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Aanleiding 

Energiebesparing bij bedrijven is een belangrijke pijler uit het Klimaat Akkoord en het rijk, 
provincie en gemeenten zetten uitdrukkelijk in op de versterking van het toezicht. Het toezicht 

richt zich vooral op de verplichte toepassing van de erkende maatregelen (EML) voor de 
energiebesparing bij bedrijven. Dit toezicht is vast onderdeel van de reguliere milieucontroles door 
de OD NHN. Het doel van de verschillende stimuleringsregelingen is het doorvoeren van een  
versnelling van het nemen en doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij bedrijven.  
 
 

Doel van de memo 

Het AB informeren over de verschillende stimuleringsregelingen energiebesparing bij bedrijven. 
 

 

Achtergrondinformatie 

Onderstaande stimuleringsregelingen zijn of worden van kracht met als doel het doorvoeren van 
energiemaatregelen bij bedrijven te versnellen: 
 

1. Het provinciale energiebesparingsakkoord (EBA), looptijd 2022-2025.   

De provincie Noord-Holland heeft met de gemeenten in Noord-Holland een 
energiebesparingsakkoord afgesloten. De provincie financiert hiermee voor 50% een extra 
inzet op stimulerend toezicht. De gemeenten co-financieren de overige 50%. De uitvoering 
van de deze extra inzet ligt voor een deel bij de omgevingsdiensten. De OD NHN heeft in 
overleg met de gemeenten en provincie voor de deelnemende gemeenten een plan van 
aanpak gemaakt.  
Uitvoering is meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de OD NHN. Het toezicht 

wordt deels uitbesteed aan externe bureaus. Een deel van de gevraagde capaciteit is reeds 
geclaimd en gedekt bij diverse bureaus. De verwachting is dat dit de komende jaren kan 
worden uitgebreid. 

  

2. Versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE), looptijd t/m 
2023.  
Rijksbijdrage voor omgevingsdiensten, begin 2022 is de derde (en laatste) 

intensiveringsronde gestart, VUE3. De OD NHN heeft deze subsidie aangevraagd en 
toegewezen gekregen. De taken moeten verplicht worden uitgevoerd door een externe 
partij. Het gehele pakket aan VUE3 toezicht is reeds belegd bij een externe partij. 
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3. Specifieke uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving 

energiebesparing (SpUk-the), looptijd 2022-2026.  
Het rijk heeft in juli 2022 een subsidiemogelijkheid opengesteld voor extra ondersteuning 
voor toezicht op de energiebesparingsplicht bij bedrijven; de regeling specifieke uitkering 
additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing (SpUk-the). 

 
Rijksbijdrage met als doel een meerjarige extra capaciteit bij omgevingsdiensten voor 
toezicht op energiebesparing. De taken moeten verplicht worden uitgevoerd door eigen 
personeel. De subsidie komt rechtstreeks bij de omgevingsdiensten terecht en dient door 
hen zelf te worden aangevraagd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de 
uitvoerende instantie voor deze subsidie regeling. 
 

Het additionele karakter is van belang. Gemeenten en provincies stellen als opdrachtgever 
zelf ook middelen beschikbaar voor o.a. toezicht op en handhaving van de 
energiebesparingsplicht. De additionele activiteiten die met de middelen uit deze specifieke 
uitkering worden gefinancierd moeten aanvullend zijn op de activiteiten die de 
omgevingsdienst zonder de toekenning van deze aanvullende middelen zou doen of gaat 
doen (de nulsituatie). Het is niet de bedoeling dat de gemeenten en provincies hun bijdrage 

voor energiebesparing verminderen, omdat vanuit het Rijk een extra impuls voor toezicht 

op en handhaving van de energiebesparingsplicht beschikbaar wordt gesteld. De bijdrage 
kan dus niet worden ingezet voor bijvoorbeeld toezicht op andere milieuthema’s of 
cofinanciering in het kader van het provinciale Energiebesparingsakkoord (EBA).  
 
Voor de periode ná de looptijd van deze specifieke uitkering, vanaf 2027, heeft het Rijk een 
structurele bijdrage voor omgevingsdiensten aangekondigd voor extra toezicht op 

energiebesparing. 
 

4. Structurele rijksbijdrage aan omgevingsdiensten, looptijd vanaf 2027.  
Deze bijdrage wordt nog uitgewerkt door het rijk.   
 

Uitdaging. 
Er ligt voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een uitdaging om de verschillende 

stimuleringsregelingen goed uitgevoerd te krijgen. Een belangrijk punt daarbij is het opleiden en 
werven van personeel. Elke regeling heeft zijn eigen voorwaarden en verantwoordingsplichten. 
De OD NHN is in samenwerking met de gemeenten druk bezig om de uitvoering en de 
verantwoording zo effectief op te zetten en te borgen in de processen.  

 
 

Gevraagd 

Ter kennisname de verschillende stimuleringsregelingen energiebesparing bij bedrijven. 
 

Bijlage(n) 

Geen. 
  


