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Geachte leden van de gemeenteraden,  
 
Met deze brief informeer ik u over de start van ons verkennend onderzoek naar de 

handhaving van de energiebesparingsplicht bij bedrijven.  

 

Doel 

Het verkennend onderzoek moet inzicht geven in: 

➢ de wijze waarop de gemeenten in hun opdrachtformulering aan de 

omgevingsdiensten sturen op de handhaving van de energiebesparingsplicht; 

➢ de wijze waarop de omgevingsdiensten de energiebesparingsplicht handhaven; 

➢ hoe de omgevingsdiensten daarover aan de gemeenten rapporteren; 

➢ op welke wijze de gemeenten reageren op de rapportage van de omgevingsdiensten 

over de handhaving van de energiebesparingsplicht. 

Achtergrond 

Het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven past binnen het 

klimaatbeleid van de rijksoverheid. Sinds 1993 zijn bedrijven die jaarlijks vanaf 25.000 m3 

aardgas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, verplicht alle energiebesparende 

maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.  

 

Dit heet de 'energiebesparingsplicht' en is vastgelegd in het Activiteitenbesluit 

Milieubeheer. 

 

Door de wettelijke verplichting zou energiebesparing bij bedrijven voortvarender moeten 

verlopen dan bij huishoudens. Voor bedrijven is hier ook sprake van een stimulans 

aangezien het rendabele energiebesparende maatregelen betreft.  

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
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Het milieutoezicht op bedrijven - waaronder het onderwerp energie - is gemandateerd aan 

omgevingsdiensten. De gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg vallen onder 

de omgevingsdienst Haaglanden; Voorschoten en Oegstgeest vallen onder de 

omgevingsdienst West-Holland.  

 

Onderzoek 

Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Adromi. Het bureau 

maakt daarbij gebruik van openbaar en niet-openbaar beschikbare informatie. Niet-

openbaar beschikbare informatie wordt verkregen door middel van een uitvraag bij de 

omgevingsdiensten en/of de gemeenten. Ook zullen gesprekken plaatsvinden met 

gemeenteambtenaren, wethouders en medewerkers van de omgevingsdiensten. 

 

Rapportage 

Op basis van de onderzoeksrapportage van Adromi, formuleren we bevindingen en 

aanbevelingen. De onderzoeksrapportage, bevindingen en aanbevelingen leggen we begin 

2020 voor aan de colleges voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.  

De reacties hierop verwerken we per gemeente in een aanbiedingsbrief en 

onderzoeksrapportage. 

 

Onderzoeksplan 2018-2020 

Met onze onderzoeken dragen wij bij aan beter inzicht. Dit kan effectiviteit en efficiency 

van het gemeentelijk beleid versterken. U kunt daarover meer lezen in ons 

Onderzoeksplan 2018-2020. 

 

Toelichting in raadscommissies 
De Rekenkamercommissie geeft u graag een nadere toelichting over het doel en de opzet 
van het onderzoek. Ook kunnen we de bevindingen en aanbevelingen kort presenteren 
aan de gemeenteraad of gemeentecommissies. 
   
Graag horen we van u of u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken.  
 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

 

 

 

 

Dolf Kamermans, voorzitter 

https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/index.html
https://www.odwh.nl/
https://www.adromi.nl/
https://www.adromi.nl/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/10/201810-Onderzoeksplan-2018-2020-Rekenkamercie-WVOLV.pdf

