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Datum 11 november 2019 

Onderwerp Ondersteuningsregeling ‘Versterkte uitvoering 

energiebesparings- en informatieplicht’ 

  

 

Geacht college, 

Bedrijven en instellingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, 

moeten hun uitgevoerde energiebesparingen rapporteren bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit vanwege de informatieplicht 

energiebesparing die op 1 juli 2019 in werking is getreden. Dankzij de 

informatieplicht kan uw gemeente over gegevens beschikken voor informatie 

gestuurd toezicht. Hiervoor moet uw organisatie toegang regelen tot het eLoket 

informatieplicht van RVO.nl. 

 

Rijkswaterstaat biedt de ondersteuningsregeling ‘Versterkte uitvoering 

energiebesparings- en informatieplicht’ aan. Dit doet Rijkswaterstaat in opdracht 

van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Gemeenten kunnen  

tot eind 2020 extra diensten laten uitvoeren door externe specialisten 

energiebesparing gefinancierd uit deze regeling. Om als gemeente gebruik te 

kunnen maken van deze dienstverlening, moet uw gemeente of de betreffende 

omgevingsdienst toegang hebben tot het eLoket informatieplicht.  

 

Regel voor 3 december 2019 uw toegang tot het eLoket informatieplicht 

Volgens de informatie van RVO.nl heeft uw gemeente nog geen toegang tot het 

eLoket informatieplicht.  

Op de website van RVO.nl https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing 

onder Informatie voor gemeenten en omgevingsdiensten vindt u de benodigde 

informatie. De minister van EZK heeft u op 28 maart 2019 en op 14 mei 2019 

schriftelijk over de informatieplicht geïnformeerd. Daarbij is ook informatie 

gedeeld over het regelen van toegang tot het eLoket informatieplicht. 

 

Meer informatie over de regeling en de manier van aanvragen 

Voor gemeenten en omgevingsdiensten is €4,7 miljoen beschikbaar, waarbij uit  

11 soorten diensten kan worden gekozen. Het gaat om diensten ten behoeve van 

het voorbereiden van toezicht op de energiebesparings- en informatieplicht tot 

aan het uitvoeren van controles. 

  

https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing
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Op de website www.infomil.nl/extra-energiebesparing van Rijkswaterstaat vindt  

u meer algemene informatie.  

Op deze pagina vindt u onder andere uitleg over welke diensten u kunt 

aanvragen, de (voorlopige) financiële reserveringen, de werking van de regeling 

en de manier van aanvragen. 

 

Wij hopen dat uw gemeente deze kans aangrijpt om extra stappen te kunnen 

zetten in het versnellen van de te bereiken energiebesparing bij bedrijven en 

instellingen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen. 

 

Hoogachtend, 

Afdelingshoofd Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 

 

 

 

 

 

mevrouw M.E.C. Emmen 

http://www.infomil.nl/extra-energiebesparing

