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MPZ milieu platform zorgsector 

Hoe zit het met… 
  
• Klimaat.. 

• ...akkoord 
• …wet 
• …tafel? 

• (Nieuwe) erkende maatregelen? 
• Informatieplicht, online tool, e-loket? 
• EED, vrijstellingen 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Nederland  • 1993:  
“maatregelen met een terugverdientijd 
van ≤ 5 jaar moeten genomen worden” 

 
• 2012:  

Europese Energie-Efficiency Richtlijn 
=EED: 20% CO2 reductie in 2020 
 

• 2013:  
Energieakkoord 
 

• 2015: 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Nederland  • 2015:  
Overheid: “we noemen de maatregelen 
uit 1993 nu ‘Erkende Maatregelen’ voor 
19 branches en gaan actief handhaven 
met een EED-audit” 

 
 
  Aldus geschiedde: 
  Omgevingsdiensten aan de 
  slag met steekproeven… 

 

Erkende  
maatregelen 
> 50.000 kWh/jaar 
> 25.000 m3/jaar 

EED-audit 
> 250 fte 
> 50 mln omzet 

Green deal Zorg: 
Vrijstelling voor 
EED 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Wereldwijd: 
“Verschil in temperatuur ten 
opzichte van pre-industriële 

tijdperk < 2 °C” 
 
 
 
 

“Verdere opwarming van de 
aarde < 1,5 °C”   

Ondertussen 
1 

2 
195 landen 



6 

MPZ milieu platform zorgsector 

Wereldwijd: 

195 landen 

Maar… 
 
• Ieder land mag eigen 

doelstellingen maken… 
 
 
 
• Klimaatwetenschap zegt: 

“Het is niet voldoende”… 

Ondertussen 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Vertaling ? 

2020: 20% minder CO2 
  20% hernieuwbaar 
  20% energiebesp. 
 
2030: 40% minder CO2 
  27% hernieuwbaar 
 
 
 
2050:  80-95% minder CO2   

Ten opzichte van 1990: 

Europese  
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MPZ milieu platform zorgsector 

Nederland ? 

2020: 20% minder CO2 
  20% hernieuwbaar 
  20% energiebesp. 
 
2030: 40% minder CO2 
  27% hernieuwbaar 
 
 
 
2050:  80-95% minder CO2   

Ten opzichte van 1990: 

HOE ? 
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FEBRUARI 2018  

DE SECTORTAFELS 1 
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DECEMBER 2018  

DE KLIMAATWET 2 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Nederland  • 2015:  
“we noemen de maatregelen uit 1993 nu 
‘ERKEND’ en gaan actief handhaven met 
een EED-audit” 
 

• 2018: 
“Oprichting klimaatakkoord en 
aanname klimaatwet” 
 

• 2019: 
“Update van de Erkende maatregelen” 
“Invoering van de Informatieplicht” 

 

Update  
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Informatieplicht 
Energiebesparing 

Erkende  
maatregelen 
> 50.000 kWh 
> 25.000 m3 

Nu actief aangeven! 

• Naast steekproef door bevoegd gezag 
(EED) 
 

• Nu 1 keer in de 4 jaar een 
momentopname voor de overheid 
 
 

 
 
Doel?  
 
De achterblijvers activeren 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Informatieplicht 
Energiebesparing 

Erkende  
maatregelen 
> 50.000 kWh 
> 25.000 m3 

Nu actief aangeven! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Middel?  
 
Online eLoket van RVO 
     eLoket: 
    > log in 
    > rapporteer 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Informatieplicht 
Energiebesparing 

Erkende  
maatregelen 
> 50.000 kWh 
> 25.000 m3 

Nu actief aangeven! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En dan?  
 
 RVO stuurt gegevens naar Omgevingsdienst 

 
 Omgevingsdienst checkt of iedereen die aan 

het Activiteitenbesluit (dus erkende 
maatregelen) moet voldoen, ingevuld heeft. 
 

 Omgevingsdienst legt dwangsom op bij 
overtreding van deze wetgeving 
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Ongeacht EED-vrijstelling (MTZ) of reeds 
uitgevoerde EED-audits… 
 
 
Moet iedere instelling voor alle locaties die 
onder het activiteitenbesluit vallen het 
eLoket invullen. 
 
