> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente «Gemeentenaam»
«PostbusUitPostadresGemeenten»
«PostcodeUitPostadresGemeente» «PostplaatsUitPostadresGemeente»

Cc: Omgevingsdienst en provincie

Datum
Betreft

12 februari 2020
Toezicht op energiebesparing

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk
Ons kenmerk
DGKE-WO / 20006699

Geacht college,
In 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingevoerd om de
energiebesparingsdoelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord voor eind 2020
binnen bereik te brengen. Met deze brief informeer ik u over de voortgang in uw
gemeente en roep ik u op in te zetten op informatie-gestuurd toezicht en
handhaving. De aangeboden middelen en instrumenten kunnen u daarbij helpen.
Middelgroot- en groot-verbruikende bedrijven en instellingen zijn op basis van de
Wet milieubeheer al ruim twintig jaar verplicht alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar te nemen. Sinds
2019 moet in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
gerapporteerd worden over de uitgevoerde maatregelen. In het eLoket is
inmiddels over «IngedInricht» bedrijfsvestigingen in uw gemeente gerapporteerd
en landelijk over 45.879 bedrijfsvestigingen.
Rapportages als informatiebron
Zoals ik u vorig jaar per brief heb geïnformeerd, kunt u de verstrekte informatie
direct gebruiken voor toezicht en handhaving op de energiebesparings- en
informatieplicht. Bijna alle gemeenten hebben, vaak via hun omgevingsdienst of
regionale uitvoeringsdienst, hun toegang tot het eLoket inmiddels geregeld. De
rapportages zijn op die manier direct bruikbaar voor informatie-gestuurd toezicht
en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht. Omdat de
rapportages inzicht geven in de mate waarin voldaan wordt aan de
energiebesparingsplicht is het belangrijk dat bedrijven en instellingen alsnog via
het eLoket aan u rapporteren.
Het onderstaande overzicht bevat informatie over rapportages in uw gemeente
ten opzichte van de landelijke gemiddelden.
«MeerOfMinderIngediendInGemeenteOBV51»
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Uw
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Rapportages
50-75%
met (nog) niet maatregelen
uitgevoerde
niet
toepasselijke
uitgevoerd
erkende
75-100%
maatregelen
maatregelen
niet
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Landelijk
gemiddelde

Beste
gemeente

«PIngedInr»*

51%

73%*

«P5075»

4%

0%

«P75100»

2%

0%

*Op basis van CBS gegevens 2018. In het totaalaantal zitten ook vergunningplichtige
bedrijven, MJA3-deelnemers, glastuinbouw en ETS bedrijven. Zij hoeven niet te rapporteren.
Het werkelijke percentage in een individuele gemeente ligt mogelijk dus iets hoger. Het
percentage voor het landelijke gemiddelde is hier wel op gecorrigeerd.

Versterkte uitvoering toezicht energiebesparingsplicht
U heeft de verantwoordelijkheid over het toezicht op en de handhaving van de
energiebesparings- en informatieplicht in uw gemeente. Om u extra te
ondersteunen bij uw taken heb ik in totaal € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld.
Hiermee kunt u uw uitvoering versterken door extra diensten bij Rijkswaterstaat
in te (laten) kopen. Het gaat om voorbereidende en uitvoerende
toezichtwerkzaamheden op beide plichten, zoals gevelcontroles, bedrijfsbezoeken
of het verwerken van de rapportages. Uw gemeente maakt aanspraak op diensten
ter waarde van €«Budget».
De meeste gemeenten hebben ook hun omgevingsdienst of regionale
uitvoeringsdienst toegang verleend tot het eLoket. In dat geval dient de
omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst een aanvraag voor ondersteuning
namens alle gemeenten in. Heeft uw gemeente, omgevingsdienst of regionale
uitvoeringsdienst op 31 januari 2020 nog geen aanvraag ingediend, dan gaat de
extra ondersteuningsmogelijkheid voorlopig aan u voorbij. Op 30 april 2020
bekijkt Rijkswaterstaat op welke manier de resterende financiële reserveringen
worden herverdeeld over de deelnemende partijen. Wilt u hiervoor in aanmerking
komen, dan kunt u alsnog een aanvraag indienen voor deze datum. Meer
informatie vindt u hierover op: www.infomil.nl/extra-energiebesparing.
Naast het versterken van uw uitvoering biedt het Rijk u ook andere vormen van
ondersteuning. Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) biedt voor
toezichthouders praktijk- en communicatietraining (met e-learning) op aanvraag
aan. Daarnaast zijn communicatiemiddelen, (controle)hulpmiddelen voor
toezichthouders en informatie over individuele Erkende Maatregelen te vinden op
www.infomil.nl/energie en www.rvo.nl/informatieplicht.
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Ook is er een adressenlijst opgesteld van bedrijven en instellingen die naar
verwachting qua energiegebruik onder de energiebesparingsplicht vallen. Deze
lijst heb ik gedeeld met de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten.
Zij kunnen daarmee, in combinatie met hun eigen gegevens, de
bedrijfsvestigingen die nog niet gerapporteerd hebben achterhalen en benaderen.
Indien uw gemeente toezicht zelf uitvoert, kunt u uw bestand bij uw
omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst opvragen.
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Aan de slag
Uw toezichthouders zijn nu aan zet. De aangeboden hulpmiddelen van het Rijk
kunnen hen daarbij helpen. Door uw toezicht en communicatie te richten op het
verkrijgen van de ontbrekende rapportages informatieplicht en op
bedrijfsvestigingen die nog veel maatregelen moeten uitvoeren, wordt op
effectieve wijze extra energiebesparing gerealiseerd. Dit is de basis voor minder
CO2-uitstoot en daarmee essentieel voor een gezonder klimaat. Energie die niet
gebruikt wordt, hoeft immers niet (hernieuwbaar) te worden opgewekt.
Ten slotte kunt u mogelijk uw gemeentelijk vastgoedbedrijf attenderen op de
energiebesparings- en informatieplicht. Ook het maatschappelijk vastgoed is
gehouden aan deze regelgeving. Zo kan de overheid het goede voorbeeld geven
met het treffen van duurzame maatregelen en het voldoen aan de wet. Bovendien
bespaart u daarmee op uw energiekosten.
Hoogachtend,

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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