
4e MEA-Kennissessie 2022

Te gast bij SAPPI

Woensdag 1 december



Welkom bij Sappi Maastricht 

MEA bijeenkomst bij Sappi Maastricht

Donderdag 1 december 2022

Ferdinand Koster – Mill director 
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Safety Introduction
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Maastricht Mill - layout

• Remarks

Ø Ensure you know where the nearest assembly point is

Ø Stay with your host

Ø Incase of an emergency stay calm

Ø When an emergency – call +31 43 38 22444
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Agenda
• Welkom door wethouder & Agenda
• Introductie Sappi
• Energieprogramma gemeente
• CO2-reductie industrie: 

o flexibilisering (productie)processen

• Energiebesparingsplicht 2023:
o3 voorbeeld-cases & werkgroepen
o Terugkoppeling

• Conclusies,  groepsfoto & netwerkborrel

Ø John & Ron
Ø Ferdinand
Ø Erwin & Ron  
Ø Jacques v.d. Worp

Ø Diandra, Stef & Hein

Ø Ron



John Aarts
Wethouder Duurzaamheid

Welkom



Introductie Sappi

Ferdinand Koster



Sappi Europe



Sappi Europe Mills
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750,000 tons coated paper
300,000 tons bleached mechanical pulp

Kirkniemi Mill (Finland)

Alfeld Mill (Germany)
275,000 tons speciality paper
120,000 tons bleached chemical pulp

Ehingen Mill (Germany)
280,000 tons coated fine and speciality paper
140,000 tons bleached chemical pulp

Gratkorn Mill (Austria)
980,000 tons coated fine paper
250,000 tons bleached chemical pulp

280,000 tons coated fine and speciality paper

Maastricht Mill (The Netherlands)

Lanaken Mill (Belgium)
530,000 tons coated fine paper
165,000 tons bleached mechanical pulp

Stockstadt Mill (Germany)
445,000 tons coated and uncoated fine paper
145,000 tons bleached chemical pulp

Condino Mill (Italy)
60,000 tons speciality paper

Carmignano Mill (Italy)
100,000 tons speciality paper

Rockwell Solutions (United Kingdom)

100 million m2 coated barrier film and paper



Dissolving Pulp
Textiles, Cellophane,
Pharmaceuticals

Nanocellulose
Reinforcing Agent, Control 
Release Agent, Viscosity Modifier

Xylitol, Furfural, and 
Chemicals from Sugars
Low-calorie Sweetener, 
Toothpaste, Recyclable Plastics

Speciality Papers 
and Packaging
Product Packaging, 
Technical papers

Fibre Composites
Automotive Parts, 
Furniture, Audio 
speakers

Casting and Release 
Papers
Textures for materials, 
Functional films, 
Automotive wraps

Chemicals from Lignin
Binding Agent, Dispersion 
Agent, Emulsion Stabiliser

CELLULOSE LIGNINHEMICELLULOSE

Graphic Papers
Commercial Print, 
Publishing

Unlocking the power of trees

Sappi Europe Corporate Presentation 10



Maastricht Mill
- Algemeen overzicht



Maastricht Mill  - Paper Machine 6
Machine OverviewOverview

Manufacturer

Operating Speed

Max speed = 850 m/min
Avg. speed (22B) = 565m/min

Furnish

BCTMP/Bleached EKP/Bleached SKP

Trim Width1

4,155 – 4,550 mm

Occupation Rate

2020: 76% 2021: 81% 2022: 96%

Grammage Range

200 – 450 gsm

Stock 
Prep

Press 
Section

Coating 
(4 coater 
heads) &

Drying

Offline
Calender

Drying

Sizing & 
Pre-

coating 
(2 coater 

heads)

Online Offline

Headbox
& 

Forming

Coating Technology

2 Applicator Roll Blade Coaters

Investments of c. €55m since 2017 Rebuild in 2017/2018

§ Well-invested paper machine with 
investments of c. €55m since 2017 of 
which €7m is planned to be invested 
in 2022.

