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Technologie
Milieu en energie

“De MJA-2 verschilt in belangrijke opzich-
ten van de MJA-1”, vertelt Jan Iepsma, bij
Novem betrokken bij het cluster MJA-
facilitering. “In de MJA-1 was sprake van
een duidelijk vastgelegde doelstelling: de
energie-efficiency vóór 2000 met min-
stens 20% te verbeteren door procesver-
beteringen en door het invoeren van
energiebeheer. De MJA-2 kent een
belangrijke aanvulling hierop. De deelne-
mers aan de MJA-2 verplichten zich om

tijdens de looptijd van de afspraak (tot
2012), alle energiebesparende maatrege-
len te nemen die economisch rendabel
zijn.”

Niet vrijblijvend
Deelname aan de MJA-2 is vrijwillig, maar
zeker niet vrijblijvend. Bedrijven die de
MJA-2 hebben ondertekend, moeten in
2004 een energiebesparingplan (EBP)
opstellen of het bestaande plan actuali-

seren. Dat laatste moet nogmaals in
2008. De MJA-deelnemers hebben de ver-
plichting om binnen twee jaar hun ener-
giezorgsysteem op of boven een zeker
kwaliteitsniveau te hebben. Dat wordt
gecontroleerd door middel van een audit.
Volgens Iepsma zijn er verschillende
redenen voor een bedrijf om toe te tre-
den. “Om te beginnen is er een afstem-
ming tussen de Wet milieubeheer en de
MJA-2. Als je bedrijf een milieuvergun-
ning heeft, moet het een energiebespa-
ringplan hebben als het energiegebruik
‘relevant’ is. Bovendien heb je de plicht
om rendabele besparingsmaatregelen uit
te voeren. Ondernemingen met een ener-
gierekening hoger dan circa ¤ 25.000 per
jaar hebben bovendien de plicht om over
deze besparingsmaatregelen rapport uit
te brengen. Bedrijven die deelnemen aan
de MJA-2 hebben recht op ondersteuning
in de vorm van advies en hulpinstrumen-
ten, zoals maatregelenlijsten. Voor het
opstellen van het energiebesparingplan
kan een MJA-2-deelnemer een externe

Meerjarenafspraken: Win
In 2000 liep de eerste generatie Meerjarenafspraken Energiebe-

sparing (MJA) af. Het achterliggende idee, de industrie aanzet-

ten tot energiebesparing op basis van vrijwillige afspraken, was

zo’n groot succes dat in 2001 een MJA-2-programma is gestart.

Inmiddels maken vele bedrijven gebruik van de voordelen van

deelname aan de MJA-2. Zij krijgen bijvoorbeeld ondersteuning

bij het opstellen van een energiebesparingplan en bij het invoe-

ren van een energiezorgsysteem.

Een axiale windturbine op het dak van een bedrijfsge-
bouw kan een interessante toepassing zijn bij het invoe-
ren van duurzame energie, maar het wordt pas echt inte-
ressant als je er een soort spoiler voor zet, die de wind
als het ware naar de turbine leidt. Voorzie je die ook nog
eens een keer van zonnecellen, dan heb je drie vliegen in
een klap: je gebruikt windenergie, zonne-energie en je
vermindert de zoninstraling in het gebouw.
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adviseur inschakelen met ondersteuning
van Novem. Als MJA-bedrijf heb je daar-
naast een grote mate van vrijheid in het
moment waarop je de investeringen in
energiebesparing doet.”
Maar niet alleen de milieuvergunning is
een stimulans om energiegebruik op de
ondernemersagenda te plaatsen. Zorg-
vuldig energiegebruik bij de productie is
een belangrijk aspect van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Steeds
meer ondernemers raken doordrongen
van het belang daarvan, uit oogpunt van
efficiencyverbetering, maar ook zeker uit
overwegingen van maatschappelijke
aard. Een van de beste manieren om deze
zorg in te vullen, is deelname aan de
MJA-2.

Verbredingsthema’s
In de MJA-2 is veel aandacht voor de rol
van de onderneming in zijn omgeving.
Dat komt tot uitdrukking in traceren en
benutten van kansen voor duurzame
energie, duurzame bedrijventerreinen,
logistiek en duurzame productie. Die
onderwerpen, samen aangeduid als de
verbredingsthema’s stimuleren de onder-
nemer om over de grenzen van zijn eigen

