
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  4	  maart	  2015 
	  
	  
	  
Betreft:	  Energiebesparing	  door	  het	  bedrijfsleven:	  een	  rendabele	  verplichting! 
	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
Een	  derde	  tot	  de	  helft	  van	  de	  CO2-‐uitstoot	  wordt	  door	  bedrijven	  veroorzaakt.	  Een	  belangrijke	  maatregel	  om	  de	  
doelstellingen	  van	  het	  Energieakkoord	  te	  halen	  is	  daarom	  te	  investeren	  in	  energiebesparing	  door	  bedrijven.	  Zij	  
zijn	  hiertoe	  verplicht	  op	  grond	  van	  de	  Wet	  Milieubeheer	  indien	  de	  energiebesparende	  maatregel	  zich	  binnen	  
vijf	  jaar	  terugbetaalt.	  Ook	  zonder	  deze	  verplichting	  is	  dit	  voorschrift	  dus	  een	  uiterst	  lucratieve	  investering	  voor	  
bedrijven.	  Bovendien	  leveren	  investeringen	  in	  energiebesparing	  werkgelegenheid	  op	  in	  een	  broodnodige	  en	  
innovatieve	  sector.	  
Bij	  het	  verlenen	  van	  een	  vergunning	  op	  grond	  van	  de	  Wet	  Milieubeheer	  kan	  het	  bevoegd	  gezag	  (provincie	  of	  
gemeente)	  op	  basis	  van	  artikel	  2.15	  van	  de	  Wet	  Milieubeheer	  een	  energiebesparingsplan	  afdwingen.	  Bij	  
bedrijven	  zijn	  nog	  veel	  rendabele	  maatregelen	  mogelijk	  waarmee	  15	  tot	  20	  procent	  energie	  kan	  worden	  
bespaard.	  Via	  vergunningverlening	  en	  handhaving	  van	  de	  Wet	  Milieubeheer	  kan	  de	  gemeente	  eisen	  dat	  
energiebesparingsmaatregelen	  worden	  getroffen	  die	  zich	  binnen	  vijf	  jaar	  terugverdienen.	  
De	  staatssecretaris	  van	  Infrastructuur	  en	  Milieu,	  Mansveld,	  gaat	  de	  komende	  tijd	  nadere	  afspraken	  maken	  met	  
lokale	  overheden	  over	  hun	  aanpak	  en	  de	  intensiteit	  van	  het	  toezicht	  op	  de	  naleving	  van	  artikel	  2.15	  van	  de	  Wet	  
Milieubeheer.	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Welke	  mogelijkheden	  ziet	  het	  college	  voor	  bedrijven	  in	  onze	  gemeente	  voor	  te	  nemen	  rendabele	  
energiebesparende	  maatregelen?	  

	  
2. 	  In	  hoeverre	  spreekt	  het	  college	  bedrijven	  aan	  hier	  vrijwillig	  toe	  over	  te	  gaan?	  

	  
3. Hoe	  vaak	  heeft	  u	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  van	  bedrijven	  geëist	  dat	  zij	  rendabele	  

milieubesparingsmaatregelen	  treffen?	  
	  

4. Welke	  plannen	  heeft	  u	  om	  bedrijven	  de	  komende	  jaren	  verder	  te	  stimuleren	  en	  te	  verplichten	  energie	  
te	  besparen?	  
	  

	  
	  
Lobke	  Zandstra	  
PvdA	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Bijlage:	  	  

Artikel	  2.15	  Activiteitenbesluit	  milieubeheer	  

	  

1.	  

Degene	  die	  de	  inrichting	  drijft	  neemt	  alle	  energiebesparende	  maatregelen	  met	  een	  terugverdientijd	  van	  vijf	  
jaar	  of	  minder	  of	  alle	  energiebesparende	  maatregelen	  die	  een	  positieve	  netto	  contante	  waarde	  hebben	  bij	  een	  
interne	  rentevoet	  van	  15%.	  	  
	  

2.	  

Indien	  aannemelijk	  is	  dat	  niet	  wordt	  voldaan	  aan	  het	  eerste	  lid,	  kan	  het	  bevoegd	  gezag	  degene	  die	  de	  inrichting	  
drijft	  waarvan	  het	  energieverbruik	  in	  enig	  kalenderjaar	  groter	  is	  dan	  200.000	  kilowatt	  uur	  aan	  elektriciteit	  of	  
groter	  is	  dan	  75.000	  kubieke	  meter	  aardgasequivalenten	  aan	  brandstoffen,	  verplichten	  om	  binnen	  een	  door	  het	  
bevoegd	  gezag	  te	  bepalen	  termijn,	  onderzoek	  te	  verrichten	  of	  te	  laten	  verrichten	  waaruit	  blijkt	  of	  aan	  het	  
eerste	  lid	  wordt	  voldaan.	  	  
	  

3.	  

Indien	  uit	  het	  onderzoek,	  bedoeld	  in	  het	  tweede	  lid,	  blijkt	  dat	  niet	  wordt	  voldaan	  aan	  het	  eerste	  lid,	  neemt	  
degene	  die	  de	  inrichting	  drijft	  de	  in	  het	  eerste	  lid	  bedoelde	  maatregelen	  binnen	  een	  door	  het	  bevoegd	  gezag	  te	  
bepalen	  redelijke	  termijn.	  	  
	  

4.	  

Het	  eerste	  lid	  is	  niet	  van	  toepassing	  indien	  het	  energiegebruik	  in	  de	  inrichting	  in	  enig	  kalenderjaar	  kleiner	  is	  dan	  
50.000	  kilowatt	  uur	  aan	  elektriciteit	  en	  kleiner	  is	  dan	  25.000	  kubieke	  meter	  aardgasequivalenten	  aan	  
brandstoffen.	  	  
	  

5.	  

Het	  eerste	  lid	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  een	  inrichting	  waarop	  de	  verboden,	  bedoeld	  in	  artikel	  16.5	  van	  de	  wet,	  
betrekking	  hebben	  en	  op	  een	  inrichting	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  15.51,	  eerste	  lid,	  van	  de	  wet.	  	  
	  
	  
Bron:	  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-‐en-‐publicaties/kamerstukken/2014/08/06/energiebesparing-‐
wet-‐milieubeheer.html	  	  
	  


