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Wet milieubeheer

• Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.15

• Bedrijven voeren alle energiebesparende maatregelen door met een 
terugverdientijd van vijf jaar of minder

• Erkende maatregelen vastgelegd in wetgeving

• Erkende maatregelenlijsten

EML
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Informatieplicht EML

• Wijziging van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

• Per 1 juli 2019 in werking getreden

• Omgekeerde bewijslast ?
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• Naast de bestaande energiebesparingsverplichting nu ook 
een informatieverplichting

• Wettelijk moet een bedrijf aan beiden voldoen voor 1 juli 2019

• EML is leidend. Een afwijking daarvan moet worden uitgelegd.

• Het nemen van alternatieve maatregelen bij voldoende 
motivering van het energiebesparende effect blijft mogelijk.

• De informatie wordt door bevoegd gezag gebruikt voor 
informatie-gestuurde toezicht en handhaving

Informatieverplichting en 
energiebesparingsverplichting
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• 45.000 rapportages ingediend

• 45.000 nog niet ?

Ed Nijpels:

“We moeten 
gevangenissen 
bouwen!”

Informatieplicht energiebesparing
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Resultaten informatieplicht

90.000

45.000 (=50%)

Ingediend

grote

verbruikers

klein-

verbruikers

Circa 36.000

Circa 54.000

27.500 (=75%)

Ingediend

17.500 (=35%)

Ingediend

alle

verbruikers



Aanpak niet-gerapporteerden:

Opsporing:

• Data-analyses

• Gevelcontroles

• Milieucontroles

• Netbeheerders ?

• Extra rijksbudget (Urgenda)

Sanctionering:

• Waarschuwing 
(begunstigingstermijn)

• Dwangsom/boete

Toezicht en handhaving informatieplicht
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• Nog in te dienen: 0 %

• Er hebben meer bedrijven uit 
de branche een rapportage 
ingediend dan er bekend 
waren.

• MJA-bedrijven geven goed 
voorbeeld

Rubber- en kunststofindustrie
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Rubber- en kunststofindustrie
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• Aanwezigheidsschakelingen

• Tijdschakelaars

• Luchtkanaal aanzuigen lucht van buiten

• Weersafhankelijke regelingen

• LED verlichting toepassen

Top 5 Niet uitgevoerd         Rubber en kunststof

11

• Onnodig branden verlichting

• Onnodig aanstaan perslucht

• Koude lucht toepassen voor 

perslucht

• Aanvoertemperatuur CV-water op 

basis buitentemperatuur

• Beperken buitenverlichting

GD7

FD5

FD2

FA3

GD5



Top 5 gedeeltelijk toegepast

Top 5 meest toegepaste maatregelen

Rubber- en kunststofindustrie
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Informatiegestuurde handhaving
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• Wortel en stok benadering

• Redelijkheid en billijkheid

• Inspectie/controle

• Eindgesprek met 
bevindingen

• Afspraken (termijnen)

• Brief bevoegd gezag

• Hercontrole

• Gesprek

• Afspraken (termijnen)

• Brief met HH-paragraaf

• Hercontrole

• Aanzegging dwangsom

• Hercontrole

• Gesprek wethouder

• Beschikking dwangsom

• Hercontrole

Stimulerend toezicht
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• Rubber- en kunststofindustrie 
scoort goed bij 
informatieplicht

• Nog behoorlijk wat EML-
maatregelen toe te passen

• Toezicht ligt op de loer

• Ga aan de slag!

Conclusie - aanbevelingen
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• Informatieplicht gaat mee in 
Omgevingswet

• 2023 nieuwe ronde

• Kantoren/bedrijfsgebouwen, 
scholen en sportinrichtingen 
naar Gebouwde Omgeving 
(label C)

• Sturen op CO2

• Eigen opwek

Stap naar Klimaatakkoord en Omgevingswet
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MJA

17