§ Required investments: 

– 2nd phase 10kV distributor:
c. €4.0m

– Gas turbine 4 (GT4) options:

• Overhaul current GT4: 
c. €4.0m.

• Or replace GT4 with gas fired 
boilers: c. €5.5m.

§ Renewed approach flow for the 
three layered head box and 
forming section.

§ PM6 is one of the world’s largest 
machines for FBB/SBB board.

§ Potential investments may include:

– Additional Sheeter and IRS 
(Intermediate Reel Storage).

1963
Last Major 

Investment: 2018

Capacity
280 kt(3)

Constructed

Graphic Board
FBB
SBB

Main Products

Highlights Machine Sections

BELOIT

Belt 
calend 
ering

Sheeters

6
Machines

824 t/d
Capacity

VSM 21: 122 t/d 
VSM 19: 55 t/d
VSM 20: 98 t/d
VSM 22: 216 t/d 
VSM 23: 274 t/d 
VSM 16: 59 t/d

Ream Wrapping

2
Machines

242 t/d
Capacity

VIM10: 100 t/d
VIM11: 142 t/d

Hybrid paper machine, running >96% capacity with conversion completed in 2018



Maastricht Mill - Company timeline

1875
Acquired by Royal Dutch 
Paper Factory

1850
Launch of Maastricht 
mill

1963
PM6 built

1990
4 headed off-
coater rebuilt

1996
Major rebuild to 
board capacity

2013
Jet coaters 
rebuilt

2018
Conversion of PM6 to 
produce high-quality 
SBB and FBB

2018
Triple layer headbox 
& belt calender

2005
Offset press 
rebuilt

1997
Acquisition of 
KNP Leykam by 
Sappi

CWF Graphic 
Board

200-450 gsm

Algro Design Duo 
(SBB)

250-380 gsm
Premium 
Packaging 

Grade 
Graphic Board

Algro Design
Advanced (SBB)

160-380 gsm

Atelier
(FBB)

220-350 gsm

Rich history of continuous investment in operational efficiency
as well as conversion to a hybrid packaging / paper mill



Maastricht Mill  - New Headbox and Belt Calender

• Source: Company information

Multi-layered Headbox New Belt Calender

§ During 2017 and 2018, Maastricht exchanged the old headbox for a completely new type of headbox, supplying three simultaneous layers of stock, with a total investment 
of €22.5m.

§ Compared to having three headboxes, the three-layer headbox allows the mill to achieve enormous operating cost savings in terms of energy, chemicals and consumables.

§ A new metal-belt-supported calendering zone was also installed, allowing Maastricht to produce board with extremely good surfaces and high bulk.

§ The combination of three-layer headbox and metal belt calender has helped the mill to produce outstandingly white and bulky board, with excellent printability 
properties.

Multi-layered headbox and new belt calender allow achievement of 
significant operating costs with a new belt allowing the production of high quality board surfaces in bulk



Maastricht Mill Graphical – Printing Paperboard

8-colour SFO press

Average build-up:
Ø Up to 45 % CTMP in middle-ply
Ø Standard graphic grade is Silk and gloss

o high filler content
o High gloss
o High smoothness (low pps)

Ø Bulky Silk = bulky version of standard silk grade
o Low gloss
o High bulk
o High Brightness

Ø Bulky Gloss = overseas gloss paper
o High thickness for a glossy paper
o High gloss level

In Short:
Ø Short to medium volume production 
Ø Usually printed on sheet fed offset (SFO) 

machines or smaller HSWO presses 
Ø Increasing use of digital presses
Ø Typical end uses are books, flyers, 

brochures, posters, manuals, special 
interest magazines etc.

