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Programma Webinar 2 juli 2020

• Welkom en introductie Webinar

• Informatieplicht – stand van zaken

• Energiebesparing in Coronatijd

• Versterkte uitvoering energiebesparing (VUE-regeling)

• Visie en reactie URGENDA (Marjan Minnesma)

• Informatieplicht: Inzet vanuit MKB-Nederland en VNO-NCW (Martin Kloet)



Voorlopig geen nieuwe maatregelen

• 27 maart 2020: kabinet maakt 
bekend voorlopig te wachten 
met de introductie van nieuwe 
maatregelen om de CO2-
uitstoot te verlagen. De 
coronacrisis vraagt op dit 
moment alle aandacht, stelt het 
kabinet. 

• Ondanks het recente besluit om 
de productie van kolencentrales 
te verlagen, blijven nieuwe 
maatregelen vooralsnog uit.



Brief 24 april 2020 Minister EZK aan Tweede kamer 
(uitvoering Urgenda-vonnis)

“Tevens wordt de 
ondersteuning voor bedrijven 
om te voldoen aan de 
energiebesparingsverplichting 
verder geïntensiveerd, waarbij 
in de uitvoering rekening 
wordt gehouden met het 
effect van de Coronacrisis op 
deze bedrijven”. 



Toezicht en 
handhaving

• Extra middelen voor bevoegd gezag

• Administratief toezicht i.v.m. corona

• “Menukaart” adviseurs/consultants 
voor bevoegd gezag verlengd en 
verhoogd (totaal € 10 mln).

• Ondersteunend, stimulerend toezicht



Informatieplicht energiebesparing

• 2.000.000 ondernemers in Nederland

• 110.000 hiervan Informatieplichtig

• 55.000 (circa 50 %) heeft gerapporteerd

• 55.000 in overtreding?



Hoe doen bedrijven het?

De meest opvallende uitkomsten uit de database RVO

- 11% (5.400) van de bedrijven voldoet aan de EML

- 63% (30.600) heeft een of meer maatregelen (nog) niet (geheel) uitgevoerd

- 26% (12.700) vergt nadere beoordeling (alternatieven of ‘zonder EML’)

Veel maatregelen zijn al uitgevoerd

- Gemiddeld is 14% van de maatregelen nog niet genomen

- Gemiddeld 56% van de maatregelen is volledig uitgevoerd



Volgende fase informatieplicht

Accent op:

- Groep bedrijven die nog niet heeft gerapporteerd

- Bedrijven die nog niet voldoen aan de energiebesparingsplicht

- Vanaf 2021 ook invloed van Klimaatakkoord 

Aanpak via:

- Inzet van bevoegd gezag via project Versterkte Uitvoering

- Uitbreiding van de samenwerking met MKB-NL en de branches

- Inzet op communicatie en facilitering 



Toezicht 
energiebesparing in 
C-pandemie

• Survey mei-juni 2020

• Controle op afstand werkt redelijk

• 1,5-meter maatschappij geen belemmering 
voor fysieke controles

• Wanneer – en bij wie – de wortel of de stok 
(vb. zorg, horeca)



Probleem:

• Prioriteitstelling bevoegd gezag

• Corona gaat voor

• Gemeentebegrotingen onder druk

• Economie vlot trekken



Kansen:

• Breng VTH energie in 
basistakenpakket 
omgevingsdiensten

• Laat gemeenten zelf 
vooral doorgaan met 
stimuleren 
energiebesparing en 
verduurzaming

• Administratief en digitaal 
toezicht hebben de 
toekomst

• Koppel 
duurzaamheidseisen aan 
Coronasteunpakketten



Versterkte uitvoering 
energiebesparings- en 
informatieplicht (VUE) 
2020 - 2021



Versterkte uitvoering energiebesparings- en 
informatieplicht (VUE) 
aangevraagd en uitgevoerd t/m 15 mei 2020?

13



Voortgang VUE-aanvragen 2020  
uitgaven totaal (inclusief BTW) (t/m 15 mei 2020)
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VUE 2020 – eerste € 4,7 miljoen 
(t/m 15 mei 2020)
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› Voor de periode najaar 2020 tot en met 2021

› Aangepaste menukaart

› Zelfde aanbieders

› Meer informatie:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-
energie/energiebesparing/versterkte-uitvoering-energiebesparings/

Tweede tranche extra middelen
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https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/versterkte-uitvoering-energiebesparings/


Marjan Minnesma
Directeur Stichting Urgenda:

Kansen voor versnelling van de 
duurzame samenleving en CO2-
reductie zijn enorm, als we denken 
aan de honderden miljarden euro’s 
die regeringen nu uittrekken om de 
pandemie te bestrijden en de 
economie overeind te houden. 

In Nederland kun je de 
crisisinvesteringen koppelen aan het 
Urgendapakket.



Opschalen 

en 

Opschieten

Marjan Minnesma

2 juli 2020

Opzij opzij opzij - maak plaats, maak plaats, maak plaats. 
Wij hebben ongelofelijke haast….





Parijs: geen emissiedoelstelling
maar temperatuurdoel





To reach zero emissions in 2050, we need to start planetary-scale carbon dioxide removal (negative emissions) now!
It is likely that we cannot get positive emissions to zero, thus, we will always need some level of negative emissions

1Gt CO2 equals 1 billion tonnes CO2

‘Negative’ emissions

Illustrative pathway 

consistent with the 

Paris Agreement’s 

“well below 2°C” 

(~1.5°C)





CO2-emissie in NL nauwelijks gedaald





Start 2012 – Start klimaatzaak



Wij behoren tot de 20% grootste uitstoters van 
de wereld



Moreel gezien - eerlijker



Rechtbank, Hof en Hoge Raad
25% CO2-reductie in 2020



Perfect in lijn met doelen kabinet



> 800 organisaties
bieden aan te helpen
17 Mton in 2020



54 kleinere maatregelen



Heel veel is al verplicht of simpel

Samen met Omgevingsdiensten:

• Actieplan elektromotoren 2 Mton

• Verlichting uit na werktijd & LED 0,3+1 Mt

• Inregelen warmte-installaties 0,5 Mton

• Benut restwarmte veel meer (eis?)

