
Toezicht en handhaving van 
de energiebesparingsplicht bij 
bedrijven en instellingen

Oegstgeest (virtueel), 8 oktober 2020



Activiteitenbesluit 
milieubeheer

• “Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh
aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken, zijn 
verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die 
zich binnen vijf jaar terugverdienen.”

• Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht is de 
taak van de omgevingsdiensten.



Hoe werkt de 
energiebesparingsplicht?
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Efficiënt

€ 89,00

€ 29,50

€ -12,50

€ -20,50

€ -47,50

€ -46,50

€ -90,50

-€124,00

Nationale kosten en baten (in € per ton CO2)
Verscherpte handhaving Wet milieubeheer

Verhoging van de energiebelasting op aardgas in de 
3e en 4e schijf (+€0,02)

Sluiting oude kolencentrales van voor 1990

Verdubbeling kolenbelasting elektriciteitsopwekking 
(van €15 per ton naar €30 per ton)

Sluiting alle kolencentrales voor 2020

Subsidieregeling (SDE+) wind op land

Subsidieregeling (SDE+) wind op zee

Subsidieregeling (SDE+) grootschalig zon-pv



Bevindingen en aanbevelingen –
overzicht

Intensiveer de 
uitvoering

Praat en 
besluit over de 

rapportages 
over de 

uitvoering

Praat en 
besluit over de 
kaders voor de 

uitvoering 



Intensiveer de uitvoering (1)

• Bevinding: Gemeenten hebben onvoldoende aandacht voor 
energiebesparing bij bedrijven en instellingen.

• Bevinding: Omgevingsdiensten hebben onvolledig beeld van 
de bedrijven en instellingen waarop de 
energiebesparingsplicht van toepassing is.

• Bevinding: Omgevingsdiensten stimuleren, maar handhaven 
niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.



Intensiveer de uitvoering (2)

• Aanbeveling 1: Intensiveer toezicht en handhaving van de 
energiebesparingsplicht. Dit leidt structureel tot minder CO2-
uitstoot en tot kostenbesparing. 



Praat en besluit over de 
kaders voor de uitvoering (1)

• Bevinding: Werkplannen van omgevingsdiensten worden 
veelal informatief aan gemeenteraden gestuurd.

• Bevinding: Gemeenten sturen niet actief op toezicht en 
handhaving van de energiebesparingsplicht.



Praat en besluit over de 
kaders voor de uitvoering (2)

• Aanbeveling 2: Betrek energie(besparing) bij de 
risicoanalyses, beleidsuitgangspunten en prioritering van het 
milieutoezicht. Stel deze vast in de gemeenteraad.

• Aanbeveling 3: Zorg ervoor dat uw omgevingsdienst toezicht 
en handhaving op energie op dezelfde wijze uitvoert als op 
andere milieuaspecten.



Praat en besluit over de 
rapportages over de 

uitvoering

• Bevinding: Omgevingsdiensten rapporteren nauwelijks aan 
gemeenten over de energiebesparingsplicht.

• Bevinding: Rapportages van omgevingsdiensten worden 
veelal informatief aan gemeenteraden gestuurd.

• Aanbeveling 4: Spreek met uw omgevingsdienst kern 
prestatie-indicatoren (KPI’s) af die inhoudelijk inzicht geven in 
de resultaten van controles. Vraag tijdige en inzichtelijke 
rapportages en bespreek deze met hen.



Bijlagen



Effectief

NRC Next, 27 mei 2016
Conclusie: Grotendeels waar



Reacties

• Oegstgeester Courant: ‘Gemeenten missen belangrijke kans op 
meer energiebesparing’ 

• Leidsch Dagblad: ‘Controle op verplichte energiebesparing bij 
bedrijven is onder de maat’ 

• Binnenlands Bestuur: ‘Gemeenten controleren nauwelijks op 
energiebesparing’

• Kamervragen aan minister Wiebes 
• Schriftelijke vragen in Noordwijk
• Ingekomen stuk in Statencommissie Klimaat, Natuur & Milieu
• Amendementen in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer


