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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over energiebesparing bij bedrijven

Geachte heer Màkel-van Luttikhuizen,

ln uw brief van 17 juni 2020 stelde u een aantalvragen over energiebesparing bij
bedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Hoe hoog is het percentage Drentse bedrijven op dit moment die nog niet
voldaan hebben aan h un wettelijke informatieplicht energiebespari ng?

Antwoord 1

Het percentage dat in Drenthe nog niet heeft voldaan aan de informatie-
plicht is 67. Dit is de stand van medio juli 2020.
Voor de 35 zogenaamde categorie C bedrijven waarvoor wij bevoegd
gezag zijn geldt de informatieplicht overigens niet. tn het kader van het
energietoezicht dat de RUD Drenthe voor ons uitoefent hebben wij de
beschikking over de energiegegevens van deze bedrijven.

Yraag 2

Hoeveel van de 4000 aangeschreven bedrijven hebben bewijslast aangeleverd
waaruit blijkt dat hun verbruik onder de drempelwaarde ligt.

Antwoord 2
Tot en met medio juli 2020 hebben ongeveer 1.300 bedrijven aangegeven
dat hun energieverbruik onder de drempelwaarde ligt.
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Vraag 3

De RUD Drenthe heeft erop vertrouwd dat de gegevens van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) over het verbruik van deze 4000 bedrijven juist
is. Heeft de RVO gebruikgemaakt van gegevens van de netbeheerders?

Antwoord 3

De RVO heeft de RUD Drenthe voorzien van gegevens met het geschatte
energiegebruik per bedrijf. Voor zover bekend heeft de RVO geen
gebruik gemaakt van energiedata van de netbeheerders.

Vraag 4
Zo nee, waarom niet en hoe zijn deze gegevens dan tot stand gekomen?

Antwoord 4
Het is ons niet bekend waarom de RVO geen gebruik heeft gemaakt van
energiedata van de netbeheerders.

Vraag 5

Hoeveel extra rijksmiddelen heeft de RUD Drenthe voor 2020 en 2021voor de uit-
voering van de wettelijke taak voor toezicht en handhaving energiebesparing?

Antwoord 5
De rijksoverheid heeft de RUD Drenthe voor 2020 een bedrag toegekend
van € 115.000,- voor het toezicht op en de handhaving van de wettelijk
verplichte energiemaatregelen. Voor het jaar 2021 is nog niet bekend of
er extra middelen beschikbaar komen.

Vraag 6

Welke vervolgstappen gaat de RUD Drenthe nemen nadat de termijn van acht
weken, waarbinnen de ondernemingen moeten reageren, is verstreken?

Antwoord 6

De RUD Drenthe beoordeelt de ontvangen gegevens en bepaalt welke
bedrijven a/s eerste worden gecontroleerd. Na 1 oktober 2020 start de
RUD met het handhavingstraject gericht op de ongeveer 2.000 bedrijven
die niet hebben voldaan aan de informatieplicht.
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Vraag 7

De RUDD-brief geeft aan dat er bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. Gaat
dat ook in Drenthe gebeuren? Wie bepaalt of dat ook gebeurt?

Antwoord 7

De RUD Drenthe richt zich op de ongeveer 2.000 bedrijven die (nog) niet
hebben gereageerd op de brief die de RUD Drenthe eind mei 2020 heeft
verstuurd. Waar mogelijk prioriteert de RUD daarbij aan de hand van het
geschatte dan wel het feitelijke energiegebruik. De RUD Drenthe is ge-
mandateerd om te bepalen welke interventie nodig is voor de naleving
van de i nformatieplicht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll.



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 17-06-2020 
 

Betreft: (vervolg)vragen ex artikel 41 RvO over energiebesparing bij bedrijven.  
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
In oktober vorig jaar ontvingen wij uw antwoord op onze vragen over energiebesparing bij bedrijven. Op 
dat moment had 80% van de Drentse bedrijven niet voldaan aan hun wettelijke informatieplicht 
energiebesparing. U deelde onze zorgen hierover.  
 
Uit de memo van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) blijkt dat er in mei dit jaar 4000 
Drentse bedrijven aangeschreven zijn met het verzoek alsnog te voldoen aan de wettelijke 
informatieplicht energiebesparing. Dat is naar ons idee nog steeds een schrikbarend hoog aantal. 
 
Minister Wiebes geeft op 5 juni j.l. aan dat hij in februari 2020 alle colleges heeft gemeld hoeveel 
bedrijfsvestigingen (per gemeente) gerapporteerd hebben en hoeveel daarvan op grond van de 
rapportage extra toezicht vergen. In diezelfde brief roept hij op om werk te maken van energiebesparing 
bij bedrijven en instellingen en dat het nu aan de decentrale overheden is om aandacht aan de 
uitvoering van deze wettelijke taak te geven. Hij stelt daarvoor extra geld beschikbaar. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar beschikt de RUDD nu wel over de bedrijfsgegevens van alle Drentse 
bedrijven die onder de informatieplicht vallen. Dat is goed nieuws want zonder deze gegevens kan de 
RUDD haar toezicht en handhavingstaak niet uitvoeren. 
 
De SP vindt het niet bevorderlijk voor het draagvlak rond de hele energietransitie als de 
grootverbruikers van elektriciteit en gas, zelfs met wettelijke verplichtingen, niet of onvoldoende in 
beweging komen. 
 
De SP fractie heeft de volgende vragen: 
 

1. Hoe hoog is het percentage Drentse bedrijven op dit moment die nog niet voldaan hebben aan 
hun wettelijke informatieplicht energiebesparing? 

2. Hoeveel van de 4000 aangeschreven bedrijven hebben bewijslast aangeleverd waaruit blijkt dat 
hun verbruik onder de drempelwaarde* ligt. 

3. De RUDD heeft er op vertrouwd dat de gegevens van de RVO over het verbruik van deze 4000 
bedrijven juist is. Heeft de RVO gebruik gemaakt van gegevens van de netbeheerders? 

4. Zo nee, waarom niet en hoe zijn deze gegevens dan tot stand gekomen? 
5. Hoeveel extra rijksmiddelen heeft de RUDD voor 2020 en 2021 voor de uitvoering van de 

wettelijke taak voor toezicht en handhaving energiebesparing? 
6. Welke vervolgstappen gaat de RUDD nemen nadat de termijn van 8 weken, waarbinnen de 

ondernemingen moeten reageren, is verstreken?  
7. De RUDD-brief geeft aan dat er bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. Gaat dat ook in 

Drenthe gebeuren? Wie bepaalt of dat ook gebeurt? 
 
Namens de SP-fractie 
 
 
 
Robert Mäkel-van Luttikhuizen 

 

*Drempelwaarde: verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer per jaar.  
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