je bij over 
wat de regelgeving precies inhoudt. En een aantal collega-ondernemers vertellen niet alleen hun ervaringen, maar ook 
de resultaten van Regie op Energie. Je bent welkom (loca  e: schu  ersgebouw Willem Tell, Loostraat 38, Loo. Daar vinden de 
bijeenkomsten van deze edi  e van de Dialoog- en Doorpakweken Duiven plaats).  

Programma  
Vanaf 15.45   Ontvangst met koffi  e en thee
16.00 uur  Welkom door wethouder
16.05 uur  Toelich  ng programma
16.10 uur   Energiebesparingsplicht/Informa  eplicht  
    Voor wie gelden deze verplich  ngen wel/niet?
    Wet milieubeheer
    Waarom deze verplich  ngen? 
    Wat te doen & hoe daaraan te voldoen? 
    Wat als je niet onder deze we  elijke verplich  ngen valt? 
16.25 uur   Handhaving door en samenwerking met bevoegd gezag
    Wat gaat het bevoegd gezag doen aan handhaving? 
    Hoe werkt het bevoegd gezag samen bij Regie op Energie? 
    Wat betekent dit concreet voor deelnemers aan Regie op Energie? 
16.30 uur  Regie op Energie    
    Wat houdt het in? Voor en door wie? Kosten en aanmelden, resultaten?
    Interview met twee ondernemers die meedoen aan Regie op Energie
16.50 uur  Korte uitleg over andere projecten om aan deel te nemen    
    Zon op je Dak: hoe we je kunnen helpen met het zelf duurzaam opwekken van zonne-energie
    Collec  eve inkoop: hoe we je kunnen helpen met het goedkoper inkopen van groene stroom  
17.00 uur  Afslui  ng wethouder  
17.05 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen, in gesprek gaan met elkaar én een aanmelding te doen    
17.30 uur  Einde       

Kom je ook? Je kunt je aanmelden via een mail naar: info@gadeliemers.nl.    

Regie op Energie wordt gesteund door gemeenten, omgevingsdiensten én door de provincie Gelderland met subsidie. 


