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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB
van 4 december 2019 over Handhavend optreden bij energiebeheer bij bedrijven

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 december 2019 hebben
wijtoegezegd de mogelijkheden te onderzoeken die de provincie heeft om "handhavend op
te treden tot naleving op gebied van energiebeheer". Met deze brief geven wij invulling aan
deze toezegging.

Wij zijn als provincie bevoegd gezag bij de 49 energie-intensieve bedrijven voor energie-
toezicht. Dit zijn bedrijven die voor hun productieproces veel energie gebruiken, zoals de
chemie-, voedsel- en metaalsector. Bij het toezicht bekijken wij of de bedrijven de wettelijke
verplichtingen op het gebied van energiebeheer naleven. Wij hebben in november 2019 de
RUD Drenthe opdracht gegeven om dit specifiek energietoezicht uit te oefenen bij deze be-
drijven. De RUD voert deze opdracht uit in 2020 en het eerste kwartaal van 2021. U ontving
hierover een brief op 26 november 2019, kenmerk 4815.712019002581 .

De RUD levert medio 2020 een eerste rapportage op naar aanleiding van het energie-
toezicht. Op basis van deze uitkomsten bepalen wij of we gaan handhaven of dat andere
vervolgacties nodig zijn,

Gemeenten
Voor alle andere bedrijven dan de 49 energie-intensieve bedrijven zijn de twaalf gemeenten

bevoegd gezag voor energietoezicht. Wij hebben het voornemen om met de gemeenten in
gesprek te gaan, om te verkennen welke mogelijkheden zij zien voor de uitvoering van het
toezicht op energiebeheer bij bedrijven.
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De gemeente Emmen loopt hierop voor en heeft de RUD Drenthe al opdracht gegeven om
in 2O2O specifiek energietoezicht uit te oefenen bij 45 bedrijven/ instellingen die moeten vol-
doen aan de wettelijke informatieplicht (dit zijn bedrijven of instellingen die per jaar meer
dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken)

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

md/coll


