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› Klimaatverandering

› Gas Groningen afgebouwd

› Oorlog Oekraïne

› Sabotage Nordstream I en II

› Stijging gasprijs

› Stijging energieprijzen

› Stijging grondstoffenprijzen

Energietransitie in 
stroomversnelling
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› Werkbezoek 
chocoladefabriek Steenland 
on Video

https://vimeo.com/754162694
https://vimeo.com/754162694


› “Energiebesparing heeft de 
afgelopen jaren niet de aandacht 
gekregen die het verdient. Daar 
gaan we nu verandering in 
brengen. Het is om meerdere 
redenen verstandig om energie 
te besparen. Het is goed voor uw 
portemonnee, het klimaat én het 
helpt ons om minder afhankelijk 
te worden van gas uit Rusland. 
Daarom zetten we 
energiebesparing de komende 
tijd bij iedereen op de kaart!”

Zet ook de knop om!
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› Actualisatie 
energiebesparingsplicht

› VUE-3 en SPUK

› Concernaanpak: multisites

› EML nieuwe stijl

› Eindnorm utiliteit

› ODNL

Pauze

› Omgevingswet

Programma
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Actualisatie energiebesparingsplicht (2023)
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Meer soorten maatregelen voor meer bedrijven en organisaties:

Naast besparing ook eigen opwek en overstap naar andere 
energiedrager verplicht (terugverdientijd 5 jaar)

Ondergrens blijft bestaan

Doelgroep uitgebreid naar EU ETS en vergunningplichtige
bedrijven

Onderzoeksplicht grote gebruikers (relatie EED audit) –
indieningsdatum 1-12-2023

Doelmatig beheer en onderhoud verplicht

Geen plicht voor zelfvoorzienende bedrijven

Vanaf 2023:

het verplicht treffen van alle 
energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf een jaarverbruik van 50.000 kWh 
elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent

ETS, MJA, glastuinbouw en 
vergunningplichtige bedrijven uitgezonderd.

Nu:



Drie plichten
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Locaties (gebouw en 
activiteiten) met gebruik

> 50.000 kWh of 
> 25.000 m3

Informatieplicht

Locaties met gebruik 
> 10.000.000 kWh of 

 170.000 m3

(activiteiten afd. 3.3 t/m 3.11 Bal)

Onderzoeksplicht

Ondernemingen met 
> 250 fte 

en/of omzet en 
balanstotaal…

EED-auditplicht

! ! !



• Uitbreiding naar duurzame opwek en overstap 
energiedrager (CO2-reductie)

• Uitbreiding doelgroep
• Vergunningplichtige bedrijven

• ETS-bedrijven

• Milieubelastende activiteiten die niet zijn 
aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 
van het Bal

• Verkenning glastuinbouw

• Vierjaarlijks een onderzoek naar de 
verduurzaming van het energiegebruik

• Basistakenpakket

• DBO maatregelen

• Zelfvoorzienende bedrijven vrijgesteld van de 
plicht

Bal, Bkl, Bbl naar Kamer (voorhang)

Regeling EML, Terugverdientijdmethodiek en 
Onderzoeksplicht in consultatie 

Stand van zaken aanscherping 
energiebesparingsplicht
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VUE 3

• Alle omgevingsdiensten + 2 gemeenten hebben VUE3 aangevraagd

• Uitvoering wordt 6-wekelijks in de VUE-monitor weergegeven
https://vue.databank.nl/dashboard/dashboard-vue/samenvatting-vue-3

• Stand van zaken per 1 september 2022

https://vue.databank.nl/dashboard/dashboard-vue/samenvatting-vue-3


• € 56 mln 2022-2026

• Alleen omgevingsdiensten

• De aanvraagperiode is van 10 
oktober 2022 vanaf 09:00 uur tot 
31 maart 2023 om 17:00 uur.