Ø Coated and uncoated fine papers

Brand name gsm
Satin / Gloss 200 – 400
Bulky Gloss 216 – 350
Bulky Silk 216 – 400
Bulky Silk High 
Brightness

200 – 450



Maastricht - Specialties – Paperboard FBB/SBB
Coated 1 side and 2 sides SBS board:
Ø High Brightness
Ø High Bulk
Ø Clay and fine Carbonate pigments in topcoat
Ø Acrylic latex in topcoat for sensorics

Folding Boxboard:
Ø Up to 85 % bulky CTMP in mid-ply 
Ø Very high bulk, low filler content
Ø High Brightness
Ø Clay and fine Carbonate pigments in topcoat
Ø Acrylic latex in topcoat for sensorics
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Brand name gsm
Special Silk C1S 300 – 350
FBB 220 – 350
SBB C1S 220 – 350
SBB C2S 250 – 380
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Maastricht Mill  - Fact, Figures & Certifications

Mill certification

ISO
45001

ISO
22000

ISO
50001

ISO
14001

ISO
9001

Product certification

Facts and Figures



Maastricht Mill - Decarbonization roadmap
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To 2050 

(Electric)

2015 2017 2018 2019 2020 2021/
2022

2023 2024-
2025

2025-
2030

2016

To 2050 (Hydrogen)

Investment Annual Cost Savings

Inlet bleed 
heating

€ 0.7m

€ 0.7m

€ 0.1m

€ 0.5m

Improvement
Project CHP

€ 1.0m

€ 0.5m

Retrofit STT

€ 1.0m

€ 0.2m

Flash vessel

€ 6.5m

€ 2.7m

E-boiler 
(20MW)

€ 1.0m

New Rotor 
GT6/ 

improvement 
inlet filters 

€ 0.1m

€ 0.1m

Optimisation  
of water and 
energy usage

€ 1.0m

€ 0.2m

Heat 
recovery pre-
dryer section

€ 14m

Gas boilers 
and second 

E-boiler 
(20MW)

Potential projects include: 
§ Steam accumulator
§ Opt. via industry 4.0 
§ Sludge dryer opt. part 2
§ Smart IGV inlet GT6
§ OEE improvements
§ Sewer loss reduction

Potential projects include: 
§ Increase district 

heating
§ Opt. gas drying PM6
§ Compressed air opt.
§ Building heating opt.
§ PDS optimization
§ Solar panels

§ In case heat pumps 
becomes available with high 
COP to increase 60°C to 140 
°C 

§ In case hydrogen becomes 
available and affordable:
– E-boiler operation in 

combination with CHP 
on hydrogen, hydrogen 
operation during winter, 
E-boiler during summer

• To achieve decarbonization targets, 2 concrete investments are required in the near term:
1. E-Boiler, is already running and expected to go live in November 2022
2. Gas boilers and second E-Boiler investment is still to be done 



Decarbonization roadmap: future plans boiler house
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Thank you



Energieprogramma gemeente 
& MEA aanpak 2023  

Erwin de Bruin & Ron Bissels



Programma Energie- en Warmtetransitie 2023-2026 (concept)

MEA kennissessie 1 december 2022

Naar een klimaatneutraal Maastricht

Erwin de Bruin, clustercoördinator duurzaamheid



Naar een Klimaatneutraal 
Maastricht



Kaders



Programma Energie- en warmtetransitie 2023-2026



Gebouwde omgeving



Wijkuitvoeringsplan



MEA Netwerk



Wat zijn de plannen voor 2023 en verder (relevant voor bedrijven)? 



MEA-programma 2023 focust op kennisdeling en doen 
N.a.v. Evaluatie 2019 - 2022 & Enquête MEA-deelnemers is er
aanleiding aanscherpen programma: 
• MEA is sterk merk, loopt goed en biedt de bedrijven relevante kennis & ervaringen
• MEA blijft d.m.v. generieke kennissessies: 

o kennis delen en onderlinge kennisuitwisseling stimuleren rond breed gedragen 
onderwerpen 

• Stimuleren van activatie onder deelnemers voortaan meer in cluster-specifieke 
werkgroepen voor Industrie, Grote Gebouwen en Zorginstellingen

• Focus op: kennismaken, samenwerken, bedenken & doen (pilots), resultaten delen, 
gedeeld routeplan



Behoefte specifieke onderwerpen in 3 clusters 
Grote Gebouwen

Wet & Regelgeving
EED, ELC (huur), 

monumenten

Opwek/Opslag
Ervaring eigen-/huurpand

PV-dak en verzekering

Bodemenergie
W/K-opslag o.i.d.

