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Het RES  benadrukt het belang van energiebesparing. Voor bedrijven en instellingen die veel 
stroom of gas gebruiken, bestaat al sinds 2019 de verplichting om energiemaatregelen te treffen 
die een korte terugverdientijd hebben (van 6 maanden tot 5 jaar). Dit is de 
energiebesparingsplicht voor grootgebruikers die volgt uit het Activiteitenbesluit van de Wet 
Milieubeheer, waarvan de handhaving bij de omgevingsdiensten ligt 

Uit een rekenkamer onderzoek van buurtgemeenten (o.a. Oegstgeest en Wassenaar) blijkt dat er 
soms voorlichting wordt gegeven, maar dat er geen handhaving plaats vindt. (bron 
https://www.rekenkamerwvolv.nl/toezicht-en-handhaving-van-de-energiebesparingsplicht/)

1. Heeft de gemeente zicht op welke grootgebruikers er zijn in Leiderdorp (organisaties met 
een aansluiting waar meer dan 25000m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit afgenomen 
wordt?

Antwoord: Uit het CBS-onderzoek van 2018 wordt duidelijk dat er in de gemeente 
Leiderdorp 100 locaties zijn met tenminste een middelgroot energiegebruik. De 
informatieplicht energiebesparing is echter niet van toepassing op al deze locaties. RVO 
heeft een correctie toegepast van 23% wat wil zeggen dat er wordt uitgegaan van 77 
bedrijven. Er zijn namelijk uitzonderingen van toepassing: bedrijven die een 
omgevingsvergunning voor milieu nodig hebben, deelnemers aan de MJA3, ETS bedrijven 
en glastuinders zijn uitgezonderd. MJA3- en ETS bedrijven zijn niet aanwezig in 
Leiderdorp.  

2. Heeft de gemeente zicht op welke bedrijven via de RVO al aan hun meldingsplicht 
hebben voldaan? En dus ook wie niet?

Antwoord: Er zijn in het e-loket 84 meldingen voor de informatieplicht ingediend 
(oorspronkelijk 94 door dubbele meldingsgegevens). Dit maakt dat de gemeente 
Leiderdorp op de derde plaats staat van best presterende gemeente in Nederland wat 
betreft het indieningspercentage voor de informatieplicht.  Het oorspronkelijke geschatte 
aantal meldingen ligt daarmee onder het aantal meldingen.

https://www.rekenkamerwvolv.nl/toezicht-en-handhaving-van-de-energiebesparingsplicht/


3. Zijn de grootgebruikers die niet aan hun meldingsplicht hebben voldaan hier op 
gewezen?

Antwoord: Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met de bedrijven die zich nog niet gemeld 
hebben. Deze bedrijven zijn in te delen in twee categorieën:

A Bedrijven die bekend zijn bij de ODWH 
B Opsporen van niet bekende melders

A De ‘bekende’ bedrijven
Vorig jaar zijn ‘bekende’ bedrijven nogmaals aangeschreven om zich te melden en 
worden dit jaar hercontroles informatieplicht uitgevoerd.  Tijdens de hercontrole worden 
bedrijven telefonisch benaderd om zich met spoed aan te melden. Veel bedrijven geven 
aan dit alsnog te doen. Diegenen die zich niet gemeld hebben, kunnen als vervolgstap 
een last onder dwangsom verwachten. 

B Opsporen niet bekende melders 
Bedrijven die niet bij ons bekend zijn, is een lastiger onderdeel. Samen met alle 
Omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland zijn we bezig met de inrichting van een 
energiedashboard. Op basis van data-analyse is de verwachting dat we in het derde 
kwartaal van 2021 inzicht te kunnen krijgen in de bedrijven om deze daarna alsnog aan te 
kunnen schrijven.

4. Wordt de uitvoering van de besparingsmaatregelen van bedrijven die wel aan hun 
meldingsplicht hebben voldaan door de gemeente gemonitord?

Antwoord: De wettelijke energiemaatregelen worden gecontroleerd. Er zijn op dit moment 
63 meldingen getoetst. Monitoring van de energiemaatregelen en/of de energiebesparing, 
naar aanleiding van de energiecontroles, wordt op dit moment niet gedaan. De resultaten 
zullen zichtbaar worden via de cijfers van klimaatmonitor

5. Is de gemeente van mening dat deze voorlichting en handhaving op korte termijn een 
bijdrage kan leveren aan de besparingsdoelstellingen van de RES?

Antwoord: Ja, dit kan op termijn een deelbijdrage leveren aan de besparingsdoelstellingen. 
Echter willen wij opmerken dat handhaving afhankelijk is van onder andere beschikbare 
capaciteit, budget en de effecten van corona op de ondernemers.  

6. Wat is huidige beleid van de gemeente Leiderdorp t.a.v. voorlichting en handhaving, 
waar kiest Leiderdorp voor voorlichting/informatie en in welk geval of op welke termijn 
wordt gehandhaafd?

Antwoord: De basis is voorlichting en het beschikbaar stellen van informatie. Dit doen we op 
verschillende manieren, waaronder ook het beschikbaar stellen van energiescans voor 
ondernemers en het duurzaam bouwloket. Handhaving is met name van toepassing op 
wettelijke taken zoals de Informatieplicht energiebesparing. Voor de handhavingsprocedure 
verwijzen wij naar vraag 3a en de landelijke handhavingsstrategie.

 

7. Zijn er cijfers bekend over de resultaten van dit beleid?



Antwoord: Wij verwijzen hier naar vraag 1, 2 en 4. Op dit moment zijn niet alle ingediende 
aanvragen gecontroleerd, vanwege het beschikbare budget/capaciteit. De  hercontroles zullen 
de komende jaren uitgevoerd worden. Te beginnen met de grootgebruikers en achterblijvers. 
Wij verwachten medio 2022 een goed beeld te kunnen geven over de aantallen. 

8. Zijn er op termijn veranderingen in dit beleid te verwachten?

Antwoord: op het gebied van energiebesparing verwachten wij op korte termijn geen 
verandering. 

Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral 
stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

9. Voor het bedrijfsleven is sowieso al misschien veel te winnen met handhaving door 
middel van de huidige regels. Als gemeente sturen we de omgevingsdienst aan. In een 
recent onderzoek van de rekenkamer in Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar blijkt dat 
er door de omgevingsdienst amper wordt gehandhaafd en dat de gemeenten ook niet 
vragen om deze resultaten. Mijn vraag aan de wethouder is of hij dit beeld herkent en 
wat wij als Leiderdorp hieraan kunnen doen.

Antwoord: Gedeeltelijk. Met de omgevingsdienst is gesproken om de komende periode de 
controle op energiebesparingsplicht in intensiveren. 


