
Achtergrond
In het Energieakkoord van 2013 is door een groot 
aantal partijen, waaronder overheden en werk-
geversorganisaties, geconstateerd dat er een fors 
energiebesparingspotentieel van 36 PJ (petajoules) 
bij bedrijven ligt. Eén van de speerpunten van het 
Energieakkoord is dan ook om dit potentieel te  
benutten. Aan omgevingsdiensten en gemeenten 
is gevraagd hier meer aandacht voor te vragen. 
Hieronder leest u hoe we dit doen.

Aanpak en insteek 
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) start in 
2016 met een vernieuwde aanpak rond het toezicht 
op de energiebesparingsmogelijkheden bij bedrij-
ven. De kern van deze aanpak is om ondernemers 
te adviseren, en samen te kijken naar de kansen 
voor energiebesparing binnen het bedrijf. Onder-
deel van de aanpak is ook dat de toezichthouders 
meer kennis opbouwen over de mogelijkheden van 
energiebesparing.

Bij het beoordelen van de kansen voor energie-
besparing gebruiken we de zogenaamde Erkende  
maatregelenlijsten. Deze lijsten zijn opgeno-
men in het landelijk geldende Activiteitenbesluit.  

Ze zijn in samenwerking met diverse branches  
opgesteld, en aangevuld met de maatregelen van 
doelmatig beheer en onderhoud (DBO). De ener-
giemaatregelen van DBO zijn meer gericht op 
de juiste instellingen en omgang van installaties,  
ofwel besparingen met vaak beperkte investerin-
gen. Ook de energiemaatregelen die buiten de 
wettelijke verplichtingen vallen worden met de  
ondernemer besproken. 

Door meer samen met de ondernemers de kansen 
van energiebesparing te identificeren en meer 
als een adviserende toezichthouder op te treden,  
verwachten we meer effect te bereiken.

Energiebesparing 
en handhaving 

Voor wie?
Dit project is voor bedrijven in de midden-

groep van grootte wat betreft het energiever-

bruik, dus met een verbruik tussen de 50.000 

en 200.000 kWh of 25.000 en 75.000 m3  

aardgas per jaar. Daarnaast betrekken we 

vooral de sectoren: kantoren, zorginstellin- 

gen, agrariërs en autoschadeherstelbedrijven. 



Pilot en communicatie
Om de eerste ervaringen op te doen met de aan-
pak, voeren we eerst een pilot uit bij een tiental 
bedrijven. Hiervoor worden bedrijven gezocht die 
aan deze pilot willen meewerken en meer inzicht 
willen krijgen in de kansen voor energiebesparing. 
Bedrijven die interesse hebben in de pilot kunnen 
zich melden via info@odru.nl.

Om de bekendheid van de aanpak te vergroten, 
kunnen de bedrijven die deelnamen aan de pilot, 
gevraagd worden of ze mee willen werken aan 
communicatiemomenten of -berichten.

 
Planning
De pilot vindt in de eerste helft van 2016 plaats.  
In de 2e helft van 2016 worden naar verwachting 
100 bedrijven in onze 15 deelnemende gemeen-
ten* bezocht. Het project loop tot halverwege 
2018, waarna het toezicht op energie structureel 
door alle toezichthouders eenvoudig kan worden 
meegenomen.

Gecombineerd bezoek 
Om goed inzicht te krijgen in de kansen voor 
energiebesparing én om de kennis van de  
toezichthouders verder te vergroten, bezoe-
ken de toezichthouder en de energiespecialist 
samen de ondernemer.

Erkende maatregelenlijst
Per branche wordt een erkende maatrege-
lenlijst opgesteld, de eerste lijsten zijn sinds 
1 december 2015 van kracht. Deze lijsten 
geven inzicht in de kennis en ervaringen uit 
de eigen branche. De ondernemer kan een 
keuze maken tussen toezicht op de erkende 
maatregelenlijst (art 2.14 uit het activiteiten-
besluit) of het nemen van alle maatregelen 
met een terugverdientijd van 5 jaar (art. 2.15)  
of korter. 

* De participerende ODRU gemeenten zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort,  
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij 
Duurstede, Woerden en Zeist.

Erkende maatregelenlijsten
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/energiebespa-
ring-nu-makkelijker-met-erkende-maatregelenlijsten 
Energie en winst: http://www.infomil.nl/onderwer-
pen/duurzame/energie/energiebesparing.

Relevante links
Energieakkoord: www.energieakkoordser.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer 
Rob Hosman of Erwin Mikkers van de Omgevings-
dienst regio Utrecht, per telefoon 088 - 022 5000 
of via info@odru.nl.
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