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Besluit van                                                                                             , tot wijziging van het 
Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het 
verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van                        ,  

nr. WJZ /                             ; 

Gelet op artikel 4.3, eerste lid, onder b, en artikel 16.1, tweede lid, van de Omgevingswet; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord …, nr. … ; 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van         ,  

nr. WJZ /                    ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Artikel I 

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 1.1a, eerste lid, wordt na “ 8.5,” ingevoegd “16.1, tweede lid,”.  

B  

Aan artikel 5.15 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. De terugverdientijd, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend volgens bij ministeriële regeling 
gestelde regels. 
 

 



C 

Na artikel 5.15 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 5.15a (gegevens en bescheiden energiebesparende maatregelen) 
1. Als artikel 5.15, eerste lid, van toepassing is, worden uiterlijk op 1 juli 2023 en daarna  
eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, de volgende gegevens en  
bescheiden verstrekt:  
a. het registratienummer van de Kamer van Koophandel van degene die de  
milieubelastende activiteit verricht, als diegene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
b. als de gegevens en bescheiden worden verstrekt namens degene die de milieubelastende 
activiteit verricht: de contactgegevens van degene die de gegevens en bescheiden verstrekt; 
c. een overzicht van de van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel  
5.15, derde lid, die zijn getroffen; 
d. een overzicht van de energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 5.15, derde lid, die niet  
van toepassing zijn, omdat niet wordt voldaan aan een of meer van de in de ministeriële regeling  
aangegeven randvoorwaarden; 
e. als niet alle van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 5.15,  
derde lid, zijn getroffen: een overzicht van de andere energiebesparende maatregelen met een  
terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar die zijn getroffen; en 
f. het energieverbruik van de milieubelastende activiteit: 
1°. uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit en kubieke meters aardgasequivalent; 
2°. bepaald met inbegrip van energie die op de locatie wordt opgewekt en gebruikt; en 
3°. gemeten over het voorafgaande kalenderjaar. 
2. In afwijking van het eerste lid worden, als de milieubelastende activiteit wordt verricht door een 
onderneming als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de richtlijn energie-efficiëntie, de gegevens en 
bescheiden voor de eerste maal verstrekt uiterlijk op 5 december 2023 en daarna eenmaal per vier 
jaar. 
3. In afwijking van het eerste lid worden, als degene die de milieubelastende activiteit verricht op 1 
juli 2019 was toegetreden tot de meerjarenafspraak energie-efficiëntie, de gegevens en bescheiden 
voor de eerste maal verstrekt uiterlijk op 5 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar. 
 
Artikel 5.15b (elektronisch formulier en ondertekening) 
1. De gegevens en bescheiden worden verstrekt met gebruikmaking van een elektronisch  
formulier dat door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar wordt 
gesteld. 
2. Gegevens en bescheiden die zijn verstrekt via het elektronisch formulier gelden als ondertekend. 
 
D 

In BIJLAGE I (BEGRIPPEN) wordt onder A. Begrippen Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder wordt een begrip toegevoegd, luidende: 

meerjarenafspraak energie-efficiëntie: De op 1 juli 2008 tot stand gekomen meerjarenafspraak 
energie-efficiëntie (Stcrt. 2018, 50932);  

 

Artikel II  

1. Als voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden 
moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, tweede of tiende lid, van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang 
met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 1 juli 2023 van 
toepassing. 
2. Als voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden 
moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, elfde lid, van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste 
lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 5 december 2023 van toepassing. 
 
 
 



Artikel III 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

 

 

 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

 

 

 

 

 

 

 


