
CONVENANT ENERGIEBESPARING BIJ SUPERMARKTEN 

Partijen: 

1. De ondememingen die tot dit convenant zijn toegetreden, hierna te noemen: de onderneming; 

2. De gemeenten en milieudiensten die tot dit convenant zijn toegetreden, hierna te noemen: de 
gemeente. 

Overwegingen: 

1. In het Duurzaamheidsakkoord van 1 november 2007 onderschrijven VNO/NCW, MKB Nederland 
en LTO Nederland de noodzaak om in Nederland een actief en vooruitstrevend klimaatbeleid te 
voeren. Daamaast hebben Gemeenten en het Rijk op 12 november 2007 een gezamenlijke 
ambitie vastgelegd in het Klimaatakkoord Gemeente en Rijk 2007-2011 (Samen werken aan een 
klimaatbestendig en duurzaam Nederland) om aan de slag te gaan met maatregelen om 
klimaatverandering aan te pakken. In het Duurzaamheids- en Klimaatakkoord staan onder andere 
de volgende doelen centraal: 
a. een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990; 
b. een energiebesparingpercentage van 2% per jaar. 

2. Gemeenten hebben in het Klimaatakkoord toegezegd dat bevorderd zal worden dat bedrijven 
bewust omgaan met energie. In het convenant MeerJarenAfspraken energie efficiency (MJA) zijn 
met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het nemen van energiebesparingsmaatregelen. De 
gemeenten handhaven als bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer vooral bij de niet 
deelnemers aan het MJA-convenant de naleving van de energievoorschriften. Uitgangspunt is dat 
alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder - de 
rendabele maatregelen - genomen dienen te worden. 

3. De branchevereniging van supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, is 
aangesloten bij het Convenant MeerJarenAfspraak energie efficiency van 11 oktober 1999 (hierna 
te noemen het MJA1). Het convenant MJA1 heeft als doelstelling om in 2010 een energie-
efficiency verbetering van 32% ten opzichte van 1995 te halen en 5% duurzame energie te 
gebruiken. In 2004 hebben de gemeente Amsterdam, de Milieudienst Umond, en de Milieudienst 
West Holland zich op het standpunt gesteld dat de gerealiseerde besparingen binnen de 
supermarktbranche achterblijven op deze doelstellingen. In verband daarmee hebben de 
voornoemde milieudiensten gebruik gemaakt van de bevoegdheid om nadere eisen te stellen op 
basis van de Wet milieubeheer en het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer. 

4. Voor een groot aantal supermarkten in Amsterdam, Leiden, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, 
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn nadere eisen gesteld met betrekking tot het treffen 
van rendabele energiebesparende maatregelen. Een essentieel onderdeel daarvan is het 
permanent afdekken van koel- en vriesmeubelen als energiebesparende maatregel met een 
terugverdientijd van minder dan vijf jaar. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in twee uitspraken, van 
respectievelijk 12 September 2007 en 17 december 2008, onder meer uitgesproken over de vraag 
of het permanent afdekken van de koel- en vriesmeubelen een rendabele energiebesparende 
maatregel is, die redelijkerwijs verlangd kan worden. In haar eerste uitspraak in 2007 geeft de 
Afdeling aan dat voldoende is aangetoond dat deze maatregel een terugverdientijd heeft van 



minder dan vijf jaar. In de tweede uitspraak concludeert zij echter dat de supermarkten hebben 
aangetoond dat de terugverdientijd van het permanent afdekken van verticale koelmeubelen meer 
dan vijf jaar bedraagt, de terugverdientijd van de afdekking van vriesmeubelen is wel minder dan 
vijf jaar. 

5. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder te 
noemen: Activiteitenbesluit) inwerking getreden, en is het Besluit detailhandel en 
ambachtsbedrijven milieubeheer vervallen. De verplichting tot het treffen van energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder valt vanaf 1 januari 2008 onder de 
regels van het Activiteitenbesluit. 

