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Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit 
kwaliteit leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht 
voor milieubelastende activiteiten  
 
(28 september 2022) 
 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 

 
Op de voordracht van Onze Minister voor Klimaat en Energie van …………, nr. WJZ………….; 
Gelet op de artikelen 4.3, eerste lid, aanhef en onder b, 5.34, eerste en tweede lid, 16.1, 

tweede lid, en 16.139, tweede lid, onder c, van de Omgevingswet en op artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Klimaat en Energie van ………, nr. WJZ……….; 
 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
 

Artikel I 
 
 Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
 In afdeling 3.2 wordt voor paragraaf 3.2.1 een paragraaf ingevoegd, luidende: 
 
§ 3.2.0 Energiegebruik bij gebouwen 
 
Artikel 3.3a (aanwijzing milieubelastende activiteiten) 
 1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: 
 a. het gebruiken van energie als: 
 1°. het energiegebruik in enig kalenderjaar ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ 
aardgasequivalenten is; en 
 2°. het energiegebruik wordt verricht op dezelfde locatie als waar zich een gebouw bevindt of 
op het gebouwerf van dat gebouw; en 
 b. het gelegenheid bieden tot het gebruiken van energie in een gebouw of op het gebouwerf 
van dat gebouw als het energiegebruik in enig kalenderjaar ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m³ aardgasequivalenten is.  
 2. Onder de aanwijzing vallen niet het gebruiken van energie of het gelegenheid bieden tot het 
gebruiken van energie als: 
 a. het gebouw een woonfunctie heeft; of 
 b. de activiteit is aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11. 
 3. Op het berekenen van de aardgasequivalenten zijn de bij ministeriële regeling gestelde 
regels van toepassing. 
 
Artikel 3.3b (algemene regels) 
 
 Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.3a, wordt voldaan aan de regels over 
verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. 
 
B 
 
 Artikel 3.52 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
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 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
C 
 
 In artikel 3.56 wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot c tot en met e een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 b. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
D 
 
 In artikel 3.59, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot 
en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
E 
 
 In artikel 3.62 wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
F 
 
 In artikel 3.65 wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
G  
 
In artikel 3.68, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en 
met f een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 
c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
H 
 
 In artikel 3.71 wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
I 
 
 In artikel 3.74, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot 
en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
J 
 
 In artikel 3.77, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot 
en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
K 
 
 In artikel 3.80, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
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L 
 
 Artikel 3.83 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In onderdeel b vervalt “en”. 
 
 2. Onder verlettering van onderdeel c tot d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en.  
 
M 
 
 Artikel 3.86 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In onderdeel b, onder 3⁰, vervalt “en”. 
 
 2. Onder verlettering van onderdeel c tot d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en.  
 
N 
 
 In artikel 3.89, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen d en e tot e en f een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 d. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
O 
 
 In artikel 3.92, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
P 
 

In de artikelen 3.95, tweede lid, 3.99, tweede lid, 3.109, derde lid, onder c, 3.116, derde lid, 
onder c, 3.120, derde lid, onder a, 3.126, tweede lid, onder c, 3.132, derde lid, onder c, 3.138, 
derde lid, onder c, 3.142, derde lid, onder a, 3.146, tweede lid, onder c, 3.150, derde lid, 3.154, 
tweede lid, 3.157, tweede lid, 3.161, derde lid, 3.165, derde lid, 3.168, tweede lid, 3.171, tweede 
lid, 3.176, tweede lid, onder b, 3.180, tweede lid, 3.198, tweede lid, onder b, 3.203, tweede lid, 
onder c, 3.209, tweede lid, 3.213, tweede lid, 3.216, tweede lid, 3.219, tweede lid, 3.230, tweede 
lid, 3.233, tweede lid, 3.237, tweede lid, 3.240, tweede lid, 3.251, tweede lid, 3.254, tweede lid, 
3.257, tweede lid, 3.270, tweede lid, onder a, 3.274, tweede lid, 3.278, tweede lid, 3.283, tweede 
lid, onder a, 3.287, derde lid, onder a, 3.290, tweede lid, 3.298, tweede lid, 3.309, tweede lid, 
3.315 en 3.318 wordt “energiebesparing” vervangen door “verduurzaming van het 
energiegebruik”. 
 
