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Geachte heer Japenga, 

Onlangs hebben wij u in het Algemeen Bestuur van de DCMR bericht over de toevoeging van een 
uitkering van zogenaamde EED-gelden aan het gemeentefonds. Blijkens de Decembercirculaire 
gemeentefonds 2016, krijgt uw gemeente € 11.391 compensatie voor het uitvoeren van de taken in 
het kader van Energy Efficiency Directive (EED). 

De EED verplicht grote ondernemingen tot het vierjaariijks uitvoeren van een energie-audit. 
Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor het toezicht hierop. Deze taak wordt voor uw 
gemeente door de DCMR uitgevoerd en past in het focusonderwerp Energie van de in het 
Algemeen bestuur van de DCMR vastgestelde MJP (Meerjarenplan) Bedrijven 2017-2020. 

Aangezien deze taak extra kosten met zich meebrengt, heeft het Rijk besloten een bijdrage te 
verstrekken ter dekking van eenmalige voorbereidingskosten en de structurele uitvoeringskosten. Dit 
bedrag is als bijdrage voor de jaren 2016 en 2017 aan de uitkering van het gemeentefonds in 2016 
toegevoegd. Voor 2018 zijn jaariijkse bedragen voor de structurele uitvoering voorzien. In de tweede 
helft van 2017 wordt een evaluatie uitgevoerd voor het bepalen van de uitvoeringslasten na 2017. 

In het bijgevoegd Addendum werkplan 2017 DCMR, treft u meer informatie over de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van de EED richtlijn, die de DCMR heeft 
uitgevoerd in 2016 en de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren in 2017. 

Wij verzoeken u het hiervoor aan het gemeentefonds 2016 toegevoegde bedrag, toe te voegen aan 
het werkplan DCMR 2017. U kunt dit doen door akkoord te gaan met bijgevoegd Addendum 
werkplan 2017 DCMR. 
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et lezen van deze brief nog vragen hebben of extra informatie nodig hebben voor de 
interne beslüitvorming, dan kunt u contact opnemen met Marieke van de Blaak, accountmanager. 
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mr. R.lwThé 
directeur DÓMR Milieudienst Rijnmond 

Kopie verstuurd aan de heren A Kazen en J Leeuwenburgh 
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Addendum Werkplan 2017 DCMR 

EED-richtlijn 
Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de 
vierjaariijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort 
uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten 
van deze extra toezichtstaak worden gemeenten gecompenseerd. Het in 2016 aan het 
gemeentefonds toegevoegde bedrag dient ter dekking van de eenmalige kosten en van de 
structurele kosten voor 2016 en 2017. 

Deze taak wordt voor de gemeente door de DCMR uitgevoerd en past in het focusondenwerp 
Energie van de in het Algemeen bestuur van de DCMR vastgestelde MJP (Meerjarenplan) Bedrijven 
2017-2020. 

Uitvoering 
Uitgevoerde werkzaamheden in 2016 
ln 2016 heeft de DCMR de volgende werkzaamheden verricht (voorbereiding en start uitvoering): 
• Overieg met EZ (ministerie van Economische zaken) en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland) over de op te stellen handreikingen en factsheets rond de EED; 
Deelname aan de landelijke werkgroep rond erkende maatregelenlijsten; 
Deelname aan de werkgroep EED (met IPO, VNG); 
Deelname aan de landelijk Kerngroep EED ten behoeve van het beoordelen van concern-audits, 
het opstellen van een zogeheten per advies ten behoeve van het bevoegde gezag; 
Coördinatie intern DCMR over de uitvoering en wijze van beoordelen van energie-audits; 
Beantwoorden van vragen van bedrijven over de EED-verplichting; 
Beantwoorden van verzoeken tot uitstel van de vereiste energie-audit; 
Beoordelen van ingediende energie-audits; 

O Bij het beoordelen van de energie-audit is ook gekeken naar de Wm situatie. 
O Er worden zodanige afspraken gemaakt dat voor de inrichting duidelijk is aan welke 

energievereisten het bedrijf de komende vijfjaar heeft te voldoen. 
O In geval een bedrijf geen adequate vergunning heeft ten aanzien van het onderwerp 

energie wordt het bedrijf op de lijst van te actualiseren vergunningen gezet. 

Voorstel werkzaamheden in 2017 
De werkzaamheden in 2017 zijn als volgt verdeeld: 

1) Collectieve werkzaamheden: algemene werkzaamheden in het kader van de uitvoering van 
de EED door de DCMR, die middels een verdeelsleutel verrekend worden tussen de 
gemeenten en de provincie; 

2) Individuele werkzaamheden: de specifieke taken voor individuele bedrijven in de gemeente. 

