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Betreft Energiebesparing bij bedrijven zorgt voor winst in uw
regio

Op 6 september 2013 tekenden meer dan veertig organisaties het SER
Energieakkoord voor duurzame groei. Onder deze veertig organisaties
waren vertegenwoordigers vanuit de overheid, zoals ook het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en VNG, en vertegenwoordigers vanuit
werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere
maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Kern van het
akkoord is een aantal breed gedragen afspraken over energiebesparing,
duurzame energie en klimaatbeleid. Samen werken we aan een
betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid
en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Ook uw
gemeente kan daaraan een grote bijdrage leveren.

De rol van gemeenten bij energiebesparing door bedrijven
Veel gemeenten voeren al een actief energiebeleid. Dit levert immers vaak
winst op voor de (lokale) economie en leefomgeving. Die winst zit in de
beperking van woon- en bedrijfsvoeringlasten, verbeterde
concurrentiekracht van bedrijven, het stimuleren van werkgelegenheid,
bijvoorbeeld in de installatiebranche, en natuurlijk winst voor het klimaat.
Het is dan ook in uw belang dat uw energiebeleid in de nieuwe
collegeperiode wordt voortgezet en/of geïntensiveerd. Bij veel bedrijven,
blijft nog energiebesparingspotentieel onbenut. Dat is mogelijk ook bij
bedrijven In uw gemeente zo. Wij vinden het belangrijk dat ook dit
potentieel benut gaat worden en doen een beroep op u om daaraan bij te
dragen. Daarom is dit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een
beleidsprioriteit en voor VNG een belangrijk thema in het VNG
Ondersteuningsprogramma Energie, dat gemeenten wil ondersteunen In
hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord
(www.vng.nl/eneraie). Het toepassen van de energiebesparingsbepalingen
kan namelijk zorgen voor meer dan de helft van de totale
energiebesparing die het SER Energieakkoord kan opleverenl

Prioriteiten stellen
In het Energieakkoord wordt een aantal maatregelen genoemd om
energiebesparing bij bedrijven te stimuleren en te vereenvoudigen.
Toezichthouders ervaren het controleren en afdwingen van de
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energiebesparingsbepalingen echter vaak als lastig. Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de VNG willen dit vergemakkelijken en
ondersteunen. Daarbij wordt ook samenwerking met het IPO gezocht. Om
het toezicht te vereenvoudigen wordt hard gewerkt aan het vaststellen
van duidelijke erkende maatregellijsten per branche. De eerste lichting
maatregellijsten wordt naar verwachting voor de zomer naar de Tweede
Kamer verstuurd. Als deze maatregelen worden getroffen, dan voldoen de
bedrijven in ieder geval aan de wettelijke energiebesparingsplicht.
Daarnaast wordt het aanbod aan opleidingen en tools vernieuwd en is er
nu eenmalig extra geld beschikbaar voor opstartcapaciteit bij gemeenten
en/of uitvoeringsdiensten. Ook wordt er per 1 januari 2015 een
expertisecentrum op dit gebied voor bedrijven, bevoegd gezag en
vastgoed opgezet. In het SER Energieakkoord is ondermeer afgesproken
dat de overheid meer prioriteit gaat geven aan de handhaving van de
energiebesparingsbepalingen uit de Wet milieubeheer (art. 2.15
Activiteitenbesluit milieubeheer). Wij hebben besloten geen aparte
bestuursakkoorden daarover af te sluiten, maar we vinden het wel
belangrijk dat we met elkaar alle mogelijkheden benutten.

Samen aan de slag
Nog voor de zomer 2014 zullen wij bij regionale bijeenkomsten aansluiten
om met u in gesprek te gaan over energiebesparing. Omdat een deel van
de gemeenten de taak energiebesparing bij de Regionale
Uitvoeringsdiensten heeft ondergebracht, zullen wij deze diensten ook
uitnodigen. Doel van deze bijeenkomsten is het belang van
energiebesparing bij bedrijven en de rol van gemeenten daarbij onder de
aandacht te brengen. Na de zomer willen we bestuurlijke roadshows
organiseren waarin het ondersteuningsaanbod nader wordt toegelicht en
de mogelijkheid van samenwerkingsafspraken, mogelijk in de vorm van
een Green Deal kan worden verkend.

Wij verzoeken u om de komende jaren aandacht te besteden aan
energiebesparing bij bedrijven en zo een bijdrage te leveren aan de
doelstelling uit het SER Energieakkoord. Wellicht wordt dit al tot uiting
gebracht in uw nieuwe collegeprogramma. Wij hopen in ieder geval dat u
bereid bent om in de (miIieu)jaarprogrammas en/of de werkafspraken
tussen gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten, capaciteit te
reserveren voor deze belangrijke taak. Op die manier kan uw gemeente
bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering en tegelijkertijd
een extra impuls geven aan de lokale groene economie. Wij werken graag
samen met u aan het realiseren van duurzame groei.

Hoogachtend,

DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING
EN MILIEU, NEDERLANDSE GEMEENTEN,
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