6. In 2009 is permanente afdekking van koel- en vriesmeubelen opgenomen in de database van 
InfoMil. In deze databank zijn alle maatregelen opgenomen die zich in vijf jaar of minder 
terugverdienen. Het ministerie van VROM draagt er zorg voor dat nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparende technieken jaarlijks in deze databank 
worden verwerkt en werkt hierin samen met het EnergieCentrum van MKB Nederland. 

7. Vooruitlopend op de uitspraken van de Raad van State hebben de supermarkten niet stil gezeten. 
Afgelopen jaren zijn er pilots en proeven geweest waarin de toepasbaarheid van 
energiebesparende maatregelen in de bedrijfsvoering nader is onderzocht. De resultaten daarvan 
waren succesvol en dat heeft er toe geleid dat er al op veel locaties energiebesparende 
maatregelen zijn gerealiseerd. Aanhakend op deze ontwikkelingen heeft de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam in 2009 contact gezocht met de supermarkten en het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Resultaat van het overleg is dat de betrokken bevoegde 
gezagen een voorstel hebben gedaan aan de supermarkten waarbij de energiebesparende 
maatregelen gefaseerd gerealiseerd worden. Albert Heijn heeft als eerste concern ingestemd met 
dit voorstel. 

8. De onderneming die zich aansluit bij dit convenant is zich bewust van haar wettelijke 
verplichtingen op grand van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit en zal 
energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen gefaseerd invoeren. Door 
de gefaseerde aanpak is de onderneming in staat de energiebesparende maatregelen op 
passende momenten in de bedrijfsvoering te realiseren. De invoering zal bovendien in geheel 
Nederland plaats vinden waardoor milieuwinst vele malen hoger zal zijn dan op lokaal niveau 
behaald kan worden. 

9. De - in dit convenant vastgeiegde - aanpak voor het gefaseerd realiseren van energiebesparende 
maatregelen past binnen de doelstellingen van het duurzaamheidsakkoord en het klimaatakkoord. 
Met het plan van aanpak voldoet de onderneming gefaseerd aan de milieuwet- en regelgeving. De 
onderneming toont daarmee tevens de ambitie om tot een substantiele vermindering te komen van 
het energiegebruik bij al haar winkels in Nederland. 



Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit convenant wordt verstaan onder: 

Bevoegdgezag: 

Coordinator: 

het bestuursorgaan dat op grond van artikel 8.2 van de Wet 
milieubeheer of in een Algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 8.40 van die wet is aangewezen als bevoegd 
gezag voor de betrokken inrichting. 

Milieudienst Umond treedt op als vertegenwoordiger namens de 
gemeenten die zich hebben aangesloten bij dit convenant. Zij 
coordineert de toetreding van gemeenten en 
ondememingen tot dit convenant. Daarnaast coordineert zij de 
rapportageverplichting in het kader van dit convenant. 

Doelmatige permanente afdekking:energiebesparende deuren of andersoortige permanente afdekking 
- van glas of een ander bruikbaar materiaal - bedoeld om het 
energieverbruik van koel- en vriesinstallaties te reduceren door 
ervoor te zorgen dat de installaties ook gedurende de 
openingstijden van de inrichting gesloten blijven - behoudens het 
schoonmaken en onderhouden van de installaties, het vullen van 
de installaties met aangeboden producten en het uitnemen van de 
producten door de klanten. Deze systemen worden ook wel 
dagafdekking genoemd. De afdekking dient in goede staat van 
onderhoud te zijn. 

Energiebesparende maatregel: 

Filiaal: 

MJA3: 

Verticaal wandkoelmeubel: 

Vriesmeubelen: 

alle bekende energiebesparende maatregelen in de zin van de Wet 
milieubeheer die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of 
minder. Dit zijn in ieder geval de maatregelen die zijn opgenomen 
in de database van InfoMil - Energiebesparing en Winst. 

ieder filiaal / winkel / vestiging van de ondememing die in het kader 
van de milieuwetgeving een inrichting is in de zin van de Wet 
milieubeheer. 

Meerjarenafspraak Energie-efficientie 2001-2020. 

Een verticaal wandkoelmeubel (multideck) bedoeld voor een aantal 
schappen voor het direct aanbieden van producten. Door Eurovent 
aangeduid met de code RVC2 en IVC2. 

