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Onderwerp

Mandaat aan RUD inzake toezicht energierapportages

Voorstel

Mandaat te verlenen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord tot het inzien,
verkrijgen en gebruiken van informatie in energierapportages.

Inleiding

In september 2018 is besloten het energieconsulentschap bij de RUD te beleggen en
daaropvolgend is een plan van aanpak opgesteld om de energiegerichte VTH-taken te
borgen.
Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft in zijn vergadering van 4 juli 2019 ingestemd
met het vervolg plan van aanpak borging energie en de hierin opgenomen vervolgstappen
Eén van deze stappen heeft betrekking op de informatieplicht voor bedrijven (middel- en
grootverbruikers) om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen in hun bedrijf
zijn genomen.
De RUD verzoekt nu alle deelnemers om mandaat teneinde de door bedrijven verstrekte
informatie te kunnen inzien, verkrijgen en gebruiken in het kader van toezicht.

Beoogd effect/doel

Direct gebruik van informatie voor toezicht in het kader van handhaving van de
energ iebesparingsplicht.

Argumenten

Vanaf 2019 geldt voor veel bedrijven met een energíebesparingsplicht (middel- en
grootverbruikers) ook een informatieplicht. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Deze
bedrijven moeten via het eloket van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland
rapporteren welke energiebesparende maatregelen in hun bedrijf zijn genomen. Die
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verstrekte informatie kan direct worden gebruikt voor toezicht in het kader van
handhaving van de energiebesparingsplicht.
De informatie (rapportages van de bedrijven) kan vanaf 2 juli 2019 via eLoket worden
opgehaald. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal acties nodig waaronder het verlenen
van mandaat aan de RUD tot het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie. Op deze

wijze kunnen de toezichthouders hun taak goed uitvoeren.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

Een duurzame energiehuishouding bij bedrijven is natuurlijk belangrijk voor het klimaat
maar levert ook voordelen voor de bedrijven zelf op.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com m u nicatie/ participatie

RUD wordt via antwoordbrief geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

N.v.t.

Exterrr:

N.v.t.
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