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Geacht college, 

 

Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas gebruiken 

(Wm-inrichtingen) moeten in Nederland voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht. Dit 

houdt in dat ze moeten investeren in energiebesparende maatregelen en rapporteren welke 

maatregelen zijn uitgevoerd. Dit betreft veelal eenvoudige maatregelen die zichzelf binnen een 

tijdsbestek van vijf jaar terugverdienen.  

 

In een recent rapport concludeert de rekenkamer van o.a. onze buurgemeente Leidschendam-

Voorburg1 dat handhaving op de energiebesparingsplicht achter loopt. “Hoewel de 

omgevingsdiensten zijn uitgerust energietoezicht uit te voeren wordt er binnen de gemeenten 

slechts in beperkte mate toezicht uitgevoerd.” Gebrek aan controle kan ertoe leiden dat bedrijven en 

instellingen kansen missen om energie, en daarmee kosten, te besparen. 

 

Wat GroenLinks betreft toont Rijswijk ambitie om van energiebesparing een speerpunt te maken en 

steunt de gemeente Wm-inrichtingen en andere bedrijven en instellingen om energiebesparende 

maatregelen te nemen. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Voert de Omgevingsdienst Haaglanden de controles op de energiebesparingsplicht momenteel 

consequent uit?  

2. Hoeveel controles heeft de Omgevingsdienst in 2020 uitgevoerd en hoeveel daarvan hebben in 

Rijswijk plaatsgevonden? 

3. Hoeveel Wm-inrichtingen kent Rijswijk, hoeveel van deze bedrijven en instellingen voldoen aan 

hun informatieplicht? En in hoeverre voldoen de bedrijven en instellingen aan de 

energiebesparingsplicht? 

4. Treedt de omgevingsdienst handhavend op bij bedrijven en instellingen die niet aan de 

energiebesparingsplicht voldoen? Zo nee, waarom niet? 

5. Wat doet de gemeente, in aanvulling op het toezicht zoals omschreven in het toezichtplan van de 

omgevingsdienst, om Rijswijkse Wm-inrichtingen en andere bedrijven en instellingen te helpen 

en stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen?  

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

 

Remmelt de Weerd en Romke Jan de Vries 

 
1 Binnenlands Bestuur, 8 mei 2020: Gemeenten controleren nauwelijks op energiebesparing. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-controleren-nauwelijks-op.13170351.lynkx

