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Geachte mevrouw Dikkers,

ln uw brief van 9 september 2019 stelde u een aantal vragen ex artikel 41 Reglement
van orde over energiebesparing bij bedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Wat is uw oordeel over het feit dat 80 % van de Drentse bedrijven en instellingen niet
voldoet aan hun informatieplicht energiebesparing?

Antwoord 1

WIdelen uw zorg dat ook het Drentse midden- en kleinbedrijf (mkb) niet
handelt overeenkomsfrgr de informatieplicht. wü zijn hierover in overteg met de
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze zal het bevoegd
gezag in 2019 en 2020 ondersteunen met extra capaciteit voor energie-
toezicht.

Vraao2
De gegevens van de 780 bedrijven die wel voldaan hebben aan hun informatieplicht
zijn bekend. Ziin de gegevens van de bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd bij
de gemeente/provincie/u itvoeringsdienst bekend?

Antwoord 2
De RUD Drenthe beschikt inderdaad over de gegevens over energiebesparing
bij de 780 bedrijven die hebben voldaan aan de informatieplicht. Van de an-
dere informatieplichtige bedrijven zijn geen gegevens bekend.
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Vraaq 3

Zo nee, hoe kan er worden gehandhaafd?

Antwoord 3
Door het ontbreken van informatie over de bedrijven die niet hebben voldaan
aan de informatieplicht is toezicht op de naleving van de informatieplicht nu
niet mogelijk

Vraag 4

Zo ja, door wie wordt er gehandhaafd?

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 3.

Vraaq 5
ls er voldoende capaciteit bij de gemeente/provincie/uitvoeringsdienst om te hand-
haven?

Antwoord 5
De RUD Drenthe zorgt voor energietoezicht en het toezicht op de naleving
van de informatieplicht. De gemeenten noch de provincie hebben hierin een
uitvoerende taak. De RUD Drenthe verkent op dit moment de mogelijkheden
om te herprioriteren in de toezichtstaken.

Vraaq 6
Zo nee hoeveel capaciteit is er nodig om te kunnen handhaven?

Antwoord 6
De noodzakelijke capaciteit voor energietoezicht bij de 780 bedrijven kan
worden bepaald via nader onderzoek. Voor de bedrijven die zich niet hebben
gemeld is dit uiteraard niet mogelijk.

VraagT
Welk deel van de 3730 bedrijven/instellingen in Drenthe hebben eind dit jaar aan de
energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer voldaan en hebben de erkende
maatregelen geïm plementeerd?

Antwoord 7

Uit de melding door de 780 bedrijven kan de RUD Drenthe opmaken welke
energiemaatregelen deze bedrijven aldan niet hebben genomen. Van de be-
drijven die niet hebben voldaan aan de informatieplicht kan de RUD Drenthe
dit niet vaststellen.
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Vraaq I
Kunt u dit toelichten en een indeling naar de verschillende sectoren maken?

Antwoord B

Een indeling naar sectoren samenstellen is pas nuttig wanneer deze kan
worden gebruikt om het specifiek energietoezicht zo effectief mogelijk in te
richten.

Hoogachtend,

Ged uteerde Staten van Drenthe,

voorzitter

wa/coll

t



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 09-09-2019 
 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over energiebesparing bij bedrijven.  
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
De Wet Milieubeheer kent sinds 1993 een wettelijke energiebesparingsplicht voor 
bedrijven. Uiterlijk 1 juli 2019 moesten grootverbruikers* rapporteren welke 
energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Deze bedrijven hebben allemaal 
een brief van de minister ontvangen.  
 
In Drenthe gaat het om 3730 bedrijven of instellingen. De RUD Drenthe geeft aan dat op 
26 augustus maar 780 bedrijven aan hun informatieplicht hebben voldaan.  
 
De SP vindt het niet bevorderlijk voor het draagvlak rond de hele energietransitie als blijkt 
dat, ondanks de jarenlange wettelijke verplichtingen, grootverbruikers van elektriciteit en 
gas nog steeds niet of onvoldoende in beweging komen. 
 
De SP heeft hierover de volgende vragen:  
 

1. Wat is uw oordeel over het feit dat 80% van de Drentse bedrijven en instellingen 
niet voldoen aan hun informatieplicht energiebesparing? 

2. De gegevens van de 780 bedrijven die wel voldaan hebben aan hun 
informatieplicht zijn bekend. Zijn de gegevens van de bedrijven die nog niet hebben 
gerapporteerd bij de gemeente/provincie/uitvoeringsdienst bekend? 

3. Zo nee, hoe kan er dan worden gehandhaafd? 
4. Zo ja, door wie wordt er gehandhaafd?  
5. Is er voldoende capaciteit bij de gemeente/provincie/uitvoeringsdienst om te 

handhaven? 
6. Zo nee, hoeveel capaciteit is er nodig om te kunnen handhaven? 
7. Welk deel van de 3730 bedrijven/instellingen in Drenthe hebben eind dit jaar aan 

de energiebesparingseisen uit de Wet Milieubeheer voldaan en hebben de erkende 
maatregelen geïmplementeerd? 

8. Kunt u dit toelichten en een indeling naar de verschillende sectoren maken? 
 
 

Namens de SP-fractie 
 
 

Greetje Dikkers 

 

* inrichting onder de Wet milieubeheer met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ 
aardgas(equivalent) of meer per jaar. 
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