OVEREENKOMST
VOOR HET UITVOEREN VAN EEN

DOE-SCAN

Partijen:
Industriële Kring Berkelland, Postbus 70 7260 AB Ruurlo
Vertegenwoordigd door: Rinus Smet, plv. voorzitter of Henk Deunk, secretaris
En
<bedrijf>, <adres> <postcode> <plaats>
Vertegenwoordigd door. <contactpersoon>
Overwegende dat:
1. Industriële Kring Berkelland (IKB) en ondernemersverenigingen – verenigd in Platform BV Berkelland – in samenwerking met de gemeente Berkelland een project
uitvoert voor stimulering van energiebesparing en duurzaam ondernemerschap in
bedrijven.
2. IKB namens de gemeente Berkelland onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming kan verstrekken voor het uitvoeren van ‘Duurzaam Ondernemen en
Energie Scans’ (DOE scans).
3. De financiële tegemoetkoming betekent dat ondernemers in vrijwel alle gevallen
kosteloos inzage krijgen in de energiehuishouding van hun bedrijf, de mogelijkheden om energiekosten te verlagen en duurzaamheid in hun bedrijfsbeleid te verankeren.
4. Ondernemers hun fossiele energiegebruik vergaand willen verminderen, ten minste willen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van energiegebruik en alle
maatregelen zullen treffen die in 5 jaar of minder worden terugverdiend.
In aanmerking nemend dat:
1. De gemeente Berkelland voor maximaal 60 bedrijven en instellingen en onder
voorwaarden een bedrag van in totaal € 1.500 beschikbaar stelt voor het uitvoeren
van energiescans en fiscale en financiële advisering.
2. Voor een aantal typen bedrijven vooraf overleg nodig is van IKB en de ondernemer om te bepalen of een DOE-scan voldoende toegevoegde waarde heeft:
a. Bedrijven die onder de EED-regeling vallen. Dit zijn bedrijven met meer
dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 mln of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 mln zijn verplicht elke 4 jaar een energie-audit te
laten uitvoeren.
b. Bedrijven die deel uitmaken van een (landelijk) concern, die te maken hebben met een zogeheten concernaanpak waarbij energieaudits en investeringsbeslissingen door het hoofdkantoor worden gecoördineerd.
c. Bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van ISO14.001 (Milieumanagement), ISO26.000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en/of
ISO50.001 (Energiemanagement) of vergelijkbaar.
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<contactpersoon> verklaart namens <bedrijf> dat:
1. Het elektriciteitsverbruik van de vestiging <adres> <postcode> <plaats> hoger is
dan 10.000 kWh per jaar en/of het aardgasverbruik meer is dan 25.000 m3 per
jaar, gemiddeld over 2014-2015 en 2016. <contactpersoon> zal dit aantonen door
het overleggen van de energierekeningen over deze jaren.
2. Het bedrijf niet verbonden is met MEE of MJA3. MEE betreft grote industriële bedrijven die verplicht meedoen aan het Emission Trading System (ETS). Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) betreft bedrijven die vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraken hebben gemaakt over energiebesparing met de overheid en instellingen.
3. Het bedrijf binnen een half jaar na ontvangst van de DOE-scan een door de bedrijfsleiding geaccordeerd investeringsplan zal overleggen waarin is aangegeven
wanneer energiemaatregelen die in minder dan 5 jaar worden terugverdiend, zullen worden getroffen. Uitgangspunt hierbij is dat deze maatregelen in een tijdsperiode van maximaal 3 jaar zullen worden gerealiseerd.
4. Het bedrijf binnen maximaal één jaar na ontvangst van de rapportage van de
DOE-scan alle maatregelen zal realiseren met een terugverdientijd van twee jaar
of minder.
5. Het bedrijf IKB elke drie maanden zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het investeringsplan en de realisatie van maatregelen, totdat alle in
aanmerking komende maatregelen zijn getroffen.
6. Het bedrijf ermee akkoord gaat dat een kopie van de DOE-scan ter beschikking
zal worden gesteld aan de gemeente Berkelland/IKB en Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
7. Indien <bedrijf> zich niet houdt aan de afspraken zoals genoemd onder punt 1 tot
en met 6, dan zal het de verstrekte tegemoetkomingen direct terugbetalen.
Onder de hiervoor genoemde voorwaarden stelt IKB namens de gemeente Berkelland de volgende financiële tegemoetkoming ter beschikking:
1. Een bedrag van € 1.000 exclusief btw voor het uitvoeren van de DOE-scan.
2. Naast de tegemoetkoming genoemd onder punt 1 stelt IKB een tegemoetkoming
van € 500 exclusief btw ter beschikking voor begeleiding bij de uitvoering van
maatregelen in financieel en fiscaal advies.
Aldus overeengekomen tussen Industriële Kring Berkelland en <bedrijf>, d.d. <datum>.
Namens IKB,

Namens <bedrijf>

Rinus Smet/Henk Deunk

<contactpersoon>
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