• Let op: dien aanvraag vóór 11 
november 2022 in voor middelen 
2022

• 2x per jaar rapporteren over 
indicatoren en 1x per jaar over 
besteding

• Bijwerken projectplan: jaarlijks 
vanaf 1 oktober, start in 2023 t/m 
2025

Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving
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• Tweede Kamer, 
Eerste Kamer, Raad 
van State en EU-
notificatie

• Uitwerking 
Onderzoeksplicht, 
TVT methode en 
EML in ministeriële 
regeling

Planning
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Consultatie regeling

Start voorlichting door RVO

Geplande opening loketten bij RVO

Overgangsrecht voor nieuwe 
bedrijven en plichten

Volgende ronde informatieplicht 
energiebesparing en onderzoeksplicht

nu

Q3/4 2022 + Q1 2023

1e kwartaal 2023

Tot 1-12-2023

1-12-2023



Verkenning als tegenhanger van 
Portefeuilleaanpak (BZK)

Doel: 
• Bovenwettelijke besparing

• Natuurlijke momenten & lastendruk 
naar beneden

• Verlaagde druk voor de 
toezichthouders

• >20 vestigingen in 2 of meer OD’s

• Koplopers

• Monitoring: 
Uitvoeringsprogramma en 
jaarlijkse rapportage

Concernaanpak: multisites
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Erkende maatregelenlijst internetconsultatie

› Maatregelen worden 
geactualiseerd 

› Van 19 bedrijfstak 
specifieke lijsten naar 
één lijst voor alle 
bedrijfstakken

› Van circa 800 naar 
circa 200 maatregelen



Internetconsultatie tot nu toe

› 50 reacties ontvangen

› Brancheverenigingen, 
adviesbureaus, 
omgevingsdiensten

› Reacties heel divers

–Randvoorwaarden 
verduidelijken of 
aanvullen

–Terugverdientijd 

–Nieuwe maatregelen



Verduidelijken

Begrippen 
verduidelijken,zoals
salamander, IBC-
container en 
spuistroomwasser.

Begrippen in het loket 
verduidelijken; 

–EML aanpassen;

–Informatiebank 
opzetten



Verdere proces actualisatie EML

Verder aanpassen en 
aanscherpen van 
maatregelen

Energieprijs bekend? Dan 
lijst doorrekenen

Voor het einde van het 
jaar lijst definitief maken 

- Start 
communicatiecampagne 
2023



Oktober 2022

Margot Recter

Ministerie BZK

Stand van zaken
Eindnorm bestaande 
utiliteitsbouw 2050



Vraagstelling

› Wat wordt er van mij 
verwacht? 
o Waar moet mijn gebouw in 2050 aan 

voldoen?

o Richting, ambitieniveau?

o Handelingsperspectief korte termijn?

Klimaatakkoord 2019: 
Invoeren eindnorm 2050, 
uitgedrukt in kWh/m2.j
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Aan de slag › 2020 Kostenoptimaliteits-
studie (KOS). Uitkomst: 
A++ of A+++, afhankelijk 
van gebruiksfunctie

› 2021 Uitvoeringslasten in 
kaart, uitwerking voorstel  

› 2022 Check op voorstellen 
EPBD IV, definitief voorstel
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Voorstel eindnorm
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Gebruiksfunctie Labelletter Maximaal (kWh/m2.j)

Bijeenkomst A+++ 100

Bijeenkomst met KDV A+++ 110

Cel A++ 180

Gezondheid A+++ 90

Gezondheid met bed A++ 270

Kantoor A+++ 80

Logies in logiesgebouw A++ 150

Logies overig A++ 75

Onderwijs A+++ 100

Sport A++ 105

Winkel A+++ 120



Voorstel Fase 1
(tot 2030)

› Eindnorm als 
Renovatiestandaard: zeer 
hoge energieprestatie

› In één keer goed of 
stapsgewijs

› Vrijstelling gebouwgebonden
EML (inwerkingtreding 1 
januari 2024, wel al 
verwerken in nieuwe ronde 
infoplicht december 2023
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Voorstel Fase 1
(tot 2030)

› Stimuleren via subsidies, 
advies op energielabel (incl. 
streefwaarden isolatie), 
tools, communicatie 

› 3% renovatieverplichting 
MaVa (EED)

› Breder onderzoek 
betaalbaarheid t.b.v. 
voorstellen voor gerichte 
ondersteuning en oplossen 
knelpunten financiering

› Doel: 25% naar niveau 
eindnorm in 2030
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Voorstel fase 2
(vanaf 2030)

› In 2030 invoering wettelijke 
eindnorm voor 2050, met 
overgangsrecht voor 
gebouwen die eerder al 
voldeden aan 
renovatiestandaard 
(energieprestatieveau)

Let op:

› Óók aardgasvrij via 
wijkaanpak

› Maatwerk zon blijft mogelijk 
(gemeenten)
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