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Inhoud presentatie 
 

• Wat is en doet de     ?  

 

• Energietransitie en duurzaamheid zijn ‘hot’ 

 

• Wat is wettelijk geregeld? 

  - 2019: Informatieplicht bedrijven 

  - Rol OMWB bij energiebesparing? 

 

• ‘Wortel en stok benadering’: Green Deals 
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Wat is en doet de OMWB? 
 

2013: Landelijk dekkend netwerk van 29 omgevingsdiensten 
 

Doel:  Kwaliteitsverbetering door bundeling van kennis. 
 

Taak:  Overheidsdienst van gemeenten en provincie voor de  

  uitvoering van (wettelijke) milieutaken.  
 

Ook:  Advisering over o.a. geluid, bodem, lucht, asbest,  

  externe veiligheid, energie, duurzaamheid, R.O. etc. 

 
 

Missie: “Zichtbaar samen werken aan een schone,  

  veilige en duurzame leefomgeving” 
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Animatie wereldwijde temperatuurstijging 
 

 

 

Zie 

https://www.youtube.com/watch?v=7RygVNrKMs0 

 

 

 

 

  

 

 

 
Credits: Carbon Brief 
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https://www.youtube.com/watch?v=7RygVNrKMs0


Van Klimaatakkoord Parijs naar  

Nationaal Klimaatakkoord 
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Wet- en regelgeving: Een globale indeling 1/3 

 

A. ETS bedrijven - Europees systeem voor emissiehandel: 

• Zeer hoog verbruik 

• Rijk is bevoegd gezag 

• 450 bedrijven in NL – geen in Oisterwijk 

• Deelname is verplicht 

 

B. MJA3-bedrijven – Meerjarenafspraak energie efficiëntie 

• Hoog verbruik 

• 4 jaarlijks energie efficiency plan + voortgangsrapportages 

• Gemeente / provincie bevoegd gezag, toezicht door RVO 

• ca. 1.100 bedrijven in NL – geen in Oisterwijk 

• Deelname vrijwillig maar niet vrijblijvend 
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Wet- en regelgeving: Een globale indeling 2/3 

 

C. EED-bedrijven 

• Meer dan 250 medewerkers of meer dan € 50 mljn omzet 

• 4 jaarlijkse energie-audit 

• Gemeente / provincie bevoegd gezag 

• OMWB beoordeelt auditrapporten 

 

D. Vergunningplichtige bedrijven 

• Energiebesparingseisen in vergunningvoorschriften 

• Gemeente / provincie bevoegd gezag 

• OMWB verzorgt vergunningverlening  

 en toezicht en handhaving 
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Wet- en regelgeving: Een globale indeling 3/3 

 

E. De overige bedrijven 

• Energiebesparing geregeld in het  

  Activiteitenbesluit Wet milieubeheer 

• Landelijk ca. 125.000 bedrijven 

• Als verbruik > 50.000 kWh/jr. of 25.000m3 aardgas eq/jr.: 

 

1. De energiebesparingsplicht én vanaf 2019…. 

 

2. De Informatieplicht energiebesparing 

 

Bij lager verbruik: geen harde energiebesparingseisen. 
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1. De Energiebesparingsplicht 
 

1993: Energiebesparing in Wet milieubeheer: 

  ‘Alle energiebesparende maatregelen met een   

  terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht’ 

 

Hulpmiddel: Erkende Maatregellijsten 

 

• 19 bedrijfstakken 

• Nieuwe lijsten per 1 april 2019 

• Verplicht (of alternatief) 

• Natuurlijk of zelfstandig moment 

 

Levert direct financieel voordeel op! 
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Voorbeelden erkende maatregelen 

 

• Spouwmuurisolatie 

• HR++ glas 

• Bewegingsmelders 

• Timers 

• LED verlichting 

• Doelmatig beheer en onderhoud  

 (o.a. registratie en monitoring) 

• etc… 
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2. De Informatieplicht 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkering bewijslast: bedrijven moeten actief aantonen dat zij 

aan energiebesparingsplicht voldoen. 

Gemeenten en provincies moeten dit controleren. 
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2. De Informatieplicht 2/2 

 

Wanneer: Voor 1 juli 2019 (EED-bedrijven voor 1 december). 

Wat: Aangeven welke maatregelen zijn getroffen. 

Hoe: Via het eloket van RVO. 

Vervolg: Toezicht op naleving.  

Hoe:  Stimuleren en zo nodig handhaven. 

 

 

Uitgezonderd: - Glastuinbouw 

  - Deelnemers emissiehandel (ETS) 

  - Vergunningplichtige bedrijven 

  - Deelnemers MJA3 
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Instructiefilmpje Informatieplicht 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-

instellingen  
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‘Wortel en stok’-projecten 
 

Toezicht is een effectief instrument maar geen doel!  

Het doel is energiebesparing realiseren!  

 

Daarom kiezen enkele gemeenten voor een combinatie van 

verleiden/stimuleren en toezicht en handhaving. 
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Voorbeelden 
 

• Green Deal Zorg Breda en Hart van Brabant  

• Bedrijventerrein aanpak Breda (start 2017) 

• Green Deal Verduurzaming bedrijventerreinen Tilburg 
 

Essentie: 

• Aanbod adviestraject (wortel) 

• Tijdelijk terughoudend met toezicht en handhaving 

• Uitdaging: Meer doen dan wettelijk minimum 

• Vrijwillig maar niet vrijblijvend: 

  STOK: Laten zien wat je realiseert en achterblijvers  

krijgen te maken met verscherpt toezicht  
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2019: Nieuwe fase voor  

energiebesparing bedrijven 

  

• Stijgende energietarieven / CO2-heffing: 

Begin vandaag met besparen! 

• Maak iemand verantwoordelijk voor energie 

• Voorkom handhaving 

• Nieuwe Green Deals? We werken graag mee! 

• De OMWB helpt om lokale klimaatambities te 

 realiseren zoals vastgelegd in de Duurzaamheids-

 agenda van de gemeente Oisterwijk. 
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Informatie en websites 
  

• Webinar 19 maart terugkijken: 

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-

informatieplicht-energiebesparing 

 

• Wetchecker: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-besparen/wetchecker-energiebesparing  

 

• Informatieplicht: www.rvo.nl/informatieplicht  

 

• Erkende maatregelen: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-

energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/   
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Bedankt voor de aandacht en 
veel succes met energie besparen! 

 
 
Vragen … 
Suggesties …  
Discussie … 

 
 

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en 
duurzame samenleving 
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