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Energieakkoord en klimaatakkoord

• Energieakkoord tot 2020
• Intensivering toezicht op energiebesparing bij bedrijven

• Klimaatakkoord vanaf 2020
• Iedere regio stelt regionale energiestrategie op. 

• Energiebesparing is onderdeel van regionale energiestrategie

• Normering energieprestatie gebouwen

• Invoering verplichtingen energie-opwek en duurzaam vervoer

• Veiligheidsvoorschriften voor tank- en laadinfrastructuur



Voorlichting

• Ondernemers informeren over wettelijke verplichtingen

• Gemeenten en provincie informeren over kansen en knelpunten 
bodemenergiesystemen

• Communicatie over landelijke ontwikkelingen energie, duurzaamheid 
en klimaat



Toezicht en handhaving: Vergunningsplicht

• Vergunningsplichtige bedrijven hebben voorschriften voor 
energiebesparing in omgevingsvergunning staan zoals:
• Eens in 4 jaar energiebesparingsonderzoek uitvoeren

• Opstellen en uitvoeren plan van aanpak voor treffen van rendabele 
energiebesparende maatregelen

• Bevoegd gezag controleert of bedrijven zich aan voorschriften in de 
vergunning houden en of vergunning actueel is.



Toezicht en handhaving: Informatieplicht (1)
• 1 juli 2019: alle niet vergunningsplichtige bedrijven met een 

energieverbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 of meer melden welke 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 
maximaal 5 jaar getroffen zijn. 

• EED plichtige bedrijven hebben uitstel tot 1 december 2019

• Bevoegd gezag houdt toezicht op indienen van meldingen en 
beoordeelt de binnengekomen meldingen.



Toezicht en handhaving: Informatieplicht (2)

• Kansen:
• Data gestuurd toezicht en prioritering

• Veel extra informatie over bedrijven

• Knelpunten:
• Gegevens ophalen uit eLoket en verwerken is complex

• Wat bedrijf meldt blijkt in praktijk niet altijd juist te zijn

• Wetgeving is versnipperd

• Geen inzicht in welke bedrijven zich precies moeten melden



Toezicht en handhaving: energiebesparing

• Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 
jaar of minder moeten genomen worden

• Bevoegd gezag houdt hier toezicht op door te controleren op erkende 
maatregelen.

• Onderzoek naar routekaartaanpak landelijke concerns en organisaties 
met grote vastgoedportefeuille voor efficiëntere vorm van toezicht



Regionale energiestrategie

• Inbreng van praktijkkennis  en data omgevingsdiensten helpt bij 
uitvoerbaarheid van energiestrategie
• GIS tool met kaartmateriaal op maat 

• Kennis over energiebesparing bij bedrijven

• Kennis over landschap in relatie tot grootschalige opwek (archeologische 
kaart, bodem, natuur etc.)

• MER procedure voor grootschalige opwek

• Data van bodemenergiesystemen en overige warmtebronnen

• Inzicht in veehouders die in nabije toekomst stoppen



Omgevingsdienst en energietransitie

• De Omgevingsdienst draagt via voorschriften in de vergunning en 
toezicht op energiebesparing en informatieplicht bij aan de 
energietransitie

• De Omgevingsdienst draagt bij een regionale energiestrategie door 
kennis van diverse vakgebieden

• De Omgevingsdienst beschikt over veel data die slim gebruikt kan 
worden bij ontwikkeling van beleid (big 8)


