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AGENDA

Nationaal Energie-akkoord 2013-2020

Energiebesparing Wet milieubeheer

Erkende Maatregelen Lijsten (EML) 

Informatieplicht

Maatschappelijk vastgoed
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Energieakkoord voor duurzame groei

• Breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en 
klimaatbeleid en meer duurzame economische groei

• belangrijke stap naar minder afhankelijkheid van fossiele 
energie



Borgingscommissie

• De SER heeft  bijzondere commissie Borging Energieakkoord (BEA) 
ingesteld. 

• commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 
organisaties die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben 
ondertekend.

• Onafhankelijk voorzitterschap: Ed Nijpels



Europees milieuagentschap

“Nederland staat onderaan de Europese milieuranglijst van 
klimaat- en energiedoelstellingen. Op het gebied van het 
terugdringen van het energieverbruik heeft Nederland een 
achterstand.”
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Urgenda-uitspraak

• Overheid neemt te weinig maatregelen om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen.

• Nederlandse Staat handelt onrechtmatig door niet effectief 
klimatbeleid;

• Uitstoot broeikasgassen voor 2020 sterk verminderen (40 % 
ten opzichte van 1990).
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“We hebben besloten 
een intensiveringslag 
te gaan maken om de 
doelen te halen, ook 
op het gebied van 
energiebesparende 
maatregelen”
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ENERGIE-AKKOORD:

100 PJ ENERGIEBESPARING

• 25 PJ tekort

• MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed

• Maatregelenlijsten Wet milieubeheer

• Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019
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ENERGIEBESPARING

Waarom werkt(e) het nog niet zo lekker?
Geen hoge prioriteit bij bedrijf

• Redenen: onbekendheid, energie kost niet veel, weinig kennis 
over energie zelf, weinig kennis over hoe het moet en wie het 
kan, weinig vertrouwen in de uitvoerders, de afnemers vragen 
er niet om, de toezichthouder vraagt er niet om, de 
financiering is lastig ...

Geen hoge prioriteit bij toezichthouder 
• Redenen: politiek niet interessant, waardoor weinig aandacht 

bij de uitvoering, weinig kennis over energie zelf, weinig 
kennis over hoe het moet en wie het kan, weinig vertrouwen in 
de uitvoerders, te ingewikkelde regels, te veel discussie met 
de ondernemer ...



Gemeenten: Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.15:

Bedrijven voeren alle energiebesparende maatregelen door met een 
terugverdientijd van vijf jaar of minder

• Erkende maatregelen vastgelegd in wetgeving

• Subsidie en prestatieafspraken rijk – gemeenten
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ERKENDE MAATREGELENLIJSTEN 

• Geen discussie meer over 5 jaar terugverdientijd

• In overeenstemming met branches en marktpartijen

• Clausule voor economische omstandigheden

• Alternatieven met minimaal dezelfde besparing mogelijk
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• Informatieplicht
• Herstelregeling EML
• Regeling met uitwerking
• Regeling met terugverdientijdmethodiek 

• e-Loket met bulkupload operationeel

Informatieplicht energiebesparing
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• Naast de bestaande energiebesparingsverplichting nu ook 
een informatieverplichting

• Wettelijk moet een bedrijf aan beiden voldoen voor 1 juli 2019

• EML is leidend. Een afwijking daarvan moet worden uitgelegd.

• Het nemen van alternatieve maatregelen bij voldoende 
motivering van het energiebesparende effect blijft mogelijk.

• De informatie wordt door bevoegd gezag gebruikt voor 
informatie-gestuurde toezicht en handhaving

Informatieverplichting en 
energiebesparingsverplichting
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• Brieven aan gemeenten (350)

• Brief aan bedrijven (44.000)

Uitrol
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Aantal ontvangen 
rapportages per week
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Maatschappelijk vastgoed

• Gebouwen inventariseren

• Energieverbruik opnemen

• Beoordelen of gebouw onder informatieplicht valt

• Rapportage indienen bij RVO

• Plan van Aanpak opstellen om te voldoen aan EML
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Meer weten?
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“Ik ben heel blij dat 
de doelen van het 
Energieakkoord 
weer binnen bereik 
komen. Dat hebben 
we ook wel nodig, 
want het 
Klimaatakkoord 
bouwt hier op voort. 
Alle inzet is nodig, 
want eenvoudig 
wordt het niet.”
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