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Samenvatting 
 

 

Toen in juli 2015 de Energy Efficiency Directive – EED- in werking trad, was de impact van deze Europese 

regeling nog onduidelijk voor het bedrijfsleven en het bevoegd gezag. Naarmate de tijd verstreek werd duidelijk 

dat ondernemingen met meerdere vestigingen door Nederland verspreid –concernondernemingen- per 

individuele vestiging een energie-audit moesten opstellen ten behoeve van het lokale bevoegde gezag. Het 

effect was extra lastendruk voor zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag en een groot risico op een ongelijk 

speelveld binnen Nederland.  

 

Om dit effect weg te nemen is door het bevoegd gezag een landelijk opererend Kernteam EED 2016 - 2017 

ingesteld, dat als loket dient voor de concernondernemingen. In april 2016 is dit Kernteam van start gegaan.  

 

Terwijl de winkel al direct open was voordat de inrichting gereed was -werkwijze en standaardisering van 

werkprocessen ontbraken- is dit team begonnen met het behandelen van energie-audits van 

concernondernemingen. 

 

De werkzaamheden van het Kernteam EED 2016 - 2017 zijn in dit rapport geëvalueerd als bouwsteen voor de 

landelijke evaluatie van de EED in 2017. Deze evaluatie is uitgevoerd op basis van verzamelde informatie bij de 

deelnemende concernondernemingen, de omgevingsdiensten die niet deelnemen aan het Kernteam EED 2016 – 

2017 en de leden van het Kernteam 2016 - 2017. 

 

Uit deze evaluatie blijkt dat het landelijke Kernteam EED 2016 -2017 door zijn werkwijze volgens de 

concernondernemingen en het bevoegd gezag heeft bijgedragen aan een –forse- verlaging van de lastendruk 

vanwege de EED voor beide partijen en een bijdrage is geleverd aan een gelijk speelveld. Alle partijen zijn –

zeer- positief over de aanwezigheid van het kernteam. 

 

Dit leidt tot de aanbeveling om het bestaan van een centrale organisatie -voorlopig aangeduid als Kernteam 

2.0- te continueren. Dit kan een organisatie zijn bestaande uit wederom het bevoegd gezag dan wel de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij het instellen van de centrale organisatie –in geval het 

wederom het bevoegd gezag wordt-  dienen afspraken te worden gemaakt over onder meer de juridische en 

financiële ondersteuning vanuit het Rijk. 

 

De aanbeveling is om voorafgaand aan de instelling van een Kernteam 2.0 helderheid te hebben over het 

mandaat en de kaders waarbinnen het Kernteam 2.0 functioneert zodat het draagvlak hoog is bij het bevoegd 

gezag. Daarnaast worden de aanbevelingen gedaan om een portal beschikbaar te stellen waar de energie-

audit, het pre-advies van het Kernteam en de adressenlijst van de vestigingen kunnen worden geüpload -ook 

goed voor de duurzaamheid- en de communicatie over de EED en het Kernteam verder te verbeteren. Het 

effect op efficiëntie vanwege de inzet van het Kernteam 2.0 en beoogde CO2 -reductie kan verder vergroot 

worden, door in de energie-audit 2.0, de Plannen van Aanpak Wet milieubeheer als verplichtend onderdeel toe 

te voegen. Om dit te bewerkstelligen, dient de Tijdelijke Regeling EED te worden aangepast. 

 

Tot slot wordt aanbevolen deze evaluatie aan te vullen met een enquête onder gemeenten en provincies in hun 

rol van bevoegd gezag en opdrachtgever van omgevingsdiensten over de uitvoering van artikel 8 van de EED 

en de instelling van een Kernteam 2.0. 
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1 Aanleiding 
 

Vanaf april 2016 tot en met heden is er een Kernteam EED 2016 - 2017 ingesteld om  te adviseren over de 

wijze waarop concernondernemingen kunnen voldoen aan de Energy Efficiency Directive (EED). Dit Kernteam 

EED 2016 – 2017 bestaat uit een delegatie van het bevoegd gezag om ondernemingen in de zin van EED, met 

meerdere vestigingen door Nederland verspreid, te ondersteunen in het voldoen aan de EED. Dergelijke 

ondernemingen worden concernondernemingen genoemd.  

  

De doelen achter deze werkwijze van het Kernteam waren efficiëntie –voorkomen van onnodige lastendruk voor 

zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag-, het realiseren van een gelijk speelveld binnen Nederland en niet te 

vergeten de realisatie van energiebesparing zoals wordt beoogd in het SER Energie-akkoord (meters maken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de EED onder meer een vierjaarlijkse verplichting betreft om audits op te stellen, die repeterend is, 

wordt deze evaluatie verricht over de werkzaamheden en doelen van het Kernteam EED 2016 - 2017. Deze 

evaluatie zal worden benut als bouwsteen voor de uit te voeren evaluatie van de EED, die in 2017 door de 

landelijke stuurgroep EED wordt uitgevoerd. 
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2 EED 
 

In juli 2015 is de Nederlandse vertaling van de Europese Energie Efficiency Directive -EED- in werking getreden. 