Q 
 
 In artikel 3.99, tweede lid, vervalt “, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als 
vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.98”.  
 
R 
 
 In artikel 3.109, derde lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.104 en 3.105”. 
 
S 
 
 In artikel 3.116, derde lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.112 en 3.113”. 
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T 
 
 In artikel 3.120, derde lid, onder a, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.119”. 
 
U 
 
 In artikel 3.126, tweede lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.123 en 3.124”. 
 
V 
 
 In artikel 3.132, derde lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.129 en 3.131”. 
 
W 
 
 In artikel 3.138, derde lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.135 en 3.136”. 
 
X 
 
 In artikel 3.146, tweede lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.145”. 
 
Y 
 
 In artikel 3.150, derde lid, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als 
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.149”. 
 
Z 
 
 In artikel 3.180, tweede lid, vervalt “, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen 
in dit hoofdstuk”. 
 
AA 
 
 In artikel 3.198, tweede lid, onder b, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.185 tot en met 3.197”. 
 
AB 
 
 In artikel 3.203, tweede lid, onder c, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.201”. 
 
AC 
 
 Artikel 3.206 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
  

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AD 
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 Artikel 3.223 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
  

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AE 
 
 In artikel 3.227, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
AF 
 
 Artikel 3.244 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
  
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AG 
 
 Artikel 3.261 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
  
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AH 
 
 Artikel 3.266 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AI 
 
 In artikel 3.270, tweede lid, onder a, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269”. 
 
AJ 
 
 In artikel 3.274, tweede lid, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als 
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.273”. 
 
AK 
 
 In artikel 3.283, tweede lid, onder a, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.281”. 
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AL 
 
 In artikel 3.287, derde lid, onder a, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de 
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.286”. 
 
AM 
 
 In artikel 3.294, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
AN 
 
 Artikel 3.295c wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AO 
 
 In artikel 3.298, tweede lid, vervalt “, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als 
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.297”. 
 
AP 
 
 In artikel 3.302 wordt onder verlettering van de onderdelen a tot en met c tot b tot en met d 
een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
AQ 
 
 Artikel 3.306, tweede lid, komt te luiden: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en 
 b. geluid op industrieterreinen, bedoeld in paragraaf 5.4.5, voor zover de activiteit als 
vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.305 en deze wordt uitgevoerd op een meer dan acht 
uur per week daarvoor opengesteld terrein, geen openbare weg zijnde, waarbij buiten 
beschouwing blijven terreinen die langer zijn opengesteld voor het houden van wedstrijden op die 
terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden gedurende ten hoogste drie weekeinden 
per kalenderjaar, waarbij tot het weekeinde worden gerekend daarop aansluitende dagen die bij of 
krachtens de Algemene termijnenwet zijn aangemerkt als algemeen erkende feestdagen. 
 
AR 
 
 Artikel 3.312 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AS 
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 In artikel 3.322, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a tot en met c tot b tot 
en met d een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. 
 
AT 
 
 Artikel 3.325, tweede lid, komt te luiden: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en 
 b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteiten als 
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.324. 
 
AU 
 
 Artikel 3.328, tweede lid, komt te luiden: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over: 
 a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en 
 b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteiten als 
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.327. 
 
AV 
 
 Artikel 3.330 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 
paragraaf 5.4.1. 
 
AW  
 
 In het opschrift van paragraaf 5.4.1 wordt “Energiebesparing” vervangen door “Verduurzaming 
van het energiegebruik”. 
 