Alle meubelen bedoeld voor het direct aanbieden van producten 
onder nul graden Celsius. 



Artikel 2 Energiebesparende maatregelen 

1. De onderneming verpiicht zich tot het realiseren van de volgende energiebesparende maatregelen 
in al haar filialen in Nederland: 
a. alle vriesmeubelen zijn uiterlijk 1 januari 2011 voorzien van een doelmatige permanente 

afdekking; 
b. alle verticale wandkoelmeubelen zijn uiterlijk 1 januari 2015 voorzien van een doelmatige 

permanente afdekking. Op 31 december 2012 is ten minste 60% voorzien van een doelmatige 
permanente afdekking; 

c. alle overige maatregelen zijn uiterlijk 1 januari 2011 gerealiseerd. Dit zijn de maatregelen die 
zijn vermeld in de database van InfoMil op 4 februari 2010 die is opgenomen in bijiage 2. Deze 
bijiage maakt deel uit van dit convenant. 
In afwijking hiervan geldt dat de volgende maatregelen op een natuurlijk moment genomen 
kunnen worden: - het aanbrengen van dakisolatie; 

- de tijdschakelaar voor het uitschakelen van de apparatuur buiten 
bedrijfstijd kan vervangen worden door het schakelen van deze 
apparatuur gelijktijdig met de verlichting. 

2. De onderneming spant zich in voor het realiseren van de in lid 1 van dit artikel genoemde 
energiebesparende maatregelen bij haar franchisenemers. 

3. Indien de database van InfoMil wijzigt ten opzichte van de lijst die is opgenomen in bijiage 2 bij dit 
convenant, treden partijen met elkaar in overleg over de implementatie van de betreffende 
maatregel. 

Artikel 3 Rapportage 

1. Uiterlijk binnen twee maanden na toetreding tot dit convenant overlegt de onderneming aan de 
coordinator van dit convenant een overzicht van al haar vestigingen in Nederland. 

2. De onderneming rapporteert jaarlijks uiterlijk op 1 april aan de coordinator van dit convenant over 
de in het voorafgaande jaar bereikte voortgang van de uitvoering van de energiebesparende 
maatregelen in al haar filialen in Nederland. Zij geeft daarbij een overzicht van de gerealiseerde 
energiebesparende maatregelen. 

3. In de rapportage worden de energiebesparende maatregelen gespecificeerd naar: 
a. permanente afdekking van de vriesmeubelen; 
b. permanente afdekking van de koelmeubelen; 
c. overige energiebesparende maatregelen, die zijn vermeld in bijiage 2. 

4. Indien de onderneming toetreedt tot het MJA3 rapporteert zij niet Ianger aan de coordinator van dit 
convenant, maar aan Agentschap NL. 

Artikel 4 Landelijk beleid 

De onderneming en de gemeente spannen zich gezamenlijk in om een uniform landelijk beleid te 
realiseren voor de - in dit convenant vastgelegde - aanpak energiebesparende maatregelen bij 
supermarkten. 



Artikel 5 Bevoegd gezag 

De gemeente heeft in haar hoedanigheid van bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer de 
bevoegdheid om er op toe te zien dat de energievoorschriften uit het Activiteitenbesluit worden 
nageieefd. Zij zal bij de uitoefening van deze bevoegdheid de afspraken in dit convenant, het doel en 
de intentie daarvan als uitgangspunt hanteren. 

Artikel 6 Toetreding ondernemingen 

1. Een onderneming kan als partij tot dit convenant toetreden, als zij de uit dit convenant 
voor haar voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorbehoud aanvaardt. 

2. Een onderneming richt haar schriftelijk verzoek om toe te treden tot dit convenant aan de 
coordinator van dit convenant. In haar verzoek geeft de onderneming aan wat haar beleid is ten 
aanzien van energiebesparing. Dit beleid wordt opgenomen in bijlage 3 van het convenant. 

3. De onderneming ontvangt binnen vier weken na ontvangst van haar schriftelijk verzoek een 
bevestiging van haar toetreding tot het convenant. 