Indien een onderneming > 250 medewerkers heeft en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal 

heeft, valt een onderneming onder de werkingssfeer van de EED. In het kader van de EED zijn ondernemingen 

verplicht om iedere 4 jaar voor al hun vestigingen energie-audits1. uit te voeren op het gebied van 

energiebesparing en vervoermanagement en deze ter beoordeling voor te leggen aan het bevoegd gezag. Er is 

een groot aantal ondernemingen in de zin van de EED met meerdere vestigingen door Nederland verspreid 

zoals bijvoorbeeld winkelketens of benzinestations. De toetsing van de energie-audits van deze 

concernondernemingen zijn verdeeld over meerdere gemeenten2 en omgevingsdiensten.  

 

 

Figuur Concernonderneming in de zin van de EED 

 

Keurmerken en convenanten 

In de wetgeving zijn vrijstellingen opgenomen voor het uitvoeren van de audit bij deelname aan het convenant 

MJA3 of certificatie conform ISO 50001 en ISO 14051. Een ander alternatief voor het opstellen van een audit, is 

certificering met een keurmerk  (zie link: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-

besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/alternatieve-invulling-met-keurmerk ). 

De voorkeur van het bevoegd gezag gaat uit naar het stimuleren van het bedrijfsleven tot het overstappen op 

de systematiek van certificering, omdat hiermee het bedrijfsleven zelf invulling geeft aan hun 

verantwoordelijkheid en het bevoegd gezag een stapje terug kan zetten (zelfregulering).  

 

De evaluatie van het Convenant Energiebesparing supermarkten leert dat deze voorkeur wordt gedeeld door 

het bedrijfsleven (zie link: 

https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=3161&mNwc=21&mArc=0 ). 

 

                                                 
1 Waar energie-audit staat wordt ook vervoersaudit bedoeld. 
2 Provincies worden hier niet genoemd omdat ze beperkt concernondernemingen in hun pakket hebben en in de regel deze taak 

gemandateerd hebben aan de omgevingsdienst. 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/alternatieve-invulling-met-keurmerk
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/alternatieve-invulling-met-keurmerk
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=3161&mNwc=21&mArc
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Het Kernteam brengt dan ook actief de mogelijkheid tot deelname aan een keurmerk of convenant onder de 

aandacht bij de concernondernemingen. Bij concernondernemingen die niet kiezen voor een keurmerk, wordt 

de regulering -vergunningverlening, toezicht en handhaving- als instrument ingezet en moet een energie-audit 

worden opgesteld. 
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3 Kernteam EED 2016 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur rolverdeling Concernonderneming en Kernteam EED 

 

Omdat de bevoegdheid voor de beoordeling van de concern-audit over meerdere gemeenten en 

omgevingsdiensten is verspreid, liggen de risico’s van een ongelijk speelveld, ongewenste lastendruk voor 

zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag en onvoldoende milieu-effect op de loer. Om dit te voorkomen is het 

Kernteam EED opgericht door het bevoegd gezag. Met het Kernteam kan de concernonderneming afspraken 

maken over de aanpak, opzet en inhoudelijke vereisten die gesteld worden aan de auditplicht. Op basis van de 

door de concernonderneming ingediende audits, stelt het Kernteam een pre-advies op dat door de 

concernonderneming kan worden ingediend bij het desbetreffende bevoegd gezag waar vestigingen aanwezig 

zijn. 

 

De concernonderneming is verantwoordelijk om de concern-audit met het pre-advies van het Kernteam naar 

het juiste bevoegde gezag te sturen.  

 

Het Kernteam heeft geen handhavende taken en beoordeelt geen verzoeken om uitstel van de inlevertermijn 

van de audit. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag waar –de vestiging(en)- van de 

onderneming ligt/ liggen. 
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Samenstelling Kernteam EED 2016 - 2017 

Het Kernteam 2016 -2017 bestaat uit gemeente Utrecht, OD Haaglanden, OD West-Holland, DCMR, OD de 

Vallei -namens de 7 omgevingsdiensten in Gelderland-, OD Midden Holland, OD Zuid Holland Zuid en OD 

Noordzeekanaalgebied. Op een later moment is ook de OD Flevoland & Gooi/Vechtstreek toegetreden tot het 

