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Hoe helpt de gemeente LvC haar bedrijven?
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Energietransitie, wat doet de gemeente?
Klimaatakkoord  Regionale Energie Strategie

RES (2030 – 2050):
• Energiebesparing in de gebouwde omgeving
• Warmtetransitie (wijk-voor-wijk aardgas loos)
• Duurzame opwek wind/zon

Gemeentelijke ambitie:
• Klimaatneutraal in 2045
• Onze eigendommen in 2030 verduurzaamd



Energietransitie, wat doet de gemeente?
Waar zijn we nu vooral mee bezig?
- Aanpak energiearmoede (invulling verschillende Rijksregelingen)
- Bepalen eerste wijken aardgasloos verwarmen
- Zoekgebieden zon- en windenergie harmoniseren
- Uitbreiden aantal laadpalen
- Klimaatbestendig Land van Cuijk programma opzetten
- Samenwerking met bedrijfsleven intensiveren 

verbeteren o.a. green deal
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Verduurzaming bedrijven

 Duurzame Energie opwekken
 Energie besparen
 Klimaatbestendig Land van Cuijk  
 Elektrisch rijden



Beleid en stimulans Energie opwekken

• Zonnepanelen op dak 

- SDE++ subsidie (grootverbruik) voor eigen gebruik 

- ISDE voor kleinverbruiksaansluiting

- t.b.v. Energiecoöperatie zoals Overloon en Maashees

(dakconstructie, opstalrecht, SCE)

• Netwerkcongestie – opties verkennen wat wel mogelijk is

• Kleinverbruik  Geen beperkingen

• Grootverbruik  Zonnepanelen kunnen soms nog wel
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Waarom energiebesparen? 

“Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet 
(duurzaam) op te wekken”



Tip om energie te besparen
• Isoleer jouw bedrijfspand en processen 
• Maak toegangsdeur dicht om energie te besparen 
• Isoleer deuren, spouwmuur, dak en ramen
• Regel binnentemperatuur per ruimte apart
• Energiezuinig koelen/leidingen isoleren 
• Energiezuinige apparatuur/motoren
• Voorkom onnodig aanstaan verlichting en ventilatie
• Gebruik LED-verlichting
• Zet de verwarming laag voordat je de ruimte of gebouw verlaat
• Monitor je energieverbruik
• Deel kennis met elkaar (wij willen dit graag faciliteren)

Betrek je werknemers bij het besparen van energie



Energie besparen

• Energielabel C voor kantoren: kantoorfunctie en nevenfunctie > 100 m2, 
controle door gemeente (via de omgevingsdienst)

• Energielabel bij verkoop/verhuur voor kantoren, onderwijs. Bijeenkomsten 
(café, restaurant, vergadercentra, kinderopvang), gezondheidszorg, logies, 
sport, winkels. 

• Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. Per bedrijfstak maatregelen om 
energie te besparen met terugverdientijd van 5 jaar of minder. In de 
categorieën gebouw, faciliteiten en/of processen. (Bron: www.rvo.nl)



www.Zetdeknopom.nl/bedrijven
• MKB-advies op maat – interactieve tool wat je kan 

doen om je bedrijf te verduurzamen. M.b.v. 
beantwoorden vragen wordt advies gegeven 
Klimaatwerk (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

• Maatregelen Rijk ondersteuning ondernemers ivm
hoge energieprijzen worden uitgewerkt

• Schuldhulpverlening door Zuidweg en Partners



Subsidies via www.RVO.nl

• Voor advies en ondersteuning energiebesparing SVM :  tijdelijk gesloten (berichtgeving)

• ISDE: aanschaf hybride warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op het warmtenet, kleinschalige 

windturbines en zonnepanelen. 

• EIA: fiscaal voordeel van 45,5 % aftrek voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en 

duurzame Energie. Conform actuele Energielijst

• MIA/Vamil: fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en 

technieken

• HER+/DEI+ : vernieuwende projecten die leiden tot energieproductie tegen minder kosten/pilot- en 

demonstratieprojecten

• SEBA: compensatie elektrische bestelwagens

• www.rvo.nl/subsidies-financiering/



Projecten Klimaatbestendig Land van Cuijk 
 Realisatie pilot project industrieterreinen Beijerd en ‘t Riet:
 Aanleg 4 vitaliteits-wandelroutes 
 In samenwerking met hovenier op bedrijventerrein 

bij ondernemers inrichting terrein rondom 
eigen bedrijfspand vergroend

 Onderzoek mogelijkheden klimaatbestendige centrumgebieden Cuijk 
en Boxmeer. 

 Groen-blauwe schoolpleinen



Maatregelen m.b.t. de huidige energieprijzen
Er zijn 2 belangrijke (landelijke) maatregelen:

- Prijsplafond energie (vooral particulieren)

- Tegemoetkoming energiekosten MKB

Vanuit de gemeente LvC voor inwoners en ZZP-ers:
www.landvancuijk.nl/geldzorgen

Vanuit de Rijksoverheid:
Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief mkb | 
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl



Nieuw: Prijsplafond energie
• Voor kleinverbruik aansluitingen (veelal particulier, maar ook MKB)

• Maximale bedragen voor gas (€ 1,45 / m3 en elektra € 0,40 / kWh)
• Maximaal verbruik:

• Gas: 1.200 m3

• Elektra: 2.900 kWh
• Start 1-1-2023
• In nov en dec 2022: Per maand 190,- vaste korting op de energierekening.



Nieuw: De Tegemoetkoming energiekosten (TEK)
• Periode 1-11-2022 (vandaag!) t/m 31-12-2023

• Voor het MKB

• Verbruiksdrempel van 50.000 kWh óf 5.000 m3

• Minimaal 12,5% van de omzet zijn energiekosten (gemeten in kwartaal 1 en 2 van 2023)

• Vergoeding van 50% van de kostenstijging boven de drempelprijs (1,19 € / m3 en € 0,35 / 
kWh excl. BTW)

• Maximaal € 160.000,- per ondernemer

• Begrenzing: 3,19 € / m3 en € 0,95 / kWh excl. BTW

• Aanvragen: Kwartaal 2-2023

• In de tussentijd: Belastinguitstel is mogelijk; banken steunen met overbruggingskrediet en 
het kabinet onderzoekt nog andere mogelijkheden



Nieuw: De Tegemoetkoming energiekosten (TEK)
Rekenvoorbeeld.
Stel: 
• Verbruik 40.000 m3 en 30.000 kWh
• Marktprijs energie is 2,71 € / m3 en € 0,78 / kWh 
• Energiekosten (40.000 x 2,71 + 30.000 x 0,78) = € 131.800,-

• Vergoeding is dan: 
(40.000 x (2,71 – 1,19) + (5.000 x (0,78 – 0,35)) x 50% = € 36.850,-



Wat valt op?



Wat valt op?



Wat vinden jullie van?
• Meer laadpalen in het centrum? 

• Meer fietsparkeerplaatsen?

• Meer groen in het centrum?

• Energiecafé voor ondernemers?

• Energiescans?

• ………………………….
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Zijn er nog vragen?
Suggesties voor ons als gemeente? 

Bedankt voor uw aandacht!



Gezamenlijke projecten van centrumondernemers
Suggesties voor gezamenlijke projecten in centrum Cuijk t.a.v.:
• Energiebesparing
• Energieopwek
• Klimaat en biodiversiteit
• Mobiliteit
• Circulariteit

Wat verwachten jullie hierin van de gemeente?