Monitoring & E-mgt

Reductie CO2-footprint
Aanpak en ervaring

Industrie

Energiebesparing
Kennis delen & vergelijken

Gasreductieplannen

Wet & Regelgeving
Omgevingswet, stikstof
Activiteitenbesluit, ZZS

Samenwerking E-
transitie

Opwek/afname, opslag, 
laden

Alt. Energievormen

Verduurzamingskaart

Zorginstellingen

Energiebesparingsplicht
Focus Licht & Warmte

Financiering / BuCa

Handhaving
Fin. ruimte / leercurve

Eigendom / Huurpanden
Duurzaam & Split Incentive

Opwek i.r.t. 
Warmtepomp

Inkoopoptimalisatie



MKB-ers duurzaam ontzorgen met ‘PlusjeMKB’
• MKB-bedrijven vaak 1 mgr/dir. à primaire focus op business, personeel, omzet & kosten:

Externe uitdagingen (o.m. corona, personeelstekort, E-tarieven eisen veel aandacht)

• MBK-er bewust van verduurzamingsopgave, maar handelt (nog) niet à keuzes/capaciteit
MKB-er wil één loket, transparantie, keuzevrijheid, persoonlijke aanpak, hulp op het juiste moment

• Veel initiatieven à maar géén (markt)partij ontzorgt de gehele keten:
Met PlusjeMKB biedt gemeente wel die 100% ontzorging

• Streven deelname meer ZL-gemeenten à projectgroep Maastricht & Parkstad à Q1 2023 Aanbesteding

Selecteren
- doelgroep naw

- publieke afzender

Informeren
- info sessies
- behoefte peilen 

Interesseren
- relevant thema
- nodig & voordeel

Adviseren
- scan -> advies 

- buca & subsidie

Implementeren
- gebouw & proces
- marktconform €

‘After Service’
- check voortgang
- resultaat monitoren



Gebiedsgerichte Aanpak Bedrijventerreinen
• Zorgen om een passend toekomstig energiesysteem op bedrijventerreinen:

o Energietransitie – elektrificatie – netcongestie – we staan pas aan het begin ….
• Energieprogramma gemeente à o.a. WijkUitvoeringsPlannen à alternatieve warmte
• Behoefte aan integraal gebiedsgericht beeld van benodigde energie-infrastructuur:

o Stimuleren tot delen van info en verkrijgen van inzicht in:
Ø afhankelijkheid van duurzame energie, prijsfluctuaties & behoefte aan ‘flex’
Ø huidig gebruik & plannen voor verduurzaming naar 2030 e.v.
Ø impact ervan op het e-net & behoefte aan alternatieve energiebronnen

o Vervolgens ‘uittekenen’ van routes naar aardgasvrij:
Ø door initiatieven tot verduurzaming te steunen
Ø door samenwerking tussen bedrijven onderling te bevorderen
Ø door in collectiviteit projecten te starten bv ‘local energy hubs’

• Pilot op Beatrixhaven:
Ø start aanvang 2023 – duur ca. 2 jaar

Oók t.b.v. visie 2030-2050



Gebiedsgerichte Aanpak Bedrijventerreinen à Pilot
1. Voorkant heel sterk i.s.m. SIM/SOB/Enexis/MEA/Logistieke aanpak/gemeente/Prov:

o bedrijven werven/sensibiliseren
2. Inzicht creëren:

o huidig energieverbruik – plannen voor opwek & andere energiebronnen
o impact op e-net – analyse van knelpunten tbv realisatie

3. Naar praktijk brengen:
o knelpunten helpen wegnemen
o initiatieven helpen tot haalbare business case, bv Local Energy Hub
o samenwerkingsvormen helpen realiseren, bv ESCo (Energy ServiceCompany)

Ondertussen:
o visie vormen voor langere termijn voor energiesysteem hele gebied
o het geleerde toepassen op andere bedrijventerreinen

Niet op Beatrixhaven? Later ook bij jullie.
Maar nu actuele vraag? Ga met ons gesprek!



