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TNO UNITS

INHOUD
Nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse beleid voor energieefficiëntie in de industrie.
Het doel van het Klimaatakkoord is om de uitstoot van
broeikasgassen in Nederland met 49% terug te dringen ten opzichte
van 1990.
De handhaving van de energiebesparingsverplichting wordt
geïntensiveerd.

TOTSTANDKOMING KLIMAATAKKOORD
februari 2018

Het kabinet Rutte III heeft zich ten doel gesteld de
Nederlandse broeikasgasemissies in 2030 met 49% te
verminderen ten opzichte van 1990.

• Start onderhandelingen
Klimaatakkoord
10 juli 2018

• “Voorstel voor hoofdlijnen
van het Klimaatakkoord”

In februari 2018 zijn onderhandelingen gestart aan vijf
sectorale tafels om te komen tot een Klimaatakkoord.
Deelnemers: overheden, bedrijfsleven,
milieubeweging, vakbonden en andere organisaties.

21 december 2018

• “Ontwerp van het
Klimaatakkoord”

28 juni 2019

• “Klimaatakkoord”
https://www.klimaatakkoord.nl/

DOORREKENING ONTWERP KLIMAATAKKOORD
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het Ontwerp Klimaatakkoord doorgerekend.
Conclusies:
De reductie-opgave valt net binnen
de bandbreedte, maar wordt
waarschijnlijk niet gehaald.
Het ontwerpakkoord kan leiden tot
grote stappen in de energietransitie,
maar er is nog veel werk aan de
winkel.

PBL (2019), Effecten ontwerp Klimaatakkoord, Den Haag: PBL.

TECHNISCHE OPTIES VOOR DE INDUSTRIE
•
•

Het technisch potentieel om voldoende emissiereductie in de industrie te realiseren is aanwezig.
De technische opties hebben sterk uiteenlopende kosten.

Jan Ros en Wouter Wetzels (2019), Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Methodiek doorrekening industrie, Den Haag: PBL.

KLIMAATAKKOORD (INDUSTRIE)
“De Nederlandse industrie moet en wil een belangrijk motorblok zijn voor de
omvorming naar een duurzame en circulaire economie.”
Instrumentarium voor de industrie:
Een ambitieus innovatieprogramma;
Normering (reductieopties met terugverdientijd ≤ 5 jaar verplicht);
Een programma Waterstof;
Een stevige regionale clusteraanpak;
Versterking van de arbeidsmarkt;
Een prijsprikkel in de vorm van een verstandige CO2-heffing;
Verbreding van de SDE+ subsidie (stimulering CO2-reductie industrie);
Beperkingen aan de subsidiëring van CCS.
https://www.klimaatakkoord.nl/

DE MEERJARENAFSPRAKEN LOPEN AF
Sinds 1992 maakt de overheid met veel
sectoren meerjarenafspraken voor de
verbetering van de energie-efficiëntie.

Resultaat MEE-convenant 2009-2017

Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETSondernemingen (MEE)
Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2020
(MJA3)

In 2017 hebben de MEE-bedrijven zich verplicht
om additionele energiebesparing te realiseren.

De meerjarenafspraken lopen in 2020 af.
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Resultatenbrochure convenanten, Meerjarenafspraken energie-efficiëntie,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, September 2018

ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING
De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting.
Inrichtingen zijn verplicht om alle energiebesparings-maatregelen te nemen die zich
binnen vijf jaar terugverdienen.

De verplichting geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken.
Het gaat om inrichtingen in de dienstensector, industrie en landbouw.
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ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING
In 2013 is in het “Energieakkoord voor duurzame groei”
afgesproken om de naleving van de
energiebesparingsverplichting te bevorderen door:
het opstellen van erkende maatregellijsten;
de oprichting van een onafhankelijk expertisecentrum;
handhaving;
pilots met een Energie Prestatie Keuring-systeem.
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ERKENDE MAATREGELLIJSTEN
Vanaf 2015 zijn erkende maatregelenlijsten van kracht voor de eerste lichting
branches. Daarna zijn maatregellijsten opgesteld voor meer branches en zijn de lijsten
geactualiseerd.
Voorbeeld van een erkende maatregel
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Erkende Maatregelenlijst Rubber- en kunststofindustrie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mei 2019.

HANDHAVING BLIJFT MOEILIJK
Er is ingezet op extra handhaving en toezicht, maar
het bevoegd gezag gaf aan dat handhaving van de
energiebesparingsverplichting moeilijk was:
Overzicht ontbrak over welke bedrijven
daadwerkelijk maatregelen hebben genomen;
Per bedrijf kon discussie ontstaan over de te
nemen maatregelen;
Onduidelijkheid over berekeningsmethode
terugverdientijd;
Informatie over de naleving was niet
vergelijkbaar.
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Persbericht Omgevingsdienst NL, 16 augustus 2018

Nota van Toelichting wijziging Activiteitenbesluit Wet milieubeheer (1 juli 2019)

EXTRA IMPULS VOOR NALEVING
In 2018 is besloten tot een extra impuls voor naleving van de Wet milieubeheer:
Introductie van een informatieplicht
Bedrijven worden verplicht informatie te verstrekken aan het bevoegd gezag over welke
erkende maatregelen ze hebben genomen.
Het bevoegd gezag kan een sanctie opleggen op het niet aanleveren van informatie.

Verheldering van de systematiek voor het berekenen van de terugverdientijd
Afspraken met de gemeenten over verbetering van de handhaving
Benadering van de bedrijven
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Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018, SER, 13 februari 2018

STAND VAN ZAKEN INFORMATIEPLICHT
Vanaf 1 juli 2019 is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende
maatregelen genomen worden.
Tot en met 1 juli 2019 hebben 22 duizend bedrijfsvestigingen via het digitale loket
gerapporteerd.
De informatieplicht geldt niet voor de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en
glastuinbouw. Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency
Richtlijn (EED) hoeven pas in december te rapporteren.
Een voorzichtige schatting van het Rijk over het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de
Informatieplicht zou moeten voldoen houdt rekening met maximaal tussen de 50.000 en
60.000 rapportages.
Gemeenten en omgevingsdiensten gebruiken de rapportages om te controleren of
voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht.
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Persbericht Ministerie van EZK, 2 juli 2019

CONCLUSIES
Het Klimaatakkoord bevat een breed beleidsinstrumentarium dat als doel
heeft om de Nederlandse broeikasgasemissies in 2030 met 49% te
verminderen ten opzichte van 1990.
De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting.
Er is ingezet op extra handhaving en toezicht, maar handhaving bleef
moeilijk. In 2018 is besloten tot een extra impuls voor naleving van de
energiebesparingsverplichting, waaronder invoering van de
informatieplicht.
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