AX 
 
 Artikel 5.15 komt te luiden: 
 
Artikel 5.15 (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik) 
 
 1. Alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van 
ten hoogste vijf jaar worden getroffen. 
 2. Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden verstaan: 
 a. energiebesparende maatregelen; 
 b. maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie op de locatie waarop de 
milieubelastende activiteit wordt verricht tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de 
energiedrager van de milieubelastende activiteit waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie 
geproduceerd wordt; en 
 c. maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van 
kooldioxide.  
 3. Het eerste lid is niet van toepassing: 
 a. als het energiegebruik van de milieubelastende activiteit in enig kalenderjaar kleiner is dan 
50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m³ aardgasequivalenten; 
  b. op maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik aan een gebruiksfunctie als 
bedoeld in artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;  
 c. als voor het energiegebruik van de milieubelastende activiteit alleen gebruik wordt gemaakt 
van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd op de locatie waarop de milieubelastende 
activiteit wordt verricht; of 
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 d. als het gaat om een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.3a, eerste lid, onder 
b.  
 4. Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan als alle van toepassing zijnde bij ministeriële 
regeling vastgestelde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen, tenzij 
artikel 5.15b van toepassing is.  
 5. Op het berekenen van de terugverdientijd, de emissie van kooldioxide en de 
aardgasequivalenten zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing. 
 6. Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het 
gebruik van rie-biomassa voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte met een 
temperatuur van ten hoogste 100 °C. 
 
AY 
 
 Artikel 5.15a komt te luiden: 
 
Artikel 5.15a (gegevens en bescheiden maatregelen ter verduurzaming van het  
energiegebruik) 
 
 1. Als artikel 5.15, eerste lid, van toepassing is, worden uiterlijk op 1 december 2023 en  
daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, de volgende  
gegevens en bescheiden verstrekt:  
 a. als degene die de activiteit verricht is ingeschreven in het handelsregister: het  
nummer van inschrijving in het handelsregister; 
 b. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het  
energiegebruik, bedoeld in artikel 5.15, vierde lid, die zijn getroffen; 
 c. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in 

artikel  
5.15, vierde lid, die niet van toepassing zijn omdat een of meer van de in  
de ministeriële regeling aangegeven randvoorwaarden niet van toepassing zijn; 
 d. als niet alle van toepassing zijnde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik als 
bedoeld in artikel 5.15, vierde lid, zijn getroffen: een overzicht van de maatregelen ter 
verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar die zijn 
getroffen; en 
     e. het energiegebruik van de milieubelastende activiteit, uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit 
en kubieke meters aardgasequivalent, en gemeten over enig kalenderjaar. 
 2. Dit artikel is niet van toepassing als: 
 a. het gaat om een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.3a, eerste lid, onder a; of 
 b. artikel 5.15b van toepassing is. 
 3. Het eerste lid is van toepassing als het gaat om een milieubelastende activiteit als bedoeld in 
artikel 3.3a, eerste lid, onder b. 
 
AZ  
 
 Onder vernummering van artikel 5.15b tot artikel 5.15c en artikel 5.15c tot artikel 5.15d wordt 
na artikel 5.15a een artikel ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 5.15b (gegevens en bescheiden onderzoek maatregelen ter verduurzaming van 
het energiegebruik) 
 
 1. Als artikel 5.15, eerste lid, van toepassing is en het energiegebruik van de milieubelastende 
activiteit in enig kalenderjaar groter is dan 10.000.000 kWh elektriciteit of 170.000 m³ 
aardgasequivalenten wordt onderzoek verricht naar alle mogelijke maatregelen ter verduurzaming 
van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar. 
 2. Ten behoeve van het onderzoek naar maatregelen ter verduurzaming van het  
energiegebruik worden uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het  
bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:  
 a. als diegene die de activiteit verricht is ingeschreven in het handelsregister: het  
nummer van inschrijving in het handelsregister; 
 b. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het  
energiegebruik, bedoeld in artikel 5.15, eerste lid, die zijn getroffen; 
 c. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het  
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energiegebruik, bedoeld in artikel 5.15, eerste lid, die nog niet zijn getroffen en het  
moment waarop de maatregelen naar verwachting zullen worden getroffen; 
 d. een onderbouwing van het onderzoek naar de maatregelen ter verduurzaming van het 

