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Programma Webinar 26 november 2020

• Welkom en introductie Webinar

• Informatieplicht – stand van zaken

• Versterkte uitvoering energiebesparing (VUE-regeling)

• Van MJA(3) naar nieuwe convenanten

• Informatieplicht in de Omgevingswet

• Evaluatie informatieplicht (enquête bedrijven)

• Verbetering en actualisatie Erkende maatregelenlijsten (EML) energiebesparing



Minister EZK:

“Het huidige systeem van de 
energiebesparingsplicht is 
over het algemeen goed en 
we willen dit behouden. 

De informatieplicht moet 
worden uitgebreid naar 
meer bederijven!”



Informatieplicht 
energiebesparing

• 2.000.000 ondernemers in Nederland

• 65.000 bedrijven (5-10 medewerkers)

• 63.000 bedrijven (10-250 medewerkers)

• 90.000 hiervan Informatieplichtig

• 53.000 (circa 59 %) heeft gerapporteerd

• Per week circa 200 nieuwe 

rapportages



Achterblijvende
gemeenten

• Blaricum 16 %

• Westland 18 %

• Lopik 27 %
• Uithoorn 27 %

• Wijde Meren 28 %

• IJsselstein 28 %

• Midden-Delfland 28 %

• Westvoorne 28 %

• Sint-Anthonis 28 %

• Nederweert 29 %



Hoe doen bedrijven het?

De meest opvallende uitkomsten uit de database RVO

- 11% van de bedrijven voldoet aan de EML

- 63% heeft een of meer maatregelen (nog) niet (geheel) uitgevoerd

- 26% vergt nadere beoordeling (alternatieven of ‘zonder EML’)

Veel maatregelen zijn al uitgevoerd

- Gemiddeld is 14% van de maatregelen nog niet genomen

- Gemiddeld is 56% van de maatregelen volledig uitgevoerd



VUE 1

Vesterkte

Uitvoering

Energiebesparings- en 
Informatieplicht

Topscores:

 West-Holland

 Midden-Holland



• EUR 1.743.810 (inclusief BTW) aan diensten verricht

• Volgende update voortgang werkzaamheden

• Op 2-12-’20 (uitvoeringt/m 15-11-2020)

• Restant financiëlereservering geheelnaar 2021

• Opdrachtnemers werken door in 2020

• RWS stramien betalingen sowieso in 2021

• Werkzaamheden VUE 1 uiterlijk 2 juli 2021 gereed

Stand van zaken

VUE 1



• 33 afnemers met 44 VUE-aanvragen (100%)

• Alle VUE-aanvragen zijn inhoudelijk akkoord

• EUR 4.922.914 (inclusief BTW) aan diensten

• RWS vervolgt nu een traject richting formele
goedkeuring (voorzien in december 2020).

Stand van zaken 

VUE 2



RWS InfoMil

Hulpmiddelen
energiebesparing



Hulpmiddelen
energiebesparing

• Monitoringsysteem
energiebesparings- en 
informatieplicht

• Beoordelingsinstrument rapportages
informatieplicht

• Filterinstrument erkende maatregelen
energiebesparing

• Website Versterkte uitvoering
energiebesparings- en informatieplicht

https://vue.databank.nl/dashboard
http://www.infomil.nl/extra-energiebesparing
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/beoordelingsinstrumenten-energiebesparing/


Van energiebesparingsconvenanten
MEE en MJA naar
verduurzamingsconvenanten

• Convenant heffingsplichtige
bedrijven (elektriciteitsreductie)

• Convenant CO2-reductive niet-
heffingsplichtige bedrijven

• Convenant Dienstensector



Convenant verduurzaming
dienstensector

• BZK en EZK

• Kantoren, vervoersbedrijven, zorginstellingen, scholen
en universiteiten, overheidsvastgoed, sportinrichtingen, 
recreatie, middenstand e.d.

• Programma verduurzaming gehele vastgoedportefeuille

• Eigen natuurlijk moment 

• Efficiëntieslag

• Doelen vastgesteld in KPI’s

• 1 januari 2022

• Potentieel: 20 PJ energiebesparing in 2030



Verbrede
energiebesparingsplicht

• Naast energiebesparing ook CO2-reductie

• Meer energiebesparing

• Betere uitvoerbaarheid

• Betere handhaafbaarheid

• Minder administratieve lasten voor
bedrijven

• Per 1 januari 2023 (uiterlijk)



Toezicht
energie-

besparing

Essentieel voor behalen doelen
klimaatbeleid

• Meest efficiënte methode

• Goedkoopste methode

• Leukste methode



Voorbereiding 
informatieplicht 2023



Ruim op tijd starten

› Keuze ICT-platform begin 2021

› Digitaal loket al eind 2022 operationeel

› Voorlichtingsmateriaal Erkende Maatregelenlijst (EML) al eind 2022 
gereed

› Europese aanbestedingstraject actualisatie EML

Voorbereiding informatieplicht 2023

17



In de zomer van 2020 heeft RVO:

› Ervaringen eerste ronde informatieplicht in kaart gebracht

– o.a. met enquêtes onder indieners en omgevingsdiensten

› Data-analyse (realisatie) erkende maatregelen 

› Effecten wettelijke ontwikkelingen bepaald

Voorbereiding informatieplicht 2023 (2)

18



1 januari 2021

› Einde MJA3- en MEE-convenanten 

› NTA8800 nieuwe rekenmethode energieprestatie gebouwen  

1 januari 2022 

› Start Omgevingswet

1 januari 2023 

› Label C verplichting voor kantoorgebouwen 

› Verbreding energiebesparingsplicht

› Gewijzigde Europese wetgeving 
(Ecodesign-richtlijn, richtlijn energieprestatie gebouwen)

Wettelijke ontwikkelingen

19



› Grote veranderingen in wettelijk kader energiebesparingsplicht

› Vorige actualisatie ging vooral over indexatie van kosten en 
energietarieven

› Data-analyse levert nieuwe inzichten op voor EML

› Indieners en omgevingsdiensten ervaren knelpunten met 
randvoorwaarden

Uitgebreide actualisatie EML nodig

20



› Bestaande lijsten, opgesteld in nauwe samenwerking met 
branches, zijn solide basis voor vervolg

› Verschillende bedrijfstakken hebben dezelfde maatregelen voor 
gebouwen en faciliteiten  

› Voor besparingsberekening zijn echter verschillende 
uitgangspunten gebruikt. Gevolg verschillende economische 
randvoorwaarden per bedrijfstak

Belangrijkste conclusies analyse EML (1)

21



› Beschrijving maatregelen in verschillende lijsten is niet uniform 

- andere tekst, andere uitgangssituaties, andere opties (a,b,c)

› Opvallend: veel branchespecifieke procesmaatregelen zijn in   
rapportages niet van toepassing verklaard 

› Nu staan ruim 800 maatregelen in 19 lijsten. Dit zijn circa 200 
unieke maatregelen

Belangrijkste conclusies analyse EML (2)

22



› Zorg voor uniforme beschrijving van identieke maatregelen

› Stroomlijn randvoorwaarden (incl. energietarieven) voor 
toepassing maatregel  

› Gebruik één berekeningsmethode voor besparing maatregel  

› Identificeer procesmaatregelen niet per bedrijfstak, maar per 
bedrijfsactiviteit, zodat ze beter toepasbaar zijn  

Verbetermogelijkheden  
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› Koppel maatregelen aan ‘bedrijfsactiviteiten’ i.p.v. aan bedrijfstak

– één lijst met procesmaatregelen

– één generieke lijst voor gebouwmaatregelen

– één lijst voor functioneel ondersteunende maatregelen (faciliteiten)

› Bedrijven selecteren zelf welke ‘bedrijfsactiviteiten’ voor hen van 
toepassing zijn

› Dit voorstel sluit aan bij opbouw van Omgevingswet

Voorstel nieuwe opbouw lijsten

24



Voorbeelden bedrijfsactiviteiten

25

G Gebouwmaatregelen F Faciliteiten P Procesmaatregelen

A EBS A Perslucht A Spuitcabine

B Isolatie van de schil B Stoom B Procesbaden

C Ruimteverwarming C Vacuumsysteem C Aandrijvingen

D Ruimtekoeling D Productkoeling D Procesapparatuur

E Ruimteventilatie F Rolrap E Proceswarmte

F Binnenverlichting G ICT-apparatuur F Proceskoeling

G Buitenverlichting H Rol- en kanteldeuren G Procesregeling

H Warm tapwater I Keukenapparatuur H Serverruimte

I Liftinstallatie I Zwembad

J Warmteopwekking 



Hoe werkt nieuwe opzet voor bevoegd gezag?

26

› Per branche/mba/SBI-code is er een lijst met veel 
voorkomende bedrijfsactiviteiten 

› Tijdens controle is relatief eenvoudig vast te stellen welke 
bedrijfsactiviteiten wel en niet van toepassing zijn

› Per bedrijfsactiviteit kan worden nagegaan in hoeverre 
maatregelen (nog niet) zijn uitgevoerd 



› Sluit aan op bedrijfsactiviteiten 
 bedrijf selecteert zelf welke bedrijfsactiviteiten van toepassing zijn

› Meer uniformering
 eenvoudiger toezicht

 betere monitoring

 compacte set maatregelen: makkelijk te actualiseren en minder 
foutgevoelig

› Sluit aan op opbouw Omgevingswet

Conclusies

27



› Meer uniformering van de EML 
is een goede zaak!