Artikel 7 Toetreding gemeenten 

1. Een gemeente kan als partij tot dit convenant toetreden als zij de uit dit convenant voor haar 
voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorbehoud aanvaardt. 

2. Een gemeente richt haar schriftelijk verzoek om toe te treden tot dit convenant aan de coordinator 
van dit convenant. 

Artikel 8 Geschillen 

Bij geschillen over de uitieg van de bepalingen in dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg. 

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur 

1. Dit convenant treedt in werking door ondertekening van de partijen. 

2. Het convenant eindigt op 30 juni 2015. 



BIJLAGE 1 DEELNEMENDE PARTIJEN 

Onderstaande partijen onderschrijven namens nun organisaties net convenant energiebesparing bij 
supermarkten. 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albert Heijn B.V., gevestigd te 
Zaandam, vertegenwoordigd door de heer C. van Vliet, Directeur winkels en distribute hierna te 
noemen: Albert Heijn; 

2. Milieudienst West Holland, vertegenwoordigd door de heer G. van der Meer voorzitter van net 
dagelijks bestuur van de Milieudienst West Holland voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag 
en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Zoeterwoude 
en Hillegom; 

3. Milieudienst IJmond, vertegenwoordigd door de heer C. Ockeloen wethouder van de gemeente 
Velsen, voor de gemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede, en 
Zandvoort; 

4. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen Amsterdam Noord, Bos en Lommer, De Baarsjes, 
Geuzenveld/Slotermeer, Oost/Watergraafsmeer, Osdorp, Oud-West, Oud-Zuid, Slotervaart, 
Westerpark, Zuidoost, Centrum, ZuiderAmstel en Zeeburg, vertegenwoordigd door mevrouw M. 
Vos, wethouder van de gemeente Amsterdam. 



Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud te Amsterdam op 4 februari 2010 

Namens Albert Heijn B.V., 

De beer C. van Vliet 
Directeur winkels en distribute 

£Sf p;/ m Albert Heijn 

Namens Milieudienst West Holland, 

heer G. van der Meer 
Voorzitter dagelijks bestuur 

Milieudienst 
West-Hoi land 

Namens Milieudienst IJmond, 

De heer C. OeKeloen 
Wethouder Velsen 

• • • 
* * s 

Milieudienst Ijltiond 

Namens de aemeente Amsterdam en haar stadsdelen, 

Mevrouw M. Vos 
Wethouder Milieu 

Gemeente Amsterdam 

X 
n 



BIJLAGE 2 

DATABASE INFOMIL - ENERGIEBESPARING EN WINST - 4 februari 2010 
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ooo 

ooo 

Te klimatiseren ruimte 

Wordt de apparatuur buiten 
gebruikstijden van een gebouw 
uitgeschakeld? 

Worden koel- en vriesmeubelen 
buiten gebruikstijden afgedekt? 

Buiten 



• • • 

• • • 

ODD 

• • • 

Is efficientere 
reclameverlichting toegepast? 

Worden elektronische 
expansieventielen toegepast? 

Technische ruimte 

Is de cv-ketel een HR-ketel? 

Zijn de cv-pompen 
frequentiegeregeld? 



• • • 

D D D 

OOO 

OOO 

Is de koelcompressor 
frequentiegeregeld? 

Wordt restwarmte (bijvoorbeeld 
van compressoren van 
koelingen) nuttig gebruikt? 

Worden de koel- of vriescellen 
goed afgesloten? 

Is het platte dak ge'fsoleerd? 

10 



ooo 

ooo 

ooo 

ooo 

Is de spouwmuur geisoleerd? 

Zijn de cv-leidingen in 
onverwarmde ruimtes 
geisoleerd? 

Zijn de armaturen van (spiegel-
)reflectoren voorzien? 

Is de verlichting in de koel- of 
vriescel via het deurcontact of via 
beweging geschakeld? 

11 



ooo 

ooo 

O D D 

OOO 

Wordt 
energiezuinige buitenverlichting 
toegepast? 

Zijn verticale koeimeubelen en 
alle vriesmeubelen permanent 
afgedekt? 

Wordt de condensordruk 
geregeld? 