energiegebruik, bedoeld in artikel 5.15, eerste lid; 
 e. het energiegebruik van de milieubelastende activiteit, uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit 

en kubieke meters aardgasequivalent, en gemeten over enig kalenderjaar; 
     f. een analyse van het energiegebruik; en 
     g. een beschrijving van de structurele energiezorg. 
     3. Dit artikel is niet van toepassing als het gaat om een milieubelastende activiteit als bedoeld 
in artikel 3.3a. 
     4. Op de onderbouwing van het onderzoek zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van 
toepassing. 
   
BA  
 
 Artikel 5.15c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:  
 
 1. In het eerste lid wordt na “De gegevens en bescheiden” ingevoegd “, bedoeld in de artikelen 
5.15a en 5.15b,”. 
  
BB 
 

In artikel 5.15d (nieuw) wordt “ tot 1 december 2023” vervangen door “tot en met 30 juni 
2023”.  
 
BC 
 

Artikel 5.16 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 
  

2. In het eerste lid wordt na “kan” ingevoegd “, als artikel 5.15a van toepassing is”. 
 
 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift wordt artikel 5.15 niet versoepeld, als artikel 
5.15b van toepassing is.  
 
BD  
 
 Artikel 5.17 vervalt. 
 
Artikel II 
 

Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 

Artikel 8.71 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In het opschrift komt “of energiegebruik” te vervallen. 
 
 2. Het eerste lid komt te luiden: 
 1. Aan een omgevingsvergunning worden, als het gaat om een activiteit waarop ook de in 
artikel 16.5 van de Wet milieubeheer vervatte verboden betrekking hebben, geen voorschriften 
verbonden die een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen inhouden, 
tenzij dat noodzakelijk is om te verzekeren dat geen significante milieuverontreiniging in de directe 
omgeving van de activiteit wordt veroorzaakt. 
 
B 
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Artikel 8.72 wordt als volgt gewijzigd: 

 
 1. In het opschrift komt “of energieverbruik” te vervallen. 
 
 2. Het eerste lid komt te luiden: 
 1. Aan een omgevingsvergunning worden, als het gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 
15.51 van de Wet milieubeheer geen voorschriften verbonden die een emissiegrenswaarde voor de 
directe emissie van kooldioxide inhouden, tenzij dat noodzakelijk is om te verzekeren dat geen 
significante milieuverontreiniging in de directe omgeving van de activiteit wordt veroorzaakt. 
 
Artikel III 
 

Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 
 

Na artikel 10.49b  wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 10.49c (doorzenden berichten over maatregelen verduurzaming energiegebruik) 

 
Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat brengt berichten over maatregelen ter 

verduurzaming van het energiegebruik die via de elektronische voorziening, bedoeld in artikel 
5.15c, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 3.84a, tweede lid, van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving, zijn ingediend, onverwijld binnen het bereik van het bevoegd 
gezag. 
 
Artikel IV 
 
 Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In het tweede lid wordt “1 juli 2019” vervangen door “1 juli 2019, 1 december 2023”. 
 
 2. Onder vernummering van het derde tot en met elfde lid tot het vijfde tot en met dertiende 
lid, worden na het tweede lid, twee leden ingevoegd, luidende: 
 3. De rapportage wordt gedaan met gebruikmaking van een elektronische voorziening en een 
elektronisch formulier die door onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar 
worden gesteld. 
 4. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat brengt de rapportage onverwijld binnen 
het bereik van het bevoegd gezag.    
 
Artikel V 

 
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 

 
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 
 
 
 
De Minister voor Klimaat en Energie, 
 
 
 


