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Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak 27 oktober 2019
 
Bedrijfstak 06 – Commerciële datacenters
 

Toelichting per figuur 
Voor de bedrijfstak Commerciële datacenters is een erkende maatregelenlijst (EML) opgesteld. In de figuren 1 en 2 staat de stand van zaken van de uitvoering 
van deze erkende maatregelen op basis van de ingediende rapportages voor deze bedrijfstak. 

Figuur 1: Verdeling erkende maatregelen 
In de rapportages staat per erkende maatregel of deze Wel of Niet is uitgevoerd of dat een Alternatieve maatregel is toegepast.
 
Erkende maatregelen die Wel zijn uitgevoerd kunnen Volledig of Gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
 
Erkende maatregelen die Niet zijn uitgevoerd kunnen: 

•	 ‘(Nog) niet zijn uitgevoerd’-
•	 ‘Niet van toepassing’ zijn, omdat de activiteit niet wordt uitgevoerd op de inrichting of omdat de uitgangssituatie voor de mogelijke techniek(en) 

niet van toepassing is; 
•	 Niet van toepassing zijn omdat niet voldaan is aan de technische en/of economische ‘Randvoorwaarden’ uit de betreffende erkende maatregel; 
•	 Niet van toepassing zijn omdat het ‘Natuurlijk moment’ nog niet is aangebroken. 

De codes die onderaan de figuur staan zoals FA1, FB1, GA1 enz. zijn de coderingen van de erkende maatregelen. De uitgebreide omschrijvingen van de 
erkende maatregelen per bedrijfstak vindt u hier. 

Figuur 2: Top uitgevoerde maatregelen 
In deze figuur zijn alle maatregelen uit de erkende maatregelenlijst tweemaal in aflopende volgorde gepresenteerd: 
•	 Van de maatregel die het meest Wel is uitgevoerd (Volledig of Gedeeltelijk) naar de maatregel die het minst Wel is uitgevoerd; 
•	 Van de maatregel die het meest Niet is uitgevoerd (vanwege (Nog) niet uitgevoerd, Randvoorwaarden of Natuurlijk moment) naar de maatregel die 

het minst Niet is uitgevoerd. 

De optie ‘Niet van toepassing’ is in deze figuur niet meegenomen. Het gaat hierbij om een activiteit die niet wordt uitgevoerd op de Wet milieubeheer 

inrichting (Wm-inrichting) of omdat de uitgangssituatie voor de mogelijke techniek(en) niet van toepassing is.
 
Middels een rode lijn is aangegeven voor hoeveel Wm-inrichtingen een rapportage voor de informatieplicht is ingediend.
 

In de tabel Top 5 meest uitgevoerde erkende maatregelen is de beschrijving opgenomen van de 5 erkende maatregelen die het meest Wel uitgevoerd zijn.
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten






         

      

  

        

     
     

    

      
      

        

Top 5 meest uitgevoerde erkende maatregelen – bedrijfstak 06 - Commerciële datacenters
 

Bedrijfstak 
Maatregel-

nummer Mogelijke technieken ten opzichte van de uitgangssituatie Omschrijving van de maatregel 

06-Commerciële datacenters 

1 GA1 Spouwmuren isoleren Warmte en koudeverlies via buitenmuur van kantoor beperken 

2 FC1 Centraal kopieren en printen Pas energiezuinig printen en/of kopieren op de werkplek toe 

3 FD3 Blindplaten toepassen bij ongebruikte posities in racks 
Met hogere koeltemperatuur werken door menging van warme en koude lucht 
bij ongebruikte posities in racks te voorkomen 

4 FD2 Volledig gescheiden koude-en warme gangen toepassen (compartimenteren zaal) 
Met hogere koeltemperatuur werken door warme en koude lucht in zaal te 
scheiden 

5 FD4 Ventilatoren met toerenregeling toepassen (bestaand en nieuw) in zaalkoelers Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CR!H’s) beperken 
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