


Doel van deze presentatie? 



Even voorstellen 
 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek (OFGV) 
 
• 15 partners, waarvan 2 provincies 

en 13 gemeenten 
 

• Alle verplichte milieutaken op het 
gebied van Vergunning-verlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) & 
de plustaken (bodem, water, 
geluid) 
 

• Kenniscentrum OFGV 
• Expertise Centrum Energie OFGV 

 
 



Wet- en regelgeving 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4yJSs49vKAhWBWhoKHWeCBtAQjRwIBw&url=http://www.snn.eu/europa/strategie-voor-het-noorden/eu-2020/&psig=AFQjCNHHaqOZMyaPbs5giEXMjkLUlvvSeg&ust=1454593911238362


Schematisch 

Internationale afspraken 

Europese afspraken in o.a. Energy Efficiency Directive 

Nationale wetgeving en afspraken 

Bestaand beleid Nieuw beleid 

Verruimde 
reikwijdte Wm 
 
Convenanten 
• MJA3/MEE 
• Glastuinbouw 
 
ETS emissiehandel 
in CO2 

 

• Erkende Maatregelen-
lijsten Activiteitenbesluit 
(EML)  

• Tijdelijke regeling EED 
• Meldings- en informatie-

plicht 
• Energie Beheersysteem 

SER Energie-akkoord Kilmaatwet/klimaatakkoord 

• Regionale Energiestrategie 
(RES) 

• Warmtevisie 
• Warmteplannen 
• Energietransitie  
• Duurzame opwekking 
  

EU-Richtlijn energie-
prestatie gebouwen EPBD 
 
• Label C, kantoor-

gebouwen 
• Bijna energieneutrale 

gebouwen, BENG 
• De Wet Voortgang 

Energietransitie (VET) 



 
• Regionale Energiestrategie 

Flevoland 
• Flevolandse Energie 

Agenda (F.E.A.) 
• Regionale Energiestrategie 

Gooi en Vechtstreek 
• Regionale Energietransitie 

Gooi en Vechtstreek 
(R.E.T.) 
 
 

Uitvoering op niveau van Bevoegd Gezag 

Branchegericht toezicht en advies bedrijven (EML) 

Implementeren van EML en T&H (controles/hercontroles) 

Verlenen van milieuvergunningen met voorschriften t.b.v. 
energiebesparing  

Beoordelen van energie-audits en advisering naar 
bedrijven (EED)  

Schematisch 

T&H op verkrijgen plan van aanpak doorvoeren EML en of 
Energie Besparings Plan (EBP) en het beoordelen daarvan 

Afdwingen plan van aanpak doorvoeren EML en/of 
Energie Besparings Plan (EBP)  
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Bedrijven begeleiden, 
informeren en 

stimuleren om te  
voldoen aan de e-

verplichtingen. Dit is 
een nieuwe taak.  

Hoe houdt de OFGV 
toezicht? 

Opdrachtgevers 
informeren over Wet- 

en regelgeving, ze 
wijzen op hun 

verantwoordelijkheden 
en rollen.  

Krijgt de OFGV 
opdracht voor de 
taakuitvoering? 

De interne organisatie 
optimaliseren en 

voorbereiden op de 
uitvoering van de 

wettelijke taken via 
klassiek en innovatief 

toezicht. 

Hoe moet de OFGV zich 
voorbereiden? 

De drie facetten van de probleemstelling: 
 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek moet: 

1 2 3 



Constateringen van de OFGV 
 
• Weinig samenwerking. 
• Verantwoordelijkheden en rollen BG niet duidelijk. 
• Onvoldoende zicht BG op Wet- en regelgeving. 

 
• Energietoezicht niet belegd bij de OFGV. 
• Kennis, diensten en ervaringen van de OFGV niet benut. 
• Opgave is enorm groot en komt moeizaam op gang. 

 
 

  



Wat willen wij bereiken met gemeenten? 
 
• Bewustwording van de veranderende Wet- en regelgeving 
• Duidelijke opdracht naar de OFGV 
• Verbinding leggen met de gemeenten, provincies en bedrijven 
• Het ondersteunen van bedrijven via innovatieve technologie 

 
• Nauwe samenwerking met gemeente, bedrijven en provincie  
• Kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling 

 
• Toezicht effectief en efficiënt inzetten 
• Versnelling van de energieopgave 
• Voldoen aan de Informatieplicht en de EML via ontzorging 

 
 
 

 
  



Constateringen OFGV bij bedrijven 
 

  



Waar hebben bedrijven behoefte aan? 
 
• Persoonlijke benaderingen 
• Duidelijke uitleg Wet- en regelgeving 
• Maatwerk leveren en regie geven 
• Voordelen accentueren 

 
• Meerdere instrumenten inzetten die elkaar versterken 
• Stimuleren en ondersteunen  
• Coöperatieve handhaving vs. Gedwongen handhaving 
• Vertrouwen opbouwen  
• Samenwerken  
 



De Methode 



Innovatief toezicht (advies en 
ondersteuning  

Stimuleren Monitoren Begeleiden Samenwerken = 



Demo Intake-App en EBS 



Demo Intake-App en EBS 

https://energieplanner.nl/accounts/login/?next=/


Feedback GIS 



Feedback GIS 
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We hebben elkaar wel nodig! 

In samenwerking ligt de  
oplossing!  
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