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Geachte deelnemer aan Blauwzaam Energieconvenant-IV, 
 
Het eind van het Blauwzaam energieconvenant is in zicht. We kunnen de komende maanden de 
eindscore bepalen. U heeft vast weer uw best gedaan om extra energie en brandstof te besparen en 
gelukkig hebben de laatste maanden het niet heel moeilijk gemaakt om het gasverbruik beperkt te 
houden. Bent u ook benieuwd naar uw score ten opzichte van vorig jaar? Vul dan snel uw 
Milieubarometer over 2016 in. U heeft tot 15 maart de tijd, maar hoe eerder u uw Milieubarometer 
invult, des te sneller weet u of de genomen maatregelen effect hebben en of u de 10% besparing heeft 
gehaald. 
 
In april-mei (juni) maakt Stimular het eindrapport van het convenant. 
Wat te doen? 

● Vul uw gegevens over 2016 in in de Milieubarometer. 
● Kijk of de uitkomsten (grafiek/kengetallen) plausibel zijn. 
● In de notities in de kantlijn kunt u eventueel verklaringen voor (rare) uitschieters geven. Dan 

weet ik dat ik daar geen vraag over hoef te stellen. 
● Ik reken erop dat u  uiterlijk 15 maart uw Milieubarometer compleet heeft ingevuld. 
● Daarnaast ontvang ik graag uw aanvullingen/aanpassingen van de actielijst van uw bedrijf in het 

rapport. De laatste versie van het rapport heeft u al eerder ontvangen, maar kunt u ook altijd 
nog downloaden bij Blauwzaam 
http://www.blauwzaam.nl/content/fileadmin/user_upload/Convenant_IV/Tweede_rapportage_Bla
uwzaam-ECIV.pdf> 

● Welke energiebesparende acties zijn uitgevoerd / in gang gezet. 
● Nieuwe acties voor 2017 en verder. 

 
Planning 

1. Milieubarometer invullen 
❖ 15-mrt-17 

2. Doorgeven genomen/geplande maatregelen 
❖ 15-mrt-17 

3. Controle en terugkoppeling (actie Stimular) 
❖ 15-apr-17 

4. Eventueel nog aanpassen Milieubarometer 
❖ 15-mei-17 

5. Rapportage (actie Stimular) 
❖ 15-jun-17 

 
Mocht u vragen hebben, schroom niet om te bellen als u de antwoorden niet in de online-help kunt 
vinden. 
Ik wens u veel succes met het invullen van uw Milieubarometer en het verder besparen van energie. 
Mochten er wijzigingen zijn in het aanspreekpunt voor de Milieubarometer, laat u dat dan even weten? 
 
Met een vriendelijke groet, 
Willemien Troelstra 
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