bedrijf heen te kijken en energiewinst te
boeken waar dit het meest effectief is.
Tussen 1992 en 2000 zijn heel veel inter-
ne bedrijfsprocessen al flink geoptimali-
seerd op energiegebied, maar er zijn nog
flinke energiewinsten te halen door toe-
passing van duurzame energie en door
betere benutting van de mogelijkheden
in de productketen, onder meer door ver-
beterde onderlinge afstemming in deze
keten.
Bij de verbredingsthema’s is dus een
belangrijke rol weggelegd voor het den-
ken in productketens. Een bedrijf wordt
daarbij beschouwd als een schakel in de
keten die loopt van grondstofwinning tot
en met hergebruik en afvalverwijdering.
Verandert er iets in een van de schakels
van de keten, dan heeft dat invloed op
alle andere schakels. Een ondernemer
die streeft naar duurzaamheid en milieu-
verbetering, probeert steeds die combi-
natie van processen en afstemming te
kiezen die over de hele keten het laagste
energiegebruik, de gunstigste kosten en

de laagste milieubelasting heeft. 
“De voedings- en genotmiddelenindus-
trie heeft die ketens goed in de greep”,
aldus Gerit Moll, adviseur van het bureau
DWA Installatie- en Energieadvies. 

Duurzame energie
Als het woord duurzame energie valt,
wordt nu nog vaak gedacht in termen van
bekende, beproefde maar veelal (nog)
onrendabele maatregelen, zoals het
plaatsen van een zonnepaneel of een
windturbine. Maar voor een bedrijf dat
echt wil nadenken en niet bang is voor
onconventionele maatregelen, blijken er

vaak verrassende mogelijkheden te zijn.
Of, in de woorden van Moll: “Je moet als
ondernemer aanhaken bij de individuele
mogelijkheden van je bedrijf. Het pro-
ductpakket, de leeftijd en de staat van de
installaties en de gebouwen, economie,
het zijn allemaal factoren die bepalen
welke vormen van duurzame energie voor
je onderneming interessant zijn.”
Bij het invoeren van duurzame energie is
de kunst om te zoeken naar andere voor-
delen dan alleen energetische. Moll illus-
treert deze gedachte met het voorbeeld
van een bedrijfsgebouw, waar op het dak
een axiale windturbine is geplaatst. “Dat
is een prachtig idee, maar het wordt pas
echt interessant als je er een soort spoiler
voor zet die de wind als het ware naar de
turbine leidt. Voorzie je die ook nog eens
een keer van zonnecellen, dan sla je drie
vliegen in een klap: je gebruikt zowel
windenergie als zonne-energie én je ver-
mindert de zoninstraling in het gebouw,
waardoor vooral in de zomer het energie-
gebruik voor koeling afneemt. Dat is

bovendien een heel zichtbare vorm van
duurzame energie, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het inkopen van groene
stroom.”
Invoering van duurzaamheid hoeft zich
niet te beperken tot het eigen bedrijf. In
de MJA-2 is ook aandacht voor de ontwik-
keling van duurzame bedrijventerreinen.
Dat zijn terreinen waarbij de daar geves-
tigde ondernemingen intensief samen-
werken op allerlei terreinen om uiteinde-
lijk enerzijds er financieel beter van te
worden en anderzijds het milieu te sparen.
Door onderling uitwisselen van reststro-
men aan warmte en koude of door centra-

le opwekking daarvan kun je als onderne-
mer flink besparen op de energiereke-
ning. Bovendien dragen duurzame
bedrijventerreinen bij aan het minimalise-
ren van de afvalstromen met de daaraan
gekoppelde kosten. Het opzetten van een
duurzaam bedrijventerrein vereist wel een

goede samenwerking tussen de betrokken
partijen. “Het interessante is dat het
mogelijk blijkt om zeer verschillende
bedrijven vruchtbaar met elkaar te laten
samenwerken”, aldus Moll. “De bood-
schap is: durf te dromen van wat je zou
willen dat er zou zijn als het ‘hek’ om de
onderneming zou zijn verdwenen.”
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Je moet als ondernemer aanhaken bij
de individuele mogelijkheden van je
bedrijf

Voor de industriesector geldt sinds
eind 2001 een nieuwe serie meerjaren-
afspraken: MJA-2. Deze tweede gene-
ratie is bedoeld voor alle industriële
en agrarische bedrijven met een ener-
giegebruik van minder dan 0,5 PJ per
jaar. Nieuw is dat de doelstelling zich
niet beperkt tot efficiencyverbetering
van de processen binnen de inrich-
ting, maar dat er ook aandacht is voor

zogeheten verbredingsthema’s: duur-
zame energie en energiezuinige pro-
ductontwikkeling. MJA-2-bedrijven uit
de voedings- en genotmiddelenindus-
trie kunnen gebruik maken van de
diensten van Novem (030-2393640,
www.mja.novem.nl) en AKK
(www.akk.nl). Ook is een helpdesk
beschikbaar: www.dwa.nl.
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