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Afspraak Europese Energie-Efficiency Richtlijn richtlijn (EED) en financiën

Advies van de Raad van Opdrachtgevers, d.d. 7 november 2016:
akkoord
Gevraagd besluit:
- Financiën die door het rijk in verband met de EED richtlijn eenmalig aan de gemeente en de provincie
worden uitgekeerd ter beschikking te stellen aan de RUD middels een eenmalige extra betaling aan de
RUD aan het begin van 2017.
Inleiding

Juli 2015 is de Nederlandse regeling implementatie EED inwerking getreden. Eén
van de verplichtingen uit de regeling is dat grote ondernemingen een energie-audit
moeten uitvoeren. Het lokale bevoegd gezag van de bedrijven/vestigingen die tot
een dergelijke onderneming behoren is verantwoordelijk erop toe te zien dat de
audit wordt uitgevoerd en dat de rapportage op tijd wordt ingediend, en moet ook
de auditrapportage beoordelen. De RUD voert deze taken in mandaat voor het
bevoegd gezag uit.
De inschatting is dat het in Drenthe circa 80 bedrijven/vestigingen betreft.

Motivatie

Rijk, VNG en IPQ hebben in het najaar 2016 afspraken gemaakt over compensatie
van de uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag als gevolg van de EED richtlijn. In
de ledenbriefvan de VNG (28 oktober jl.) zijn de gemeenten hierover geïnformeerd.
In de briefwordt aangekondigd dat de gemeenten in december 2016 een extra
uitkering van het rijk zullen ontvangen.
In de eerdere ledenbriefvan de VNG (28 juni jl.) zijn gemeenten opgeroepen om in
de jaaropdrachten aan de omgevingsdiensten tijd te reserveren voor de uitvoering
van de EED. In Drenthe (accounthouderoverleg en Raad van opdrachtgevers) is
bepaald dat niet op voorhand het aantal uren in het jaarprogramma zou worden
opgenomen maar dat de middelen die het rijk uitkeert zullen worden
doorgeschoven naar de RUD. Inmiddels is hier dus duidelijkheid over. In totaal zal
het voor de Drentse gemeenten gaan om een bedrag van circa 130.000 euro. De
uitkering aan de provincie is nog niet bekend maar gelet op het inrichtingenbestand
van de provincie wordt niet verwacht dat het hier om een groot bedrag zal gaan.
Vanuit de RUD is de verwachting dat de financiële compensatie van rijk voldoende
zal zijn om de extra taken in 2017 adequaat in te vullen.
In de tweede helt van 2017 zalonder aanvoering van het rijk een landelijke
evaluatie worden uitgevoerd naar de uitvoeringslasten na 2017.

Bijlagen

De VNG ledenbrief en aanvullende informatie is beschikbaar via:
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteitlondersteuningsprogramma-
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