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Memo 
Onderwerp: 

Vragen van volksvertegenwoordigers en 

amendementen naar aanleiding van 

onderzoek energiebesparingsplicht 

 

Aan: 

Raads- en commissieleden van 

gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, 

Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

Van: 

Rekenkamercommissie WVOLV 

 

Datum: 

10 juni 2020 

 

 

Dit memo bevat informatie over ingediende schriftelijke vragen en amendementen naar 

aanleiding van ons afgeronde onderzoek naar de energiebesparingsplicht. Hierover 

verstuurden wij op 4 mei 2020 een aanbiedingsbrief, een onderzoeksrapport en persbericht. 

 

• Op 12 mei 2020 heeft Tweede Kamerlid Tom van der Lee schriftelijke vragen gesteld over 

onderzoek. 

• Op 18 mei 2020 kwam ons onderzoek aan de orde in de raadscommissie Regio in 

Oegstgeest: zie video tussen 2:40:57 uur en 2:42:10 uur, en tussen 2:43:20 uur en 

2:43:47 uur. 

• Op 20 mei 2020 stond ons rapport als ingezonden stuk op de agenda van de 

statencommissie Klimaat Natuur en Milieu. Het is ter informatie doorgeleid naar 

Gedeputeerde Staten. 

• Op 20 mei 2020 gaven Rekenkamercommissielid William Segers en onderzoeker Jelle 

Kramer toelichting aan de raadscommissie WRG in Voorschoten. Vooraf had een D66-

raadslid technische vragen gesteld. 

 

Uit de beantwoording van deze vragen blijkt dat direct actie is ondernomen: "Het college 

heeft ten tijde van het onderzoek door de rekenkamer direct geanticipeerd op de 

voorlopige uitkomsten. (...) Daardoor zal de Omgevingsdienst extra menskracht kunnen 

inzetten op naleving van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer”. 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2020-05-04-Aanbiedingsbrief-over-onderzoek-naar-energiebesparingsplicht.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2020-03-13-Onderzoeksrapport-Adromi-Toezicht-handhaving-Energiebesparingsplicht.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2020-05-04-Persbericht-over-energiebesparingsplicht.pdf
https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/vergadering/730851/commissie%20Regiozaken%2018-05-2020
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2020-05-20-Beantwoording-technische-vragen-277-D66-over-begroting-ODWH.pdf
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• Op 27 mei 2020 zijn in Noordwijkerhout schriftelijke vragen gesteld n.a.v. ons onderzoek 

en verschenen er berichten over op internet. 

• In mei 2020 zijn er bijdragen geplaatst op onze website (webpagina Actueel, webpagina 

Onderzoeken) en op onze LinkedIn-pagina. 

• Op 2 juni 2020 is in Zoetermeer een amendement aangenomen (met positief advies van 

wethouder) om de aanbevelingen uit ons rapport over te nemen en te implementeren. 

Zie video tussen 1:46:44 uur en 1:49:32 uur. 

• Op 5 juni 2020 zijn de schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Tom van der Lee 

beantwoord door minister Wiebes.  

• Op 9 juni 2020 is in Leidschendam-Voorburg een zienswijze vastgesteld die de 

Omgevingsdienst Haaglanden oproept "handhavend op te gaan treden bij overtreding 

door bedrijven van de energiebesparingsplicht." 

 

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/22945-groenlinks-stelt-vragen-aan-college-over-controle-op-energiebesparingsplicht-voor-bedrijven
https://www.rekenkamerwvolv.nl/actueel
https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/ruimte-en-wonen-riolering-en-afval/energiebesparingsplicht
https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/ruimte-en-wonen-riolering-en-afval/energiebesparingsplicht
https://www.linkedin.com/in/rekenkamerwvolv/detail/recent-activity/shares/
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/fc91682b-114e-4850-a865-1aa1175465f4
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2020-06-05-Beantwoording-schriftelijke-vragen-van-Tweede-Kamerlid-Van-der-Lee.pdf

