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Bestuurlijke reactie op het verkennend onderzoek naar toezicht en handhaving op 
energiebesparingsplicht bij bedrijven

Geachte heer Kamermans,

Onder dankzegging voor het aanbod tot wederhoor doen wij u onderstaand de reactie 
toekomen op het onderzoek naar toezicht en handhaving op de 
energiebesparingsplicht. 

Het in opdracht van de rekenkamer verrichtte onderzoek richt zich op een aspect van 
het milieutoezicht, de energiebesparingsplicht. Uiteindelijk leidt het rapport tot  
aanbevelingen, die deels gericht zijn op een verbetering van het toezicht op dit 
aspect, maar deels ook op de verhouding met de omgevingsdienst Haaglanden. 

Het toezicht op de energiebesparingsplicht is een medebewindstaak, waarvan het 
college de uitvoering heeft opgedragen aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). 
Overigens doet de ODH deze taak pas vanaf 1 mei 2018 volledig, daarvoor deed de 
ODH alleen een beperkt aantal inrichtingen, die behoorde tot het zogenaamde 
basistakenpakket. De gemeente controleerde  zelf de overige bedrijven. 

Energiebesparing staat in de schijnwerpers in het huidige tijdperk waarin veel 
aandacht is voor klimaat. Milieutoezicht is echter meer omvattend. Door te focussen 
op het toezicht op de energiebesparingsplicht blijft buiten beeld of in het toezicht 
voldoende gewerkt wordt volgens de prioriteiten uit de risicomatrix en of eventuele 
bestuurlijke kaders voldoende worden meegenomen in de opdrachtverstrekking naar 
de Omgevingsdiensten. Het onderzoek heeft zich daarop niet gericht.
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Het  onderzoek laat onbesproken de verhouding tussen de gemeenteraad en de 
vertegenwoordigende organen in de gemeenschappelijke regeling ODH, het 
algemeen en dagelijks bestuur. Juist omdat de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst een zogenoemde collegeregeling is, is dit een interessante vraag. 
De Omgevingsdienst voert (uitvoerings)taken voor het college uit. Welke rol heeft de 
gemeenteraad daarin, behoudens die binnen de planning en controlcyclus? 

Met het toesturen van zowel het werkplan als het jaarverslag voorziet het college de 
raad op eenzelfde wijze van informatie als de andere handhavings- en toezichtstaken 
in het omgevingsrecht, zoals bijvoorbeeld de bouw. De aanbeveling om de raad 
actiever te betrekken bij het opstellen van werkplannen, doorkruist naar mening van 
het college het idee van de wetgever. Bovendien krijgt het opstellen van een 
werkplan dan een zeer lang voortraject. Het uitvoeringsprogramma vormt de 
vertaalslag van eerder uitgesproken (bestuurlijke) wensen, voor zover die er zijn. 

Een duidelijk voorkeur heeft het college voor het gesprek met bedrijven over de 
mogelijkheden tot energiebesparing. Het inzetten van handhavingsmiddelen is voor 
het college echt het ultimum remedium. Het college is doordrongen van de noodzaak 
om energie te besparen maar is zich evenzeer bewust van de soms moeilijke 
afwegingen waar ondernemers voor staan. Het college wil vooral ook luisteren naar 
en meedenken met de ondernemers. Handhaving is pas aan de orde als er sprake is 
van pure onwil. Botweg handhaven zal het draagvlak bij ondernemers voor 
energiebesparende maatregelen snel doen wegsmelten.   

Rest ons u te bedanken voor het verrichte onderzoek en het delen van uw 
bevindingen en aanbevelingen.

Hoogachtend,
/signature1/

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

dhr. A. van Mazijk dhr. K. Tigelaar
secretaris burgemeester
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