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1. Energiebesparing algemeen

2. Energiebesparing specifiek - art. 2.15 Activiteitenbesluit

milieubeheer

3. (Art. 2.15 Activiteitenbesluit onder) de Omgevingswet
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Energiebesparing algemeen



Energieakkoord
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• Energieakkoord voor duurzame groei (6 september 2013) zet in op:

• een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar (=

energiebesparing per 2020 van 100 petajoule);

• een toename van het aandeel hernieuwbare energie van 4,5% in 2013 naar 14%

in 2020;

• een verdere toename van dat aandeel naar 16% in 2023;

• ten minste 15.000 voltijdbanen extra.



Convenanten
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• Aanloop sedert 1992: Meerjarenafspraken bepaalde sectoren, verbetering energie-

efficiëntie met het oog op behalen van 20% CO2-reductie.

• Thans (2001 – 2020): MJA3-convenant en MEE-convenant + addendum.

• MJA3: Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (niet-ETS

ondernemingen)

• MEE: Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS ondernemingen 2009 (vervolg

op Convenant Benchmarking)

• Addendum (Energieakkoord): individuele besparingen, tezamen 9 PJ



Van EPC naar BENG
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• Van 1995 tot en met 2020 wordt de energieprestatie van nieuwbouw

uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

• Vanaf 1 januari 2021... van EPC naar Bijna EnergieNeutraal Gebouw

(BENG):

• maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar);

• maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar); en

• minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).
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Energiebesparing specifiek

art. 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer



Art.	2.15	Activiteitenbesluit

29-11-17 8Van der Feltz advocaten                  Energiebesparing

• De drijver van een inrichting dient alle energiebesparende

maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen (art.

2.15 lid 1 Activiteitenbesluit).

• Eventueel gefaseerd (art. 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit).

• Grootverbruikers: onderzoek (art. 2.15 lid 3 Activiteitenbesluit)



Reikwijdte
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• Art. 2.15 heeft een beperkte reikwijdte

• Zie art. 2.14c Activiteitenbesluit:

§ Art. 2.15 is slechts van toepassing op type A en B-inrichtingen

§ Art. 2.15 is niet van toepassing op type C-inrichtingen

§ In de omgevingsvergunning staan reeds eisen voor

energiebesparing voor deze inrichtingen.



Uitzonderingen reikwijdte (I)
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• ‘Kleinverbruikers’: inrichtingen met een jaarlijks

elektriciteitsverbruik van < 50.000 kWh en inrichtingen met een

jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten aan brandstoffen van <

25.000 m3 (art. 2.15 lid 5 Activiteitenbesluit)

• ETS-bedrijven (art. 2.15 lid 6 Activiteitenbesluit jo. art. 16.5 Wm)

• MJA3-bedrijven (mits energie efficiëntie plan (EEP))



Uitzonderingen reikwijdte (II)

29-11-17
1
1

Van der Feltz advocaten                   Energiebesparing

• Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem

(art. 2.15 lid 6 Activiteitenbesluit jo. art. 15.51 lid 1 Wm)



Energie-audit
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• Grote ondernemingen dienen om de vier jaar een energie-audit te

verrichten en daarvan een verslag te maken (zie Tijdelijke regeling

implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie)

• Het bevoegd gezag kan bedrijven die gebruik maken van de erkende

maatregelenlijsten een (gedeeltelijke) vrijstelling geven (zie

www.rvo.nl).

• Vrijstelling bij onderzoek als bedoeld in art. 2.15 lid 3

Activiteitenbesluit (art. 7 tijdelijke regeling)



Welke maatregelen? (I)
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• Lijst met erkende maatregelen: art. 2.16 Activiteitenbesluit jo.

bijlage 10 Activiteitenregeling (vloeit voort uit Energieakkoord)

• Art. 2.15 lid 1 Activiteitenbesluit bevat een ‘uitputtende’ regeling

ten aanzien van de door de drijver van een inrichting te nemen

energiebesparende maatregelen

• Zie: AbRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS 2017:1682



Welke maatregelen? (II)
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• Beoordeling terugverdientijd per individuele inrichting (niet: per

branche)

§ Zie: Rb. Midden Nederland 10 oktober 2014,

ECLI:NL:RBMNE:2014:4889; Rb. Amsterdam 2 december 2014,

ECLI:NL:RBAMS:2014:8107 tot en met ECLI:NL:RBAMS:2014:8113
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Omgevingswet



Omgevingswet
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• Artt. 5.15, 5.16 en 5.17 Besluit activiteiten leefomgeving

• Vergunningplichtige activiteiten: art. 8.9 lid 1 onder f Bkl

(“doelmatig gebruik van energie”) ontleend aan art. 11 onder f RIE

en Bor art. 5.7 lid 1 onder a.



Motie Vos
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Aangehouden motie Vos (Kamerstukken I 2016-2017, 33 118, nr. R):

“(…) verzoekt de regering om in het Besluit kwaliteit leefomgeving

omgevingswaarden voor broeikasgassen en instructieregels voor energiebesparing en

hernieuwbare energie op te nemen, gericht op de uitvoering en realisatie van het

klimaatakkoord van Parijs;”
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Zijn	er	nog	vragen?

Van	der	Feltz	advocaten
Javastraat	22	|2585	AN	Den	Haag

W:	www.feltz.nl		

Godert	van	der	Feltz
Partner

T:	+31	70	31	31	066
M:	+31	6	512	846	44
E:	vanderfeltz@feltz.nl

Van	der	Feltz	advocaten	– attorneys	at	law	is	a	boutique	law	firm	in	The	

Hague	with	the	ambition	of	staying	at	the	top	of	our	field.	We	advise	and	

litigate	on	matters	of	public	law,	civil	law	and	criminal	law.	The	combination	

of	these	areas	of	law	has	our	particular	attention.	For	this	reason	we	often	

act	in	matters	in	which	one	or	more	governmental	bodies	are	involved.	


