We halen
ideeën over
duurzaamheid op

Energiebesparing levert veel op
Het start met Erkende maatregelen uit de Wet milieubeheer
Gebruikt een organisatie of bedrijf jaarlijks meer dan 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan moeten zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Dit kan door het
toepassen van de zogenoemde erkende maatregelen. Door
bijvoorbeeld een deursluis, roltrapsensoren en LED-verlichting
toe te passen, ontstaat al een flinke energiebesparing. Wij

En ondersteunen
gemeenten en
provincie om hun
doelstellingen te
realiseren

controleren of bedrijven en organisaties de maatregelen
toepassen, bedrijven krijgen in 2019 een informatieplicht.

Wij zien toe op de naleving van Europese richtlijn voor
grote bedrijven
Grote ondernemingen* moeten voldoen aan de Europese
Energy Efficiency Directory (EED). In het landelijk kernteam
maakten we werkafspraken over het beoordelen van concerns
met hoofd- en nevenvestigingen. Zo zorgen we er bij supermarkten voor dat we de ene locatie niet anders behandelen
dan de andere. Ondernemingen die onder de EED vallen,

Wij komen dagelijks bij bedrijven en organisaties en
kunnen daarom de provincie en gemeenten ondersteunen om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren
voor deze doelgroepen. Alle gemeenten en de provincie hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Binnen Omgevingsdienst Haaglanden is
veel kennis, expertise en uitvoeringskracht aanwezig
die kan bijdragen aan het realiseren van een duurzame leefomgeving.

Vervolg in 2019
In 2019 presenteren we een nieuw duurzaamheidsprogramma waarin we samenwerken met onze gemeenten
en provincie aan onderwerpen zoals verduurzamen

krijgen een keer per vier jaar een audit op het gebied van
energiebesparing en transport.
* meer dan 250 medewerkers en/of een jaaromzet van € 50 miljoen en een
jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen.

Vervolg in 2019
De informatieplicht gaat op 1 juli 2019 van start en het
loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

maatschappelijk vastgoed, terugwinnen van materia-

is al open. Deze plicht regelt dat de genomen energiebe-

len, grondstoffen en energie, warmtekansenkaarten,

sparende maatregelen in een centrale database komen.

buurtbatterijen en initiatieven met waterstof. Alles bezien
vanuit ons werkveld milieuvergunningen en – toezicht.

Wet- en regelgeving die van toepassing is:
Europese richtlijn EED, Wet milieubeheer

Wij gaan onze controles baseren op de aangeleverde
informatie.

