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Geacht college,
In het kader van het nationale Energieakkoord voor duurzame groei 2013-2020 is
door de Energieakkoord-partijen, waaronder decentrale overheden, afgesproken
een extra impuls te geven aan energiebesparing bij bedrijven, om alsnog de
beoogde doelstellingen voor eind 2020 te kunnen behalen. Vanwege de korte tijd
die resteert, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het doel van 100 PJ extra
energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel komt er
een informatieplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet milieubeheer, schrijft voor dat bedrijven
energiebesparingsmaatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen. De uitvoering van deze
verplichting liep tot nu toe gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven
deden. Die krijgen nu de plicht te rapporteren over welke maatregelen zijn
getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen toezichthouders gericht
achterblijvers controleren.
Informatieplicht
De informatieplicht gaat in per 1 juli 2019. Op deze datum moeten alle bedrijven
en instellingen binnen de doelgroep een rapportage hebben ingediend bij het
bevoegd gezag, via e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl). Het gaat hierbij om inrichtingen onder de Wet milieubeheer, zijnde
bedrijven en instellingen met een bruto energieverbruik van meer dan 50.000
kWh elektriciteit of een verbruik van meer dan 25.000 kuub aardgas(equivalent).
Sinds eind februari 2019 is het invulformulier voor de informatieplicht in e-Loket
van RVO.nl beschikbaar. Het invulformulier bevat alleen de meest relevante
vragen om de administratieve lastendruk zo gering mogelijk te houden. De
rapportages van bedrijven en instellingen komen ter beschikking van het bevoegd
gezag Wet milieubeheer. Dat zijn de gemeenten waarbinnen de aanbieders van de
rapportage zijn gelegen. In uw gemeente gaat het om ongeveer < veld 4 >
inrichtingen.
Toezicht
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De rapportages kunnen direct worden gebruikt voor toezicht in het kader van
handhaving van de energiebesparingsplicht. Gemeenten kunnen dat zelf ter hand
nemen of laten uitvoeren door de omgevingsdienst. Deze omgevingsdienst moet
dan wel door u gemachtigd zijn deze informatie te mogen ontvangen1. Om dit
toezicht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoek ik u vooral daar uw
inspanningen te verrichten waar het meeste rendement (groot
besparingspotentieel) valt te behalen. Het gaat dan om bedrijven en instellingen
die niet rapporteren in het kader van de informatieplicht, dan wel bedrijven die
aangeven niet te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen en onvoldoende
toelichten waarom niet wordt voldaan. Wat betreft de handhavingsstrategie wordt
aansluiting gezocht bij de Landelijke Handhavingsstrategie en Leidraad
handhavingssancties en termijnen.
Om deze werkwijze te implementeren heb ik eind 2018 een eenmalige bijdrage
van € 3 miljoen ter beschikking gesteld aan het Gemeentefonds. U bent hierover
bij Decembercirculaire Gemeentefonds 2018 reeds eerder geïnformeerd. Uw
gemeente heeft in dit kader een bedrag van < veld 5 > ontvangen.
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Communicatie
Inmiddels heb ik MKB-Nederland een subsidie gegeven om de relevante branches,
bedrijfsverenigingen en parkmanagementorganisaties bij te staan op
organisatorisch en financieel vlak om haar leden te informeren over de
informatieplicht energiebesparing. Daarnaast zal er vanaf februari 2019 actief via
de gebruikelijke communicatiekanalen en de sociale media berichtgeving gaan
volgen.
Ik verzoek u ook de bij u bekende bedrijven en instellingen in uw gemeente te
informeren over deze informatieplicht.
Gemeentelijk vastgoed
Ik raad u aan uw gemeentelijk vastgoedbedrijf te attenderen op de
informatieplicht energiebesparing. Ook het maatschappelijk vastgoed is immers
gehouden aan deze regelgeving. Als overheid en semioverheid dienen wij een
voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om het treffen van duurzame
voorzieningen. Bovendien levert het op termijn voor u een minder hoge
energierekening op.
Monitoring
Ik verzoek u in het kader van de verstrekte toelage in het Gemeentefonds per jaar
aan te geven welke resultaten binnen uw gemeente bereikt zijn. Daarvoor zal ik
aan het eind van het jaar een digitaal rapportageformulier beschikbaar stellen.

1

Machtigingsbesluit: “Hierbij machtigt de gemeente X de omgevingsdienst Y tot het inzien,
verkrijgen en gebruiken van informatie, welke door inrichtingen is verstrekt aan de
rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede lid
Activiteitenbesluit milieubeheer.”
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Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de
informatieplicht energiebesparing. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan
kunt u contact opnemen met:

-

-
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Helpdesk Kenniscentrum InfoMil (www.infomil.nl/helpdesk) voor vragen
over de energiebesparings- en informatieplicht: bereikbaar via het
helpdeskformulier of
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl/energiebesparing)
: telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17.00 uur via
telefoonnummer: 088-0424242.

Hoogachtend,

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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