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Datum
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omgevingsdiensten VTH energie

24 oktober 2017
Documentnummer

4266875
Aan

Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Via deze memo wil ik u graag informeren over de
intensiveringsopdracht die naar de omgevingsdiensten is uitgezet om
het toezicht en de handhaving te versterken op het gebied van
energiebesparende maatregelen.

Van

Telefoon

(073) 681 25 80

De opdracht richt zich op het creëren van de juiste randvoorwaarden om
het toezicht en de handhaving goed te kunnen uitvoeren (actualiseren
vergunningen,
opvragen
en
beoordelen
EED-audits
en
energiebesparingsplannen). De provincie is bevoegd gezag voor ca. 400
bedrijven in Brabant. Er zijn verschillende wettelijke bepalingen van
toepassing waar verschillende werkzaamheden uit voort vloeien voor de
omgevingsdiensten. In onderstaand kader worden de verschillende
bepalingen kort toegelicht. In figuur 1 ziet u de verhouding binnen het
inrichtingenbestand van de provincie.

Email

mspierings@brabant.nl
Bijlage(n)

Provincie op het gebied van energie niet bevoegd gezag
ETS – emissiehandel systeem van de Europese Unie: Emissions Trading
System. Het ETS reguleert de uitstoot van zo’n 11.000 bedrijven in
Europa. 30 Brabantse bedrijven vallen onder het ETS en zijn verplicht
hun uitstoot te verminderen. De Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) is
verantwoordelijk voor het toezicht.
MEE - Het MEE-convenant is bedoeld voor grote industriële bedrijven die
verplicht meedoen aan het ETS. Zij kunnen vrijwillig toetreden en stellen
een Energie-Efficiëntie-Plan (EEP) op en verplichten zich hiermee tot
uitvoering. Voor het onderdeel energie is de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) het bevoegd gezag.

Provincie op het gebied van energie bevoegd gezag
MJA3 (Meer Jaren Afspraken)– Convenant waarbij niet-ETS bedrijven
zich vrijwillig kunnen aansluiten en zich hierdoor verplichten om EEP op
te stellen en uit te voeren.
EED –Energy effieciency directive (Europese richtlijn). Een aantal grotere
bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Uitvoering van de
maatregelen is niet verplicht (MJA3 en MEE zijn uitgezonderd voor
EED). Provincie kan toezien op uitvoeren audit alleen bij bedrijven
waarvoor zij bevoegd gezag is.
Omgevingsvergunning – Wanneer bedrijven niet meedoen met
MJA3 en niet vallen onder de EED richtlijn dan zijn de bepalingen die
opgenomen zijn in de omgevingsvergunning van toepassing.
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Figuur 1
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39
64

250

Afhankelijk van welk bepaling van toepassing is (MJA-convenant, EED richtlijn
of omgevingsvergunning) hebben de omgevingsdiensten verschillende
mogelijkheden om hun toezichthoudende taak uit te voeren. Hieronder wordt
per regime besproken welke werkzaamheden in de intensiveringsopdracht zijn
opgenomen.
MJA3 convenant (39 bedrijven)
Wat doen de omgevingsdiensten:
De 39 EEP’s die in het kader van de MJA3 worden ingediend, worden
door de omgevingsdienst beoordeeld (waarbij in hoge mate
aangesloten wordt bij het advies van de RVO).
In afwijking van het bovenstaande wordt voor 20% van de ingediende
EEP’s een diepgaande en inhoudelijke beoordeling uitgevoerd
(steekproef van 8). Per geval zal beoordeeld worden of, naar
aanleiding van de beoordeling, nader overleg/terugkoppeling met
RVO gewenst is.
EED (64 bedrijven)
Wat doen de omgevingsdiensten:
Beoordeling van de 64 audits – toezien op tijdig indienen.
Toezien op adequate en tijdige uitvoering van de maatregelen en
voorzieningen zoals aangegeven in de energie-audits (op basis van
gentlemen’s agreement of verankering in de omgevingsvergunning).
Verankering van energiebesparingsmaatregelen (wanneer nodig) in de
omgevingsvergunning.
Overige bedrijven (niet-convenant-inrichtingen en afhakers MJA3) 250
bedrijven
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Wat doen de omgevingsdiensten:
Bij alle 250 overige bedrijven wordt er beoordeeld of het aspect energie
op een adequate wijze in de Omgevingsvergunning is geborgd.
Wanneer dat onvoldoende blijkt te zijn dan worden de
omgevingsvergunningen
ambtshalve
geactualiseerd
naar
de
minimumstandaard (alle maatregelen die binnen vijf jaar worden
terugverdiend dienen te worden uitgevoerd). Uitvoering ambtshalve
aanpassingen vindt plaats binnen de aanvullende opdracht tot het
budget is benut. Indien een restant over blijft worden deze
meegenomen in het werkprogramma voor 2018.
Uitdrukkelijk toezien op een tijdige en adequate invulling/uitvoering
van aangescherpte energievoorschriften.
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Tussenevaluatie
De uitvoering van de opdracht ligt op schema. De toetsing van EEP
rapporten en EED-audits is nu vrijwel afgerond, na een aanvankelijke
vertraging vanwege het lang uitblijven van RVO-adviezen en de handreiking
EED. Een aantal provinciale inrichtingen die aanvankelijk op de lijst stonden
als EED-plichtig blijken te zijn vrijgesteld van de auditplicht. Zij vallen nu
onder de reguliere vergunningsplichten. Vergunningen zijn beoordeeld op
actualiteit voor het thema energie en worden nu waar nodig geactualiseerd.
Volgend jaar wordt deze actualisatie afgerond. Vervolgens zal op basis van
de geactualiseerde vergunningen en de EEP’s toezicht worden gehouden op
de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Naar aanleiding van de
eindevaluatie maken we in 2018 nadere afspraken met de
omgevingsdiensten over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Spierings
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