Twee voor de prijs van 1: stikstof & CO2



Eind 2019 nog 16,5 Mton te gaan

• Omgevingsdiensten 2020-21 als prioriteit meegeven 
handhaven Wm energiebesparing (maatregel 5,13,24,26,44,46) 
= 3,9 Mton

• Overheid ~aanbesteden, daken, lachgas, data opruimen, 
reiskosten/belasting regime 1,7 Mton

Overheden + ODs: kunnen 1/3 doen!



• Alle maatregelen helpen ook om 2030 doelen te halen. Versterken en 
versnellen.

• Zes maatregelen 2-voor-de-prijs-van-1: 2, 3, 22, 25, 35, 45 -> reductie 
4,8 Mton CO2, 8% NOx en 7% ammoniakemissie vanuit de landbouw

• Passen ook in recent Schone Lucht Akkoord

• Versterken draagvlak; NIET NAAR voor burgers

• Zeker 8 goed voor de biodiversiteit

• Zeker 10 leiden ook tot meer duurzame energie 



Nodig omslag binnen 10 jaar





Informatieplicht.

Inzet vanuit MKB-Nederland en VNO-

NCW

Dankzij intensieve communicatie en 

samenwerking met alle partijen zeer 

behoorlijk resultaat



Opmaat naar zomer 2020

 Veel aandacht voor corona (Covid 19) crisis en minder voor energiezaken.

 Met huidige stand van zaken; wel tevreden maar niet onderuit gaan zitten. 

 Inzet vanuit MKB-Nederland met opgericht consortium (55 ondernemers 

vertegenwoordigende organisaties) voortzetten en deelnemers aantal vergroten.

 Samenwerking EZK/Infomil/RVO voortzetten 

 Blijven aanjagen van ondernemers.

 Niet alleen Informatieplicht, ook energiebesparingsplicht.

 Maar met oog voor omstandigheden.

 En met oog op ondernemersvragen.



Belangrijke spelers



Wetende dat:

 Van de ondernemers die Infoplicht goed hebben 

ingevuld weten we dat zij al 60-80% van de EML 

maatregelen hebben genomen.

 # besttrotsopbedrijfsleven!!

 Er is nog werk te doen.

 Doelgroep is zelfs groter dan EML groep



Werken met dezelfde inhoud

 Was een pijler van succes van afgelopen 

samenwerking. 

 Gaan we uitbreiden en aanvullen met ‘echte’ direct 

op ondernemers gericht informatie.

 Geen algemeenheden

 Specifieke maatregelinformatie:
 Wat houdt maatregel voor mijn bedrijf in

 Wat kost het 

 Wat levert het op

 Waar haal ik het



We hadden al Milieubeheerprogramma. 

Dat wordt: Duurzaam.Energie.Besparen: DEB



DEB is nodig omdat er tegen 2030 een 

reductie van 49% moet zijn bereikt. Dat lukt 

alleen maar als wij ondernemers helpen met 

hun vragen…

Ik wil graag energie besparen maar …. 

wat moet ik nu precies doen?

Hoeveel kost dat?

Wat bespaar ik dan?

Wie helpt mij en ontzorgt mij?

Welke stappen moet ik nemen? 

Wat heb ik er eigenlijk aan? 

Welke subsidie en financiering kan ik 

krijgen?

Kortom… waar vind ik begrijpelijke 

betrouwbare informatie op maat voor mijn 

bedrijf?



Onze weg:

Milieubeheerprogramma kost nu 

geld voor ondernemers. Dat vervalt 

met de introductie van DEB.

Alle deelnemende branche-

en 

ondernemersorganisaties 

geven een gratis inlog aan 

hun leden. 

Bij elkaar zijn dat er 

250.000

Gezamenlijke inspanning van MKB NL, 

IVBB en ondernemersorganisaties. 



Naam van bedrijf + 

het geschatte 

energieverbruik +

en googlemaps +

zijn pand +

bovenaanzicht 

=

zeer persoonlijk



Complete 

overzichtslijst 

van alle 

maatregelen 

van de 

branche van 

de 

ondernemer. 

Compleet en 

op maat



Prijskeuze… de 

ondernemer kan 

zelf kiezen en 

krijgt direct zicht 

op wat een 

maatregel kost.







Er zijn nu veel sites en veel campagnes. 

Branche- en andere 

ondernemersorganisaties zijn de 

vertrouwenspersonen van ondernemers. 

En aangezien wij samen de ondernemer 

gaan helpen gaan ze naar ons luisteren.

En dat is het grote voordeel van een 

gezamenlijke inspanning op 1 platform.



Laten we samen optrekken

 We hebben (communicatie)kracht; brede samenwerking 

ondernemersorganisaties.

 We roepen ondernemers op tot invullen  Wet Milieubeheer.

 We helpen ze daarbij.

 Handhaving is stok (soms nodig).

 Steun en samenwerking werkt beter en is prettiger.

 Ook gezamenlijk en met dezelfde inhoud communiceren biedt 

synergie en bewijst dat we het qua inhoud eens zijn.



Laten we samen optrekken

Het wiel is al uitgevonden en in ontwikkeling.

Laten we gaan rollen



Dank u voor uw belangstelling.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


