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Op donderdag 15 november 2018 heeft de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een juridisch café 

georganiseerd over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Robert van der Velde 

(advocaat bij PlasBossinade) heeft de bijeenkomst ingeleid met een presentatie over de 

regelgeving omtrent energie-efficiëntie. Eric Feringa (adviseur bij de STAB) heeft daarna aan de 

hand van een praktijkvoorbeeld toegelicht welke aspecten bij het bepalen van de terugverdientijd 

in acht moeten worden genomen.  

 

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag het energieverbruik van een 

bedrijf te beoordelen. Van der Velde spreekt zijn verbazing er over uit dat de circulaire “Energie in 

de milieuvergunning”, die hier handvaten voor geeft, dateert uit 1999. Daarnaast kan het bevoegd 

gezag maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar opleggen aan bedrijven waarop 

het Activiteitenbesluit van toepassing is. Bedrijven uit branches waarmee ‘meerjarenafspraken’ zijn 

gemaakt, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Naar aanleiding hiervan ontstond er een discussie of 

dat juridisch eigenlijk wel kan. De rijksoverheid wil de naleving en handhaving van deze regels 

stimuleren, omdat dit bij gemeenten en omgevingsdiensten te weinig prioriteit heeft. Een 

medewerker van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe licht toe dat zij al met de handhaving konden 

beginnen dankzij een pilotsubsidie van de provincie. 

Het rijk heeft de lijst met erkende maatregelen uitgebreid en per 1 juli 2019 gaat een  

informatieplicht voor bedrijven gelden; ondernemers moeten zelf de informatie aanleveren die het 

voor de overheid mogelijk maakt om hen te controleren. Deze informatie moet worden aangeleverd 

bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit de zaal werd gereageerd met de 

opmerking dat de RVO nog moet beginnen met het ontwikkelen van de data-infrastructuur. Men 

vindt bovendien dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar de RVO onder valt, te 

weinig affiniteit met deze problematiek heeft. 

 

Er is zeer interactief gereageerd op de gepresenteerde jurisprudentie, met name op de (creatieve) 

mogelijkheden om de terugverdientijd zo te berekenen dat deze de norm van 5 jaar overstijgt. 

Eric Feringa demonstreerde deze mogelijkheden aan de hand van een formule voor de berekening 

van de terugverdientijd. Hij gaf een toelichting bij de achtergrond van de variabelen en de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 mei 2018 

(ECLI:NL:RVS:2018:1688) over de koelvakken bij de Aldi.  

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven beklaagden zich dat er zo weinig jurisprudentie is. Ook 

vond men dat InfoMil en de wet verschillende informatie geven over het al dan niet vereist zijn van 

een haalbaarheidsonderzoek; men besteedt het geld liever aan het nemen van maatregelen dan 

aan onderzoek. Men ziet het als een voordeel dat de nieuwe, branchegerichte, lijst met erkende 

maatregelen meer duidelijkheid biedt. Overigens blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan om 

gelijkwaardige maatregelen te treffen. 

 


