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Voorstel
1. Kennis nemen van de voortgang van borging energie in de RUD LN;

Inleiding

In 2018 is een strategie bepaald om invulling te geven aan het energieconsulentschap c.q.
energiebesparing bij bedrijven te bewerkstelligen. Dit is aan zowel het Dagelijks als het
Algemeen Bestuur gepresenteerd, waarbij de verschillende scenario’s zijn benoemd. Het
Algemeen bestuur heeft daarbij ingestemd met het beleggen van het energieconsulentschap
bij de RUD Limburg Noord en om het toezicht op grootverbruikers als minimum op te nemen
in de uitvoeringsprogramma’s van de RUD Limburg Noord in 2019.
In het plan van aanpak Borging energie in de RUD Limburg Noord is de stand van zaken in
Noord en Midden Limburg geschetst, zijn kansen voor besparing benoemd en zijn de
scenario’s en uitvoeringsniveau verder uitgewerkt. Als laatste zijn de vervolgstappen
benoemd.
Vervolg

In februari 2019 is opdracht gegeven aan Het Energiebureau om de vervolgstappen uit het
Plan van aanpak Borging energie in de RUD Limburg Noord uit te werken.
Het belangrijkste daarbij is het uitwerken van de afspraken op gemeenteniveau voor 2019 en
2020. Hierbij moet gedacht worden aan de daadwerkelijk benodigde inzet op basis van de
nog te completeren bedrijvenlijsten van grootverbruikers.
Tijdens het AB van 20 december 2018 zijn hierover de volgende vragen gesteld:
- Hoe verloopt de coördinatie op de Up’s m.b.t. energie? Wanneer kan een
gedetailleerdere planning worden verwacht?
De coördinatie loopt nog stroef. Gemeenten zijn vooral zoekende hoe ze vorm
moeten geven aan dit “nieuwe” (energie)toezicht. Door het coördinatiecentrum
wordt in samenspraak met de kennisgroep energie de aanpak van toezicht bij de
grootverbruikers in een compact Uitvoeringsplan uiteengezet. Door de vertraging in
het publiceren (5 maart in plaats van 5 januari) van de nieuwe Energie Maatregelen
Lijsten (EML) heeft het toezicht op energie een pas op de plaats moeten maken. Het
completeren van de lijsten met grootverbruikers vindt begin tweede kwartaal plaats.
Daarnaast worden digitale toezichtsystemen eind eerste kwartaal aangepast aan de
wijzigingen van de EML.
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Er is geen gedetailleerde planning over wanneer, welke bedrijven worden bezocht.
Dit is aan de betreffende toezichthouder in overleg met de opdracht gevende
gemeente. Uiterlijk 31 december 2019 zullen conform de gereserveerde uren in de
afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s bedrijven bezocht zijn.
-

Wordt de landbouw- en tuinbouwsector wel of niet meegenomen? Of zijn hier andere
landelijke initiatieven voor?
Landbouw, tuinbouw en veeteelt wordt nu nog niet meegenomen (data van verbruik
ontbrak tot nu toe). Er zijn ideeën om dit projectmatig op te starten. De gemeente
Venray heeft de wens uitgesproken voor 2020 om hier extra aandacht aan te
besteden. In de uitwerking van de vervolgstappen zal dit worden meegenomen.
Glastuinbouw valt onder specifieke regelgeving waarvoor de gemeenten niet
bevoegd zijn (RvO is hiervoor bevoegd).

Naast voorgaande zullen andere energievraagstukken op uitvoeringsniveau in het Wabo
spoor worden opgepakt. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Energie in vergunningen
Energie maakt onderdeel uit van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu.
Echter uit toetsing blijkt dat dit vaak onvoldoende in de vergunning is opgenomen
om handhavend te kunnen optreden. Hierdoor zal een groot gedeelte van de
vergunningen ambtshalve aangepast moeten worden.
Daarnaast worden ook steeds vaker duurzame activiteiten aangevraagd (gemeld) of
zullen in de toekomst aangevraagd (gemeld) gaan worden, zoals
bodemenergiesystemen, windmolen(parken), zonneparken, buurtaccu’s, etc. We
brengen in beeld wat dit betekent voor de inzet en welke expertise hier voor nodig
is. Voor scholing en training wordt gezorgd.
- Informatieplicht Energie Activiteitenbesluit
In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo komt er naast de
energiebesparingsplicht ook een informatieplicht op energiegebied voor bedrijven en
instellingen. Met deze informatieplicht kan de overheid beter controleren of de
bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. In Limburg Noord gaat het om
zo’n 5100 bedrijven.
De gemeente dient deze bedrijven te informeren over de nieuwe informatieplicht.
(een voorbeeld bericht is gestuurd aan alle beleidsmedewerkers)
We monitoren de ontwikkelingen, informeren de gemeenten hierover en brengen in
beeld wat dit betekent voor inzet en expertise. Vanaf 4 juli kunnen de gemeenten
beschikken over de informatie en zal gekeken worden hoe hier verder met zal
worden omgegaan.
Ter informatie ook alle gemeentelijke gebouwen (inrichtingen) met een verbruik
hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas dienen te melden!
- Energie audit (EED).
Het Rijk stelt (naar aanleiding van een evaluatie) een wijziging voor in de
bevoegdhedenverdeling m.b.t. de uitvoering van de EU richtlijnen energie-efficiëntie.
Voor de uitvoering was een tijdelijke regeling in werking waarin is bepaald dat (grote)
bedrijven minimaal 1x per 4 jaar een energie-audit moeten aanleveren bij het
bevoegd gezag (gemeenten en provincies)
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-

Het wetsvoorstel bevat een wettelijke verplichting om een energie-audit op te
stellen, een grondslag om inhoudelijke eisen aan de audit te stellen en de
bevoegdheid tot het toezicht en de handhaving op de naleving van deze verplichting.
Deze ontwikkeling wordt gevolgd, waarbij de gevolgen in beeld zullen worden
gebracht.
Regionale initiatieven, energiebesparingstools en subsidiemogelijkheden
Het coördinatiecentrum voert samen met de kennisgroep periodiek overleg met
verschillende partijen over energietoezicht, monitoringstools en pilot- en
subsidiemogelijkheden met bijvoorbeeld het MKB innovatiehuis Limburg en de
Euregio. Daarnaast is er structureel overleg met de RUD Zuid Limburg over de aanpak
en uitwerking van Energie in het VTH werkveld. Tenslotte nemen wij deel aan
landelijke overleggen, zodat wij op de hoogte blijven van wijzigingen in wet- en
regelgeving, maar ook inbreng kunnen geven over wet- en regelgeving en de
uitvoerbaarheid.

