
 

 

 Kan er in het programma / in de presentaties ook suggesties gedaan worden of voorbeelden 

gegeven worden van een slimme en effectieve handhavingsaanpak van de 

energiebesparingsplicht en de onderzoeksplicht energie? 
Antwoord: 
Suggesties en voorbeelden worden in de diverse casussen verwerkt. 

 
 Wordt energiebesparing (of CO2-vermindering onder de Omgevingswet) een basistaak? 

Antwoord: 

Energiebesparing (of CO2-vermindering onder de Omgevingswet) wordt een basistaak onder de 
Omgevingswet. 

 
 In de kamerbrief van minister Jetten van 04 juli over energiebesparing staat de volgende 

passage: "De energiebesparings- en informatieplicht worden met de aanpassing van de 
energiebesparingsplicht daarom toegevoegd aan het Basistakenpakket van omgevingsdiensten. 

Het is dus de omgevingsdienst die het toezicht moet gaan uitvoeren in opdracht van het 
bevoegd gezag."  

 
Als gemeente voeren wij deze taak nu zelf uit waarbij de resultaten significant beter zijn dan de 
regiogemeenten. Hoe verhoudt deze keuze zich met één van de uitgangspunten van de 

Omgevingswet: Ruimte voor lokaal maatwerk: Decentraal, tenzij? 
Is er nog de mogelijkheid om op dit onderwerp verandering te krijgen, dus decentraal, tenzij? 

Antwoord: 
Nee, wat EZK betreft wordt dit een basistaak voor omgevingsdiensten. 

 
 Hoe om te gaan met de Label C- wetgeving? 

Antwoord: 
Dit mag door de gemeente zelf gedaan worden (uitkering via Gemeentefonds) maar mag ook 
overgedragen worden aan omgevingsdienst. 

 
 Wat zijn de plannen voor het voorgenomen Ontzorgingsprogramma MKB? Wanneer? Ook voor 

maatschappelijk vastgoed? Bovengrens = 50.000 kWh/ 25.000 m3? Welk budget? Aan te vragen 
door gemeenten, provincies, omgevingsdiensten? Vergelijkbare aanpak met 
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed? Komt subsidieregeling SVM te vervallen? 
Antwoord: 

Het Ontzorgingsprogramma (financiële bijdrage) is nog volop in onderzoek. Vanuit BZK wordt dit 
nu vorm gegeven. De kaders, doelen en de definitie van het MKB moet nog worden vastgesteld.  

De subsidieregeling SVM komt te vervallen, tenzij de Minister alsnog anders beslist. 
 
 Per 1-12-2023 vallen vergunningplichtige bedrijven ook onder de besparingsplicht. Welke 

bedrijven zijn dan nog uitgezonderd? Welke convenanten zijn of worden nog afgesloten? 
Voorbeeld: kassenbouw, datacenters etc. 

Antwoord: 
Er zijn geen uitzonderingen. Alle bedrijven vallen er onder. Op dit moment wordt verkend of ook 
de glastuinbouw volledig onder de verplichting gaat vallen. 

 
 Hoe worden bedrijven hierover geïnformeerd? en/of gefaciliteerd in het traject? Worden ook 

bedrijven meegenomen in de informatievoorziening/facilitering voor wie de 
energiebesparingsplicht niet direct geldt, gezien veel bedrijven de noodzaak tot besparing 

inzien? 
Antwoord: 
Informatiebijeenkomsten over energiebesparing lopen nu (6x). Daarnaast start in januari een 
informatie campagne vanuit RVO om hen te informeren over de drie plichten. Informatieplicht, 
onderzoeksplicht, EED en auditplicht. 
De campagne ‘Zet Ook De Knop Om’, geeft ook tips aan MKB over energiebesparing. 

   
 
  

https://zetookdeknopom.nl/


 

 

 Welke veranderingen zijn er wanneer de Omgevingswet in werking treedt? Zijn er nog 

inhoudelijke veranderingen aan het VUE project? Graag ook een update betreffende: 

- Informatieplicht energiebesparing ronde 2 
- Energielabel C verplichting kantoren  
Antwoord: 

De aanscherping van de energiebesparingsplicht zal per 1 juli 2023 inwerking treden. Met het 
inwerking treden van de Omgevingswet is er overgangsrecht voor bijvoorbeeld de bruidsschat, 
maar wordt bijvoorbeeld al de energiebesparingsplicht uit het Bal een basistaak.  
De VUE blijft hetzelfde. De 2e ronde informatieplicht is per 1 december 2023. Het Energielabel 
C is per 1 januari 2023 alleen voor kantoren verplicht.  

 
 In hoeverre vervangt de verbrede energiebesparingsplicht de vergunningsvoorschriften in een 

omgevingsvergunning? Onze afdeling vergunningverlening kwam met de opmerking dat, 
wanneer er in de vergunning vermeld staat dat er geen energievoorschriften hoeven te worden 

opgenomen, het niet mogelijk is om later met nieuwe wetgeving dit te overrulen. Is dit correct? 
Antwoord:  
De verbrede energiebesparingsplicht vervangt volledig de vergunningsvoorschriften in een 

omgevingsvergunning. De opmerking dat, wanneer er in de vergunning vermeld staat dat er 
geen energievoorschriften hoeven te worden opgenomen, het niet mogelijk is om later met 
nieuwe wetgeving dit te overrulen is niet correct. Rijkswetgeving overruled lokale vergunningen 
altijd. 

 
 Wanneer sluit het oude E-loket, en wanneer opent het nieuwe voor de Informatieplicht? 

Antwoord:  
Rond 1 maart 2023 sluit het oude loket. Dan gaat het nieuwe loket open. 

 
 Wordt er nagedacht over een gezamenlijk opleidingsprogramma voor de huidige 

energietoezichthouders? Wordt er nagedacht over het starten van een traineeship om voldoende 

energietoezichthouders op te leiden voor de toekomst? 
Antwoord:  
Ja, i.s.m. ODNL en RWS/IPLO 

 
 Hoe worden de rapportages van de onderzoeksplicht energiebesparing bij grootverbruikers 

beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag, via de omgevingsdienst of de betreffende 

gemeenten? 

Antwoord:  
De rapportages van de onderzoeksplicht energiebesparing worden via de omgevingsdienst ter 
beschikking gesteld. 

 
 Ik zou graag meer informatie willen over de verschuiving van de energietaken van gemeente 

naar omgevingsdiensten. En waar dit geregeld is/wordt. We horen hier namelijk van alles over, 

maar nergens is dit goed terug te vinden.  
Antwoord:  

Het klopt dat er nog weinig over te vinden is, de wetgeving hierover is nog niet 
gepubliceerd.  

 
 Wat is de status van het wel of niet opnemen van een verduurzamingsplicht in het Bal en Bbl, 

naast de huidige energiebesparingsplicht? Hoe zit het nu met de bruidsschat? Als ik het goed 
heb begrepen zullen de regels hierin mbt energiebesparing worden 'overruled' door de 

energiebesparingsregels in het Bal. Klopt dat?  
Antwoord: Duurzame opwek wordt onderdeel van nieuwe EML en komt in BBL en BAL. Het is 

dus meer dan energiebesparing. 



 

 

 