We doen dit samen!

Economie
Ruimte/Energie/Duurzaamheid



MEA concept agenda 2023 

Aanbod van 2 generieke kennissessies & 3 cluster-specifieke werkgroepen



CO2-reductie industrie: flexibilisering
van (productie)processen

Jacques van de Worp, VEMW



CO2-reductie industrie
flexibilisering processen & fuel switch

MEA kennissessie
1 december 2022

Jacques van de Worp





Waarom verduurzamen?



§ Reductie opgave 2030:
• Van Klimaatakkoord 49 % naar Regeerakkoord tenminste 

55 %
• Industrie 19,4 Mton CO₂-reductie in 2030 t.o.v. 1990:

• Bestaand beleid 5,1 Mton
• Klimaatakkoord 14,3 Mton
• Coalitieakkoord Rutte IV 4 Mton

§ Een klimaat neutrale & circulaire economie in 2050
§ Geen weglek van industrie naar het 

buitenland/behoud werkgelegenheid
§ Vooroplopen met verduurzaming 

industrie t.o.v. andere landen

Doelstelling Industrie



Industrie doelgroepen

Top 75% 12

250

1100

1900

90000

MEE

MJA-3

EnergyAudit (EED)

Infoplichtigen
Energie

Tata Steel Sabic OCI

Shell NL (raff+chem) Dow Total (ZL.Ref.)

Yara AirLiquide Nouryon

ExxonMobil BP AirProducts



Industrie doelgroepen per 1.1.2023

Top 80% maatwerk 20

240

3000

90000

ETS-bedrijf besparingsplicht

EnergyAudit (EED)

Infoplichtigen
Energie



Koplopers
Cluster Energie Strategieën 

• 5 regionale clusters:
- Noord-Nederland
- Noordzeekanaalgebied
- Rotterdam/Moerdijk
- Zeeland
- Chemelot

• Cluster 6: overige industrie (via branche-organisaties, VNP, FNLI etc.)
En waar blijft Maastricht dan?



•Afspraken nieuw regeerakkoord
• Afspraken Klimaatakkoord NL 
• Utiliteitsbouw, aansluiten bij RES
o Maatschappelijk Vastgoed, waaronder 

Zorg en Sport, maar ook onderwijs, 
defensie, monumenten, en diverse 
andere sectoren

o Utiliteitsbouw (“1 Mton CO2
gereduceerd in 2030”)

o Overleg BZK over rol sectorale 
routekaarten

Klimaatakkoord Gebouwde 
Omgeving



Knelpunten
volgens PBL, TNO, RVO

• Wetgeving
• Financiering
• Ruimtelijke ordening
• Personeel
• Materialen



Sterke toename elektriciteit vraag

• In 2030 toename elektriciteitsvraag met 86 TWh (nu 40 TWh)
• Oorzaken:

- elektrificatie +23 TWh
- groei (o.a. datacenters) + 22 TWh
- groene waterstof + 37 TWh



Congestie
Distributie (RNBs)

Transmissie (LNB TenneT)



Handelingsperspectief
van denken à doen

• Wetgeving
• Financiering
• Ruimtelijke ordening
• Personeel
• Materialen



Aanbod van elektriciteit

Opgesteld vermogen

Bron: Klimaat en Energie Verkenning 2019
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Filevorming op de netten leidt tot 
nieuwe realiteit!      à flexibiliteit

Bron: Recoy, 2022



Industriële flexibiliteit
combi WKK – e-boiler
Huidige situatie met WKC en gasketels
• Stabiele procesvoering WKC met aanvulling door gasketels
• Nominatie day-ahead markt en beperkt op onbalans markt (operator)

