
Programma

• Welkom en inleiding

• Wettelijke verplichting
Floris van Dijk – bevoegd gezag

• Praktijkervaring van voorbeeldbedrijf Schilders de Vries
Myrthe de Vries – Schilders de Vries

• Praktijkervaringen energiebesparing bij bedrijven
Cleanadviseur John Bouma – ENGIE

• Wat kan de CleanCampagne voor jouw bedrijf betekenen
Janneke Wolkorte – Natuur en Milieufederatie Groningen

• Vragen

Deze webinar wordt mede 
mogelijk gemaakt door



De CleanCampagne

• Bijdrage aan energiebesparing

• Toezicht en handhaving op Wet milieubeheer

• Veel energiebesparingskansen bij bedrijven

• Wetgeving is minimaal -> blik op de toekomst

De CleanCampagne is 
een initiatief van



Wat biedt de CleanCampagne

• Inzicht in de energieprestatie van je bedrijf

• Maatwerkadvies op verbeteren energieprestatie met kosten, 
baten en terugverdientijd

• Brede advisering: uiteindelijk gaan we richting aardgasvrij en 
energieneutraal

• Invulling geven aan wettelijke verplichtingen

• Achteraan in prioritering toezicht bevoegd gezag, toezicht is stok 
achter de deur

• Informatie over mogelijke vervolgstappen in de uitvoering

• Exposure van uw bedrijf: Bedrijven die werk maken van 
energiebesparing zetten we in het zonnetje, positieve verhalen 
delen we met andere ondernemers.



Toezicht & handhaving

Ondernemers hebben van het bevoegd 
gezag een brief ontvangen of kunnen deze 
binnenkort verwachten. Hierin wordt je 
verzocht een plan van aanpak aan te 
leveren. Keuze: 1) zelf aan de slag of 2) 
deelname aan de CleanCampagne.

Deelnemende gemeenten: Bedum, De 
Marne, Eemsmond, Groningen, Midden-
Groningen, Oldambt, Ten Boer, 
Westerkwartier en Winsum.

https://www.cleancampagne.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/05/wet-clean-icon.jpg


Aanpak

• Energieonderzoek
• Maatwerkadvies 
• Inzicht in te treffen energiemaatregelen, 

kosten, baten en terugverdientijden
• Plan van Aanpak specifiek voor jouw bedrijf
• Bedrijf is eigenaar van het proces
• Netwerk van deskundige energieadviseurs
• Clean Wegwijzer



Check op uitvoer

Deelnemers aan de CleanCampagne 
krijgen niet meteen een toezicht-houder
op de stoep. Je bent immers al serieus bezig 
met verbeteren van je bedrijf! 

Toezicht zal plaatsvinden in de vorm van 

procesbewaking: worden de afspraken uit 
het Plan van Aanpak nagekomen?

https://www.cleancampagne.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/05/vink-clean-icon.jpg


Kosten

Deelname aan de CleanCampagne kost in 
principe niets. 

Je betaalt alleen voor het Plan van Aanpak dat 

we opstellen, maar verdient de kosten 
hiervoor terug met de te treffen 
maatregelen. 

De hoogte van de kosten hangt mede af van de 
omvang en werkzaamheden van je bedrijf en 

je wensen; maatwerk dus. De adviseur 
maakt één-op-één prijsafspraken met je 
voor de opdracht.

https://www.cleancampagne.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/05/Euro-clean-icon-1.jpg


Exposure

Bedrijven die werk maken van energiebesparing zetten we in het 
zonnetje. Positieve verhalen delen we met andere ondernemers.



Bedankt voor je aandacht

Contact
Janneke Wolkorte
j.wolkorte@nmfgroningen.nl
06 10014687

Deze webinar wordt mede 
mogelijk gemaakt door ENGIE

In samenwerking met: 

De Provincie Groningen en de gemeenten Groningen/Ten Boer, Het Hogeland,

Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier

De Omgevingsdienst Groningen

Cleanadviseurs BMD Advies, DZyzzion, ENGIE, Het Snoer Om en Invent

Energy Valley Topclub


