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.
H. Toezicht uitvoeren bij bekende complexe* bedrijven en instellingen
H1. Uitvoeren bedrijfsbezoek voor een ‘energiecontrole’ bij een bekend complex bedrijf
of instelling op basis van de energiebesparings- en informatieplicht.
Kosten per bedrijf of instelling: 85 euro per uur (exclusief BTW) / 102,85 euro (inclusief BTW)
x 12 uur = 1.020 euro (exclusief BTW) / 1.234,20 euro (inclusief BTW).
Product: bedrijfsbezoek bij een complex bedrijf of instelling.
Onder het genoemde bedrijfsbezoek wordt verstaan:
- Overleg met de afnemer over de te bezoeken bedrijven die prioriteit hebben (mede op
basis van de onderdelen A tot en met F);
- Analyse van individuele ontvangen rapportages via eLoket ter voorbereiding op de
energiecontrole. De afnemer levert deze informatie aan de opdrachtnemer;
- Een fysiek bedrijfsbezoek waarbij het gehele gebouw (of gebouwen) van het bedrijf of
instelling (vallende onder dezelfde inrichting) worden beoordeeld;
- Inhoudelijk controleren en beoordelen van het gehele bedrijf of instelling op basis van
bijlage 10 in de Activiteitenregeling;
- Opstellen (concept) brief met de afspraken op basis van het bezoekresultaat met (wanneer
nodig) informatie over nog te treffen EML’s, aan te leveren informatie, realisatiedatums
en/of het voldoen aan de energiebesparingsplicht;
- Uitvoeren van alle noodzakelijke administratieve handelingen in de systemen van de
afnemer. Voorgaande in overleg met de afnemer;
- Registreren en terugkoppelen van het aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken in een
rapportage aan 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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Optionele dienstverlening met administratieve afhandeling:
- Opstellen (concept) brief met de afspraken op basis van het bezoekresultaat met (wanneer
nodig) informatie over nog te treffen EML’s, aan te leveren informatie, realisatiedatums
en/of het voldoen aan de energiebesparingsplicht.
- Uitvoeren van alle noodzakelijke administratieve handelingen in de systemen van het
bevoegd gezag of de omgevingsdienst. Voorgaande in overleg met het bevoegd gezag of
de omgevingsdienst;
- Registreren en terugkoppelen van het aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken in een
rapportage aan bevoegd gezag of omgevingsdienst.
* Eenvoudige of complexe bedrijven/instellingen: Het onderscheiden van eenvoudige en complexe bedrijven of
instellingen is dynamisch en niet eenduidig in te kaderen. Een eenvoudig bedrijf of instelling kan door de omvang
(qua activiteiten en processen) als complex worden beschouwd. Zo kan een complexer bedrijf (qua activiteiten
en processen als een eenvoudige controle worden beschouwd (bijvoorbeeld een klein metaalbewerkingsbedrijf).
Als hulpmiddel geeft onderstaande tabel richting in typering als eenvoudig of complex met de wetenschap dat
het een dynamisch oordeel is.
Tabel 1: Bedrijfstakken die in potentie vallen onder eenvoudige of complexe bedrijven of instellingen.
Kantoren, hotels en restaurants, onderwijsinstellingen, agrarische
Eenvoudige bedrijven of instellingen (in potentie):
sector, gezondheid- en welzijnszorginstellingen, mobiliteitsbranche,
sport en recreatie, tankstations en wasinrichtingen en detailhandel
Metaalelektro en MKB-metaal, Autoschadeherstel, commerciële
Complexe bedrijven of instellingen (in potentie):
datacenters, rubber en kunststofindustrie, levensmiddelenindustrie,
Drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, Verf en drukinkt,
meubels en hout, bedrijfshallen
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