Wordt het energiegebruik 
gemonitord? 

Mikgni 

MUNi 
tFDttw 

Ttt» 

I t H f M l 

KUBL 

Kauai MUfaMla »*•*> 

*5 S(> 75 !«• IX< 1*0 175 
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ooo 

ooo 

ooo 

Wordt verlichting in incidenteel 
gebruikte ruimten met behulp 
van een bewegingsensor 
geschakeld? 

Heeft de buitenverlichting een 
schemerschakelaar met 
bewegingsensor? 

Is de reclameverlichting door 
middel van een tijd- en/of 
schemerschakelaar geschakeld? 

13 



ooo 

ooo 

DDD 

Is de starttijd voor het 
opwarmen van het gebouw 
geoptimaliseerd? 

Is de stookgrens juist ingesteld? 

Worden ruimten met behulp 
van hoogfrequente verlichting 
verlicht? 

.=»>— 
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ooo 

ooo 

ooo 

Zijn gloeilampen door 
spaarlampen vervangen? 

Is de koel- of vriesinstallatie goed 
gei'soleerd? 

Wordt de c.v.-ketel 
weersafhankelijk geregeld? 

• B 

O 
Altijd toepasbaar • 
Natuurlijk vervangingsmoment (renovatie / vernieuwing / verbouw) 
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BIJLAGE 3 

Deze bijlage vermeldt het beleid van de onderaemingen die zijn toegetreden tot dit convenant. 
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BIJLAGE 3A 

Albert Heijn 

Klimaatbeleid Albert Heijn 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering van Albert Heijn. Naast gezondheid, duurzame handel, lokale 
betrokkenheid en medewerkers is klimaatbeleid een belangrijke pijler van het 
MVO-beleid. 

Onze aarde warmt op. Daar moeten we nu iets aan doen. ledereen heeft daarin 
een taak, ook Albert Heijn. We hebben daarom een ambitieuze doelstelling 
geformuleerd. In 2015 moet de C02-uitstoot per vierkante meter winkelruimte 
20% lager zijn dan in 2008. Driekwart van onze C02-uitstoot vindt plaats in de 
winkels, tijdens koeling en verlichting. Daarnaast stoten we C02uit tijdens 
transport en in de distributiecentra. Samen met onze leveranciers en 
medewerkers onderzoeken we waar we energie kunnen besparen. Zo rijden we 
met zuinigere en schonere vrachtwagens, dekken we koelingen af en gebruiken 
energiezuinige verlichting in onze winkels. Naast het terugdringen van onze 
eigen C02-uitstoot stimuleren we ook onze leveranciers en klanten om de C02-
uitstoot bij de productie van onze eigen merk artikelen te verminderen. 

Het toepassen van zuinige koelingen is een belangrijke maatregel om energie 
te besparen. De afgelopen jaren zijn hier in samenwerking met leveranciers 
forse resultaten behaald. Na uitvoerig testen is permanente afdekking van 
wandkoelingen een standaard onderdeel van de winkel geworden. Dit betekent 
dat wandkoelingen in iedere supermarkt die wordt verbouwd, voorzien zijn van 
koeldeuren. Ook worden wandkoelingen in een aantal bestaande winkels 
alsnog van permanente afdekking voorzien. In 2012 zijn wandkoelingen in 60% 
van de supermarkten en in 2015 zijn wandkoelingen in alle supermarkten 
voorzien van dagafdekking. 

Naast het afdekken van koelingen wordt op dit moment een pakket aan 
maatregelen in alle winkels toegepast. Zo worden o.a. alle diepvrieskisten 
voorzien van deksels en verlicht met LED verlichting. Ook alle diepvrieskasten 
worden van LED verlichting en de deuren worden voorzien van folie waardoor 
de deurverwarming uitgeschakeld kan worden. 

Voor meer informatie over klimaatbeleid en energiebesparing bij Albert Heijn 
verwijzen wij u naar onze site: www.ah.nl/mvo of kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van Albert Heijn Store Development: 075-6594240. 
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BIJLAGE 4 

Deze bijiage vermeldt de tot dit convenant toegetreden gemeenten. 