Hybride systeem met e-boiler
• Inzet assets afhankelijk van onbalansprijzen stroom en de stoomvraag
• Frequent op- en afregelen van assets
• Volledige automatisering op basis stuursignaal van een aggregator
• Hybride systeem met WKC draagt bij aan netstabiliteit
• Sterke toename netwerkkosten à peakshaving opnieuw bekijken

e-boiler
• getrapt ervaring op doen met elektrische warmte opwek
• Extended ervaring opdoen met arbitrage gas- en electriciteitsprijzen
• SDE++ subsidie voor maximaal 3000 vollasturen



Flexibiliteit potentieel ontsluiten
Inzicht in potentiëlen en verdienmodellen
• aanbieden industriële flexibiliteit is vrij nieuw,
• vergt inzicht in spot-, onbalans- en reservemarkten,
• vergt investeringen en
• kan ingewikkeld zijn voor bedrijven en core-business raken

Barrières wegnemen
• huidige prijsspreads op spotmarkten soms nog onvoldoende om flex

investeringen te rechtvaardigen;
• Beschikbaarheid netcapaciteit en groen aanbod voor elektrificatie;
• Nettariefstructuur.

Dus, maar niet doen dan?

Niks doen is geen optie: be prepared !



VEMW
Belangenbehartiger en Kenniscentrum

Oók voor de gebouwde omgeving, 
met sectorteams voor ziekenhuizen, universiteiten, en multisites



www.verduurzamingindustrie.nl
Dit platform deelt kennis en expertise, bevordert samenwerking en ondersteunt de industriesector bij 
het verduurzamen en het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Het platform is een initiatief van 
RVO, VEMW en netwerkpartners. Introductie van het platform door Gert Jan Lankhorst op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6lJSCNxR-LI


www.6-25.nl



Dank voor uw aandacht

Jacques van de Worp
jvdw@vemw.nl
0348-484350
VEMW

mailto:gjl@vemw.nl


Actualisatie Energiebesparingsplicht 2023: 
praktische invulling a.d.h.v. 3 cases

Stef Strik & Diandra van Duijn –minEZK
Hein Allertz –RUD Zuid-Limburg



Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat

Stef Strik
Diandra van Duijn

Actualisatie 
energiebesparingsplicht 
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Rob Jetten:
“Energie besparen is belangrijk. Energie die 
we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te 
wekken, te betalen of te importeren.” 
“Energiebesparing heeft de afgelopen jaren 
niet de aandacht gekregen die het verdient. 
Daar gaan we nu verandering in brengen. 
Het is om meerdere redenen verstandig om 
energie te besparen. Het is goed voor uw 
portemonnee, het klimaat én het helpt ons 
om minder afhankelijk te worden van gas uit 
Rusland. 
Daarom zetten we energiebesparing de 
komende tijd bij iedereen op de kaart!”

Minister voor
Klimaat en Energie 
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• Sinds 1993 in de Wet milieubeheer 
opgenomen

• Sinds 2000 vijf jaar terugverdientijd 
voor mkb

• Sinds 2005 Lijsten met erkende 
maatregelen (EML)

• Sinds 2019 Informatieplicht

• Vanaf 1-12-2023 actualisatie!

Energiebesparingsplicht

64



• Omgevingswet 1-1-2023
• BBL 1-1-2023
• BAL 1-1-2023
• Informatieplicht 1-12-2023
• Onderzoeksplicht 1-12-2023
• Concernaanpak 1-1-2023
• EED-audit 1-12-2024

Wijzigingen in de 
regelgeving

65



Energieprijzen

Eigen hernieuwbare opwek opnemen

Aansluiten bij Omgevingswet 

Aandacht voor lasten en uitvoerbaarheid (met name voor MKB)

Aandacht voor handhaafbaarheid

Uitbreiding doelgroep

Uitgangspunten actualisatie energiebesparingsplicht
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• Tweede Kamer, Eerste 
Kamer, Raad van State en 
EU-notificatie

• Uitwerking 
Onderzoeksplicht, TVT 
methode en EML in 
ministeriële regeling

Planning

67

Consultatie regeling

Start voorlichting door RVO

Geplande opening loketten bij RVO

Overgangsrecht voor nieuwe bedrijven en 
plichten

Volgende ronde informatieplicht 
energiebesparing en onderzoeksplicht

2022

1e kwartaal 2023

1e kwartaal 2023

Tot 1-12-2023

1-12-2023



Drie plichten

68

Vestigingen (gebouw en 
activiteiten) met gebruik

> 50.000 kWh of 
> 25.000 m3

Informatieplicht
Vestigingen met gebruik 
> 10.000.000 kWh of 

Ø 170.000 m3

(activiteiten afd. 3.3 t/m 3.11 Bal)

Onderzoeksplicht
Ondernemingen met 

> 250 fte 
en/of omzet en 

balanstotaal

EED-auditplicht

! ! !



