Resultaten intensiveringsopdracht 2016/2017

Resultaat
1.

In 2016 wordt uitdrukkelijk toegezien op het tijdig indienen van de benodigde
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Energie-Efficiëntie-Plannen (MJA3-inrichtingen) en energie-audits (EEDinrichtingen).
In 2016, met eventuele uitloop naar begin 2017, zijn alle energie-audits van de

Behaald*

EED-inrichtingen (verplichting), binnen 8 weken na binnenkomst, door de drie
diensten beoordeeld.
2.

In 2016, met eventuele uitloop naar 2017, zijn alle EEP’s van de MJA3-
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inrichtingen (vrijwillig) welke zijn ingediend én waarover door RVO een (positief)
advies is uitgebracht, door de drie diensten beoordeeld;
3.

In 2016 zal, in afwijking van het voorgaande, ten minste 20% (OMWB 4,
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ODBN 2 en ODZOB 2) van de ingediende EEP’s diepgaand door een
Energiespecialist van de OMWB inhoudelijk worden beoordeeld (steekproef).
Per geval zal beoordeeld worden of, naar aanleiding van de beoordeling,
nader overleg/terugkoppeling met het RVO gewenst is.
4.

In 2016, met uitloop naar begin 2017, is van alle provinciale inrichtingen, die
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niet onder MEE of MJA3 vallen (dan wel afgehaakt zijn), én die vervolgens niet
onder EED vallen, beoordeeld of het aspect energie op een adequate wijze in
de Omgevingsvergunning onderdeel milieu, geborgd is.
5.

6.

In 2017 zijn de Omgevingsvergunningen van alle “niet-convenant”-inrichtingen

Is een start

(en “afhakers” MJA3), ambtshalve aangepast voor het aspect energie (voor

meegemaakt. Budget

zover dit uit bovenstaande inventarisatie noodzakelijk blijkt én voor zover het

onvoldoende

provinciale budget het toelaat). Bij deze aanpassing wordt ten minste

toereikend om alle

aangesloten bij hetgeen gesteld is in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit

vergunningen aan te

milieubeheer. De drie diensten stemmen deze minimumstandaard onderling af.

passen

In 2017, is in de gevallen waarin dat noodzakelijk wordt geacht, de

Voor EED is besloten

daadwerkelijke uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen uit de energie-

om deze allemaal

audits van de EED-inrichtingen in de omgevingsvergunning. Het opstellen van

mee te nemen in de

een energie-audit is verplicht; de uitvoering van de maatregelen niet.

aanpassing van de

Uitgangspunt is uitvoering maatregelen o.b.v. Gentlemen's Agreement.

vergunningen (zie
punt 5)

7.

Voor de 2016-T3 rapportage (eindrapportage over uitvoeringsjaar 2016):
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Iedere Omgevingsdienst rapporteert in de reguliere termijnrapportages, over de
voortgang van de werkzaamheden door middel van een vooraf tussen de
diensten en de provincie vastgesteld format (eenvoudig Excel-format), waarbij de
bereikte totale energiebesparing vanwege de provinciale inrichtingen (exclusief
ETS) nadrukkelijk in beeld wordt gebracht.
* In totaal vallen er 62 bedrijven onder de EED regeling. Hiervan zijn er 35 vrijgesteld. Van de 27 wel auditplichtige
ondernemingen hebben er 24 (88%) een audit ingediend. Daarvan zijn er 17 goedgekeurd en afgerond, op de overige 7 zijn
aanvullingen gevraagd en nog in procedure. Bij de 3 auditplichtige bedrijven die nog geen audit hebben ingediend is om
verschillende redenen een verschil van inzicht over de auditplicht. In overleg met de provincie is hierover afgesproken dat deze
bedrijven in aanmerking komen voor aanpassing van de vergunning zodat we hen langs die weg kunnen verplichten tot een
plan van aanpak.

