Bijlage 2 - Keuzemenu en producten
Energiebesparing Project: Extra middelen voor extra versterking en ondersteuning
van de uitvoering informatie- en energiebesparingsplicht.
RWS treedt op als opdrachtgever richting de geselecteerde dienstverlenende partijen. Een
dienstverlenende partij treedt op als opdrachtnemer. Een gemeente of omgevingsdienst treedt
op als afnemer van de dienstverlening.
C. Uitvoeren fysiek en administratief toezicht op locatie.
C1. Uitvoeren (gevel-)controle met opvragen energieverbruik en of een rapportage
informatieplicht is ingediend bij (vooralsnog) onbekende bedrijven en instellingen.
Kosten per bedrijf: 70 euro per uur (exclusief BTW) / 84,70 euro per uur (inclusief BTW) op
basis van daadwerkelijk bestede uren.
Product: Bedrijfstak specifieke adressenlijst per gemeente met nieuwe bedrijven en/of
instellingen die (met enige zekerheid) onder de energiebesparingsplicht en informatieplicht van
het Activiteitenbesluit vallen.
Onder de genoemde (gevel-)controle wordt verstaan:
- Uitvoeren van een fysiek bezoek aan een locatie met binnentreding van het gebouw (of
gebouwen) vallende onder de inrichting;
- Inventariseren en bezoeken locaties die niet in het bedrijvensysteem van de afnemer
bekend zijn. Analyse van gebieden, welke bedrijven zijn in het gebied gevestigd die
mogelijk nog aan de informatieplicht moeten voldoen;
- Opvragen en registreren energiegebruik van de gebouw(en) op de locatie, eventueel met
schriftelijke bevestiging (per brief of e-mail) voor het opvragen van de gegevens als deze
niet ter plekke inzichtelijk zijn;
- Opstellen (concept) brief en/of e-mail met het verzoek om energiegegevens aan te
leveren;
- Opstellen (concept) brief met afspraken over het indienen van rapportages
informatieplicht via het eLoket;
- Registreren van minimale basisgegevens (in afstemming met de afnemer) over de nieuwe
locaties van bedrijven of instellingen. Denk bijvoorbeeld aan contactgegevens
contactpersonen, adresgegevens, bedrijfstak, et cetera;
- Opleveren van een bedrijfstak specifieke adressenlijst per gemeente met nieuwe bedrijven
of instellingen die (met enige zekerheid) onder de energiebesparingsplicht en
informatieplicht van het Activiteitenbesluit vallen, de middelgrote of grote
energiegebruikers vallende onder inrichting type A of B;
- Registreren en terugkoppelen van de bestede uren voor rapportage aan de afnemer;
- Uitvoeren van alle noodzakelijke administratieve handelingen in de systemen van de
afnemer. Voorgaande in overleg met de afnemer;
- De medewerker(s) van de opdrachtnemer worden vooraf door de directeur van de
gemeente of omgevingsdienst aangewezen als bevoegd toezichthouder Wet milieubeheer
voor het uitoefenen van deze taak.
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