• > 50.000 kWh/jr

• Actualisatie EML 2023

• Andere systematiek (branchegericht – activiteiten)

• Energieprijzen

Informatieplicht 2023
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Bedrijven die meer verbruiken dan 10 mln kWh 
elektriciteit of 170.000 m³ aardgasequivalent:

• Gebouwmaatregelen EML of zelf in kaart breng op basis van 
vastgestelde parameters

• Onderzoek naar alle procesmaatregelen inclusief uitvoeringsplan en 
overzicht getroffen maatregelen

• Rapportage eenmaal in de vier jaar

• EML-systematiek is niet van toepassing

• Voor gebouw gebonden maatregelen blijft de Informatieplicht 
en EML-systematiek gelden

Energie-intensieve bedrijven vanaf 2023
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Bevoegd gezag extra 
middelen voor 
toezicht



Drie plichten portaal

Efficiënte uitvoering voor de drie plichten
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Eén indieningsportaal

Drie digitale indieningsformulieren

Gecombineerd sjabloon voor rapportage 
Onderzoeksplicht en EED-auditplicht

Informatieplicht
(digitaal)

Onderzoeksplicht
(digitaal mét rapportage)

EED-auditplicht
(digitaal mét rapportage)



www.RVO.nl/subsidies-financiering

•
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

• Subsidie voor warmtepompen, zonnepanelen, windmolens, etc.

• Energie-investeringsaftrek (EIA)

• Belastingvoordeel bij maatregelen uit Energielijst 2022

• Meerjaren Investeringsaftrek (MIA-VaMil)

• Belastingvoordeel bij maatregelen uit Milieulijst 2022

• Versnelde klimaatinvesteringen (VEKI)

• Subsidie voor maatregelen met TVT > 5 jaar

Subsidiemogelijkheden
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N.b.: voor wettelijk erkende c.q. verplichte 
maatregelen met een TVT < 5 jaar wordt in principe 

nooit een subsidie verstrekt!

http://www.rvo.nl/subsidies-financiering


• Wacht niet tot 1 december ’23! 

• Vanaf die datum wordt u geacht overal aan te voldoen:

• - onderzoek uitgevoerd

• - onderzoek ingediend bij RVO
• - maatregelen 5 jaar TVT getroffen

Nu aan de slag…
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Actualisatie energiebesparingsplicht:
Indeling werkgroepen obv E & G-verbruik à 3 Tafels

Industrie
> 170k m3 of >10 mio kWh:

Onderzoeksplicht (Stef)

SAPPI
Mosa

MUMC+
Rubber Resources

X
X
X
x

Industrie
>25k m3 of >50k kWh:
Informatieplicht (Hein)

Metaalservice Dassen
X
X
X
X
X
X

Grote Gebouwen & Zorg
>25k m3 of >50k kWh:

Informatieplicht (Diandra)

Medtronic
MECC
Xonar

X
X
X



Terugkoppeling
3 werkgroepen
• Industrie Onderzoeksplicht
• Industrie Informatieplicht
• Grote gebouwen & Zorg Informatieplicht



Conclusies, groepsfoto &
netwerkborrel

Ron Bissels



MEA concept agenda 2023 

Januari: kick-off sessies voor “Grote Gebouwen” en “Zorginstellingen”
Februari: kick-off sessie voor “Industrie”

Maart: eerste generieke MEA-kennissessie 



Dank voor jullie aandacht

Mooie decembermaand gewenst!


