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REGELING BEGELEIDINGSTRAJECT ENERGIEMAATREGELEN UTRECHTSE BEDRIJVEN   

 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

1. Aanvrager: Onderneming die een bijdrage aanvraagt voor het laten verzorgen van een 
begeleidingstraject; 

2. Onderneming: Een onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de 
productie en/of het aanbieden van goederen en diensten. Een onderneming is ingeschreven 
bij de kamer van koophandel en heeft een belastingnummer;  

3. Begeleidingstraject: Een door een gespecialiseerd bedrijf uit te voeren bedrijfsspecifiek en 
locatiespecifiek begeleidingstraject met de bedoeling bovenwettelijke (maatregelen bovenop 
> stap 2 uit het stappenplan energie van de gemeente Utrecht, zie www.ecub.nl/####) 
maatregelen uit een eerder uitgevoerde energiescan tot realisatie te brengen.  

4. De-minimis: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013 (danwel de publicatie die 
hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun 
mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013. Op grond van de reguliere de-
minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van 
drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. 

5. Energiebesparing: het in de toekomst verminderen van het energiegebruik gerekend vanaf 

het moment dat de aanvraag voor het begeleidingstraject is verstuurd. 

6. Energiescan: een door een gespecialiseerd bedrijf, niet zijnde dezelfde onderneming waar 

het onderzoek is uitgevoerd, uitgevoerd bedrijfsspecifiek en locatiespecifiek onderzoek 

waarbij tenminste: 

o de CO2-footprint (op basis van https://co2emissiefactoren.nl/) en de energiebalans 

van de onderneming inzichtelijk worden gemaakt; 

o inzichtelijk wordt gemaakt welke wettelijke eisen ten aanzien van 

energiebesparende maatregelen voor de onderneming gelden; 

o inzicht wordt verschaft in hoeverre de onderneming al wettelijk vereiste 

maatregelen heeft getroffen, en welke wettelijk vereiste maatregelen de 

onderneming nog moet nemen; 

o inzicht wordt verschaft welke bovenwettelijke  maatregelen er specifiek voor deze 

onderneming mogelijk zijn op het gebied van energiebesparing en de opwek van 

hernieuwbare energie; 

o inzicht wordt verschaft wat de kosten en de baten zijn van de te nemen 

maatregelen; 

o inzicht wordt verschaft in de gerealiseerde, de nog te realiseren CO2-reductie en de 

effecten op de CO2-uitstoot 

7. Hernieuwbare energie: Energie opgewekt uit niet-fossiele hernieuwbare bronnen; 

8. Wettelijke eisen: energiebesparende maatregelen als beschreven in vigerende wetgeving en 

richtlijnen (de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit Milieubeheer, Bouwbesluit) en de 

tijdelijke regeling EED.  

9. Energiedoelen gemeente Utrecht: De gemeente Utrecht wil in het jaar 2030 klimaatneutraal 

zijn. Dat wil zeggen dat de stad zoveel mogelijk energie bespaart, en energie opwekt met 

duurzame energiebronnen. En dat energie afkomstig van niet-duurzaam energiebronnen, 

zoals aardgas, worden vervangen. Ook wil de gemeente dat er in Utrecht zo min mogelijk 

opgewekte energie onnodig verloren gaat. 

https://co2emissiefactoren.nl/
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Artikel 2: Doel van de regeling:  

Het doel van de regeling is bijdragen aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelen van de 

gemeente Utrecht door: 

1. Het faciliteren van de begeleiding van ondernemers bij de implementatie van 

bovenwettelijke maatregelen die leiden tot energiebesparing en/of die leiden tot het 

opwekken van duurzame energie. 

Daarmee wordt gestreefd naar de volgende neveneffecten: 

2. Bewustzijn te creëren bij ondernemers in de gemeente Utrecht op het gebied van 

energiebesparing en duurzame energieopwekking;  

3. Ondernemers in de gemeente Utrecht te activeren op het gebied van het treffen van 

maatregelen ten aanzien van energiebesparing en duurzame opwekking; 

4. Inzicht te verschaffen in hoeverre ondernemers voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen 

worden gesteld ten aanzien van energiebesparing; 

5. Het in beeld brengen en monitoren van de gerealiseerde/te realiseren reductie en 

opwekking;  

6. Een impuls te veroorzaken in de regionale economie d.m.v. het multiplier effect veroorzaakt 

door investeringen in duurzaam en energie-verantwoord ondernemen.  

 

Artikel 3: Budget  

1. Het budget voor deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld en op de website www.ecub.nl 

bekend gemaakt; 

2. Indien er meer aanvragen zijn op één dag, waarbij toekenning van al deze aanvragen zou 

leiden tot overschrijding van het betreffende jaarbudgetwordt, wordt verdeeld op volgorde 

van binnenkomst van de aanvragen. 