Pollvraag

28



Energiebesparing 
onder de 
Omgevingswet



› Activiteitenbesluit milieubeheer

– Informatie- en energiebesparingsplicht (artikel 2.15)

– Type A en B inrichtingen

– Jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas(equivalent)

› Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

– Omgevingsvergunning

– Type C inrichtingen

Huidige situatie

30



› De begrippen ‘inrichting’ en ‘drijver‘ verdwijnen

› Splitsing tussen ‘milieubelastende activiteiten’ en 
‘(gebouw)gebruiksfuncties’ per locatie

› Energieverbruiksgrens wordt per locatie bepaald

› Verantwoordelijk voor informatie- en energiebesparingsplicht 

– Eigenaar: (gebouw)gebruiksfunctie 

– Gebruiker: milieubelastende activiteit

Implicaties van Omgevingswet

31



› Milieubelastende activiteiten zijn de kernactiviteit van de locatie

– Voedingsmiddelenindustrie

– Datacentrum

– Veehouderij

› Functioneel ondersteunende activiteiten zijn hiermee verbonden

– Stookinstallatie

– Persluchtinstallatie

– kantine

› Milieubelastende activiteiten kunnen vergunningplichtig zijn

Implicaties van Omgevingswet (2)

32



Energiebesparingsplicht valt onder drie Besluiten

› Artikel 5.15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

– Milieubelastende activiteiten hoofdstuk 3 van het Bal

› Artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
– (gebouw)gebruiksfuncties

› Artikel 2.3.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet
– Overige milieubelastende activiteiten (decentrale regels door gemeenten)

Implicaties van Omgevingswet (3)

33



Splitsing van EML voor gebouwen en milieubelastende activiteiten in 
Omgevingsregeling 

- Bijlage VII: milieubelastende activiteiten en functioneel ondersteunende 
activiteiten voor Bal én decentrale regels

- Bijlage XVIIIa: (gebouw)gebruiksfuncties

Implicaties van Omgevingswet (4)

34



Milieubelastende activiteiten onder decentrale regels

› Overgangsrecht (bruidsschat) 

– De huidige energiebesparingsplicht

– Informatieplicht zit niet in de bruidsschat

› Gemeenten kunnen: 

– de energiebesparingsplicht wijzigen

– ook zelf een informatieplicht instellen

Implicaties van Omgevingswet (5)

35



Milieubelastende activiteiten onder decentrale regels:

› hotels, pensions en conferentieoorden

› restaurants, cafetaria’s, snackbars en cateringbedrijven

› cafés, discotheken, concertpodia, muziektheaters en evenementenhallen

› verblijfsrecreatie, dagrecreatie en sportfaciliteiten

› detailhandel en ambachten en supermarkten

› gebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning, onderwijs- en kantoorgebouwen, 
welzijnszorg

› dierenpensions, dierenasiel, dierenklinieken, hondenfokkers of -trainers, hobbymatig 
houden van dieren en maneges

Implicaties van Omgevingswet (6)

36



› Splitsing tussen proces en gebouw (milieubelastende activiteiten en 
gebruiksfuncties)

› Informatieplicht kan zowel voor eigenaar gebouw als gebruiker gelden

› Voor veel bedrijven en instellingen kunnen gemeenten zelf regels gaan 
bepalen

– Zonder interventie door gemeenten vervalt de informatieplicht voor deze groep

Concluderend

37



› De regels voor energiebesparing zouden voor alle bedrijven gelijk 
moeten zijn?

Pollvraag

38



Vervolgaanpak 
actualisatie EML 
(incl planning)



Verder process actualisatie EML

1 
september

2022

1 
April 
2022

januari
2022

Juli
2021

Aanbesteding
actualisatie

EML afgerond

Start 
Internetconsultatie

EML 

Input 
Klanbordgroepen

afgerond

Publicatie EML in de 
Omgevingsregeling



› Het ministerie van EZK stelt de nieuwe EML t.z.t. vast

– In afstemming met het ministerie van BZK

› RVO begeleidt het proces, huurt uitvoerende partij in en kijkt 
inhoudelijk mee

› Klankbordgroep met bevoegde gezagen

– In samenwerking met InfoMil

› Klankbordgroep met brancheorganisaties

Verder proces van nieuwe EML

41



› Meedenken en input leveren voor:

– Bedrijfsactiviteiten die in de branche gebruikelijk zijn

– In kaart brengen van relevante (proces)maatregelen

– Inbrengen van specifieke onderwerpen tav toepasbaarheid van maatregelen

› Communicatie naar bedrijven:

– Uitdragen van branche/bedrijfsspecifieke lijsten

– Voorlichting over bedrijfsactiviteiten en maatregelen per branche

Rol voor de branches bij actualisatie

42