Collectieve werkzaamheden: 
• Deelname aan de landelijke werkgroep rond erkende maatregelenlijsten; 
• Deelname aan de werkgroep EED; 
• Deelname aan de landelijk Kerngroep EED ten behoeve van het beoordelen van concern 

audits, het opstellen van een zogeheten per advies ten behoeve van het bevoegde gezag; 
• Overieg met collega omgevingsdiensten ten aanzien van handhavingsstrategie voor bedrijven 

die nog geen energie-audit hebben ingediend; 
• Coördinatie intern DCMR over de uitvoering en wijze van beoordelen van energie-audits. 
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Individuele werkzaamheden: 
• Beantwoorden van vragen van bedrijven over de EED-verplichting; 
• Beantwoorden van verzoeken tot uitstel van de vereiste energie-audit; 
• Beoordelen van ingediende energie-audits; 

O Bij het beoordelen van de energie-audit is ook gekeken naar de Wm situatie. 
O Er worden zodanige afspraken gemaakt dat voor de inrichting duidelijk is aan welke 

energievereisten het bedrijf de komende vijfjaar heeft te voldoen. 
O ln geval een bedrijf geen adequate vergunning heeft ten aanzien van het ondenwerp 

energie wordt het bedrijf op de lijst van te actualiseren vergunningen gezet. 
• Aanschrijven EED-plichtige bedrijven die nog geen energie-audit hebben ingediend, vaststellen 

van termijn waarbinnen de energie-audit; 
• Ingeval aanschrijven niet tot het gewenste resultaat leidt handhaven conform vastgestelde 

handhavingsstrategie. 

Resultaat na 2016 en 2017 
Eind 2017: 

• Is er een sluitende lijst van bedrijven die verplicht zijn een energie-audit op te stellen; 
• Is met het merendeel (80%) van deze bedrijven minimaal een afspraak gemaakt over de 

termijn waarbinnen de energie-audit wordt ingediend; 
• Krijgen bedrijven binnen een termijn van 8 weken te horen of hun audit voldoet en zo niet 

welke aanvullende gegevens moeten worden ingediend; 
• Wordt een start gemaakt met het toezicht op de uitvoering van de energie-audits (eerder 

starten heeft geen zin omdat de plannen over te nemen acties een termijn van vier jaar 
omvatten). 

Voor 2018 en verder 
Anno 2018 is er een zodanige situatie dat bij alle energierelevante bedrijven door middel van 
energieverbeterplannen wordt vastgesteld welke energiebesparende maatregelen de komende vier 
jaar worden gepleegd. In de beoordeling wordt bij vergunningplichtige bedrijven ook geverifieerd of 
de vergunning wat betreft energie-eisen adequaat is. Zo nodig wordt het bedrijf op de lijst van te 
actualiseren vergunningen geplaatst. Op basis van het toezicht conform onze risico-aanpak, wordt 
bij de bedrijven nagegaan of uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in het energieverbeterplan 
(energie-audit of energiebesparingsplan) is afgesproken. 

Voorstel financiële afhandeling en rapportage 
Het voorstel is om het bedrag van € 11.391 toe te voegen aan het werkplan DCMR 2017. Eventuele 
tekorten of overschotten op de werkzaamheden worden automatisch verrekend met het werkplan en 
komen uiteindelijk ten laste of ten gunste van het voorschot. Na akkoord op de toevoeging van het 
bedrag aan het werkplan, zullen de kwartaalfacturen aangepast worden aan het nieuwe 
werkplanbedrag. 

De realisatie van de werkzaamheden voor de bedrijfsgerichte taken, waar deze taak onderdeel 
vanuit maakt, wordt gerapporteerd via de maand- en voortgangsrapportages. Daarnaast wordt de 
voortgang van het gehele werkpakket periodiek besproken met de opdrachtgever in het 
voortgangsoverieg. 
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Financiële wijzigingen van werkplan en beleidsbegroting 

Het cluster Wabo toezicht wordt door deze toevoeging verhoogd van € 421.260 naar € 432.652. 
Het totale werkplan wordt verhoogd van € 781.040 naar € 792.431. 

De beleidsbegroting 2017 wordt bij de eerste wijziging in het voorjaar 2017 aangepast. 
De structurele bijdragen voor na 2017 worden, indien tijdig bekend, meegenomen in de 
beleidsbegroting 2018. 
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