 

Artikel 4: Inwerkingtreding 

1. Deze Regeling treedt in werking op 1 februari 2018 en loopt door tot 31 december 2019; 
2. Deze Regeling geldt totdat deze door ECUB wordt gewijzigd of ingetrokken; 
3. ECUB is bevoegd, in overleg met de gemeente Utrecht, de Regeling te wijzigen; 
4. Bij wijziging van deze Regeling bepaalt ECUB de datum van inwerkingtreding van de 

wijzigingen. Wijzigingen in deze Regeling hebben geen gevolgen voor reeds beschikte 
bijdragen; 

 

  

http://www.ecub.nl/
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HOOFDSTUK II: MAATREGELEN 

 

Artikel 5: Maatregelen 

De bijdrage wordt verstrekt voor begeleiding bij: 

 

1. de implementatie van bovenwettelijke maatregelen die leiden tot het verminderen van het 

energieverbruik en/of die leiden tot het opwekken van duurzame energie.   

Dit begeleidingtraject kan in het kader van deze regeling dan inhouden: 

- het uitvoeren van (technische/financiële) haalbaarheidsonderzoeken; 
- het opstellen en uitwerken van businesscases; 
- het aanvragen van eventuele landelijke, regionale en/of lokale subsidies; 
- het opvragen en beoordelen van offertes. 
- de ondersteuning bij het implementeren van de maatregelen 

 
2. het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak waarin tenminste wordt 

beschreven: 

- welke maatregelen worden getroffen; 

- wie intern verantwoordelijk is;  

- wanneer de maatregelen worden uitgevoerd. 

Voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak geldt een maximale bijdrage 

van € 300,-. 

 

 

HOOFDSTUK III: BEPALINGEN BIJDRAGE 

 

Artikel 6: Voorwaarden 

1. Deze regeling is toegankelijk voor alle bedrijven in de gemeente Utrecht die aan 

onderstaande criteria voldoen: 

o De onderneming valt in de categorie midden- en/of grootverbruik qua energie; 

o De onderneming die de bijdrage aanvraagt is geen onderdeel van de onderneming 

die de begeleiding verzorgt. 

2. Door de verstrekking van deze bijdrage mag de drempel van de minimissteun niet worden 

overschreden; 

3. De hoogte van de bijdrage is altijd maximaal 50% van de totale kosten (exclusief BTW) van 

het begeleidingstraject; 

4. De aanvrager voegt een bewijs toe aan de aanvraag waaruit blijkt dat aan lid 3 van Artikel 6 

wordt voldaan; 

5. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal € 1500,- voor de begeleiding bij de 

implementatie van bovenwettelijke maatregelen, waarvan maximaal € 300,-  voor het 

uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak. 

6. De bijdrage voor het begeleidingstraject mag alleen worden ingezet met de bedoeling 

maatregelen zoals beschreven in een eerder uitgevoerde/nog uit te voeren energiescan tot 

realisatie te brengen;  

7. Per onderneming kan eenmaal bijdrage worden aangevraagd voor het uitwerken van de 

energiescan in een plan van aanpak, en eenmaal per kalenderjaar voor de begeleiding bij de 

implementatie van bovenwettelijke maatregelen; 
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8. De bijdrage wordt per omgaande beschikt zodra de aanvraag door ECUB is goedgekeurd; 

9. De bijdrage wordt in twee delen uitbetaald; 50% bij beschikking en 50% als bij afronding 

(incl. oplevering van een eindverslag dat voldoet aan de voorwaarden als omschreven in 

artikel 8.3).  

 

Artikel 7: Weigeringsgronden 
De aanvraag kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te 
nemen dat (maar daartoe niet beperkt): 

a. de Aanvrager/de aanvraag niet voldoet aan de criteria als gesteld in artikel 6 van deze 
Regeling; 

b. de Aanvrager niet of niet geheel aan de bijdrage als gesteld in Hoofdstuk III zal voldoen; 
 

De aanvraag kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien: 
a.  het plafond van deze Regeling als genoemd in artikel 3 is overschreden; 
b. de Aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft 

verstrekt; 
c. de Aanvrager geen onderneming is. 

 

Artikel 8: Verplichtingen ten aanzien van de bijdrage 

1. Het begeleidingstraject moet zijn opgestart uiterlijk 3 maanden na beschikking van de 

bijdrage; 

2. Het begeleidingstraject wordt uiterlijk 24 maanden na beschikking van de bijdrage afgerond; 

3. Aanvrager levert na afronding van het begeleidingstraject een korte verslaglegging aan 

waaruit blijkt dat het begeleidingstraject zoals omschreven in de offerte is afgerond. In het 

verslag staat tenminste aangegeven: 

o Welke maatregelen zijn gerealiseerd met gebruikmaking van de begeleiding; 

o Welke invloed dit heeft gehad op de CO2-footprint van de onderneming;  

o In het geval dat de bijdrage is gebruikt voor het uitwerken van de energiescan in een 

plan van aanpak wordt dit plan van aanpak aan het verslag toegevoegd. 