 
Met uitzondering van vergunningplichtige 
instellingen (type C, met MJA) 
 
 
 
  
 
 
  

Informatieplicht 
Energiebesparing 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Ongeacht EED-vrijstelling (MTZ) of reeds 
uitgevoerde EED-audits… 
 
 
Moet iedere instelling voor alle locaties die 
onder het activiteitenbesluit vallen het 
eLoket invullen 
 
 
Wanneer? 
 
Niet EED-plichtig Vóór 1 juli 2019 
EED-plichtig   Vóór 5 dec 2019 
 
  
 
 
  

Informatieplicht 
Energiebesparing 
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MPZ milieu platform zorgsector 

Informatieplicht 
Energiebesparing 

Kan het nu al? 
 
Ja, maar… 
 
 
• Er zitten nog bugs in het eLoket 
 
• Er komt nog een Excel template om 

meerdere locaties als bulk te uploaden 
(in mei 2019) 
 

• Er komen wellicht mogelijkheden om 
Milieubarometer exports e.d. te uploaden 
 

• 1 locatie, maar meerdere panden?  
 
• Gefaseerde uitvoering van maatregelen? 
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MPZ milieu platform zorgsector 

“DUBBELING IN WETGEVING?!” 
 
 
 
 
 
 
JA.. 
 
MPZ heeft in oktober 2018 het ministerie EZK gevraagd 
de zorg uit te zonderen.  
 
VGN, ActiZ, GGZ-Nederland, de NFU en NVZ hebben 
zelfs de tweede kamer nog ingeschakeld 
 
..dat alles heeft niet gebaat. 
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Advies van MPZ: 
 
 Zorg voor EIGEN inzicht per locatie 

 Erkende Maatregelen (en voer uit) 
 Energieverbruik  
 Hoofdlijnen aanpak Energietransitie 

 
 

 In een lokale green deal groep? 
Leg contact met omgevingsdienst! 
 
 

 Wacht met invullen van e-loket. 
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Advies van MPZ: 
 
 Inventariseer de Erkende Maatregelen 

 Deels direct uitvoeren 
 De rest inplannen in (D)MJOP 

 
 
 

 
 

Maatregelen module is vernieuwd  
Update Erkende Maatregelen meegenomen 
 

  
 
 
  









Cursus 

https://www.milieubarometer.nl/milieubarometercursus/ 

Donderdag 6 juni 
13:15 – 16:30 

 
Botersloot 177 
3011 HE Rotterdam 

 
 
Aanmelden: 

Gratis voor MPZ leden 

https://www.milieubarometer.nl/milieubarometercursus/
https://www.milieubarometer.nl/milieubarometercursus/
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DUS:  Samenvattend: 
 
 
1. (nu) 

Check direct uitvoerbare maatregelen en 
voer ze uit 
 

2. (april-juli)  
Check de nieuwsberichten van MPZ voor 
de beste manier om de informatieplicht 
in te vullen 
 

3. (vóór 1 juli of vóór 5 december) 
Vul informatieplicht in 

 
 
 
 
 
 



MPZ milieu platform zorgsector 

MPZ is bezig met de 
ontwikkeling van een tool 

 
1. Inzicht in maatregelen 

• Investeringskosten 
• Terugverdientijden 
• CO2 reductie 

 
2. Zelf spelen & inplannen 

 
 

3. Kraakheldere communicatie 
• CO2 reductie plan 
• Munitie naar bestuur 
 

 Meedoen met pilot?! 
 mail naar: e.unsalan@stimular.nl  

In de pijplijn: 
 

“Stappenplan naar 
klimaatneutraal 

vastgoed” 

  

Esra Ünsalan 
 
Afstudeerder 
Ondernemen &  
Retail  Management 

 
Hogeschool  
Rotterdam 

mailto:e.unsalan@stimular.nl


MPZ milieu platform zorgsector 

Workshops 
 

A – Oplossingen Energietransitie Cure         Clarenburgzaal  
Jeroen Koijen (Amphia Ziekenhuis) en Adriaan van Engelen (MPZ) 

 
 

B – Oplossingen Energietransitie Care           Zocherzaal  
Marcel Rosendaal  en Niels Visser (Omring) en Esra Ünsalan (Stimular) 

 
 

C –  Milieuthermometer Zorg en de audit      De Kapel 
Feri Duller (CertiNederland) en Judith de Bree (MPZ) 

 
 

D – Bijdrage CO2 emissies door inkoop care         Willemszaal 
Gert Kwakernaak (Gemiva-SVG), Carmen van den Berg  
en Lars Luscuere (Stimular) 

 
 
 
 
 