Kernteam. OD Noordzeekanaalgebied verzorgde de coördinatie/ voorzitterschap van het Kernteam 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende omgevingsdiensten en gemeente Utrecht 

 

Financiering Kernteam EED 2016 - 2017 

De capaciteitsinzet van de deelnemende omgevingsdiensten en gemeente Utrecht aan het Kernteam 2016 - 

2017 is gefinancierd door de –gemeentelijke- opdrachtgevers van de betreffende omgevingsdiensten. Door de 

wijze waarop de financiering van de uitvoering van de EED georganiseerd is, betalen opdrachtgevers van 

omgevingsdiensten die niet deelnemen aan het Kernteam, niet mee aan de capaciteitsinzet van het Kernteam 

2016 - 2017. De capaciteitsinzet van het Kernteam 2016 -2017 is dermate hoog gebleken dat het kernteam 

vanaf eind 2016 geen nieuwe energie-audits van concernondernemingen meer in behandeling heeft genomen. 

 

De winkel was open voordat de inrichting gereed was  

De werkzaamheden die nu geëvalueerd worden, hebben plaatsgevonden in de periode dat de aanpak en opzet 

van het Kernteam in wording was en er discussie was over de juridische interpretatie van de EED. Ook moesten 

de functie en rol van het Kernteam nog worden bepaald. Met andere woorden;  ‘De winkel was open voordat 

de inrichting gereed was’.   

 

Ook is de evaluatie wat vroeg, omdat er een relatief beperkt aantal preadviezen is afgegeven in de periode 

voorafgaand aan de enquêtes en het Kernteam nog volop aan de slag is. Er is toch voor gekozen om het 

Kernteam 2016 nu te evalueren omdat de evaluatie van de EED door de landelijke stuurgroep EED start in 

maart 2017. Het is de bedoeling dat deze evaluatie daarin wordt meegenomen als bouwsteen. 

 

Stand van zaken 

In totaal hebben circa 160 concernondernemingen aangegeven gebruik te willen maken van de service van het 

Kernteam EED 2016-2017. In de aanmelding bij het Kernteam hebben de ondernemingen aangegeven wanneer 

de audit bij het Kernteam wordt aangeleverd. Het Kernteam heeft geen oordeel gegeven in geval de 

inleverdatum na 31 december 2016 – genoemde uiterste termijn in de brief van RVO- is, omdat de 

formele bevoegdheid om hierover te oordelen bij het  bevoegd gezag van de individuele vestiging van een 

concernonderneming ligt.  

 

Het Kernteam heeft de concernbedrijven de overweging gegeven de verwachtingen over de leverdatum te 

managen door contact op te nemen met het bevoegd gezag van de individuele vestigingen. Het Kernteam 
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houdt de door de concernondernemingen aangegeven planning aan voor het in behandeling nemen van 

de energie-audit. 

  

In het 1e kwartaal 2017 controleert het Kernteam de ondernemingen die nog geen audit hebben ingediend op 

de gemaakte afspraak. De concernondernemingen die niet binnen de gestelde afspraken een audit indienen, 

worden buiten behandeling gesteld door het Kernteam.  

 

Via Omgevingsdienst.nl Kennisnet kan het bevoegd gezag de voortgang in behandeling van de energie-

audit van aangemelde concernondernemingen door het Kernteam volgen. 

 

Er zijn op dit moment 60 pre-adviezen afgegeven. Deze 60 pre-adviezen hebben betrekking op circa 10.000 

vestigingen in Nederland.  
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4 Wijze van informatieverzameling 
 

De verzamelde informatie over de werkzaamheden van het Kernteam EED 2016 - 2017 betreft enquêtes, de 

reactie van deelnemers aan de trainingen EED i.o.v. RVO, de reactie van de voorzitter van het Kernteam EED 

2016 - 2017 en spiegeling van de resultaten door de OD NZKG met de klankbordgroep bestaande uit VNG en 

DCMR. 

 

Opzet enquête 

Er is voor gekozen om de volgende doelgroepen te enquêteren; 

1 een selectie van de concernondernemingen en hun adviseurs die gebruik maken van de diensten van het 

kernteam (45 personen); 

2 personen werkzaam bij een omgevingsdienst3 die deelnemen aan het ‘Amersfoort overleg’ (30 personen); 

3 alle deelnemers van het Kernteam exclusief de voorzitter (16 personen). 

 

In totaal zijn 91 personen benaderd voor deze enquête.  

 

De enquêtes zijn geanonimiseerd.  De opzet van de vragen is als volgt; 

1 Informatie over de deelnemer van de enquête; 

2 Algemeen oordeel over Kernteam; 

3 Kwaliteit van de communicatie; 

4 Kwaliteit van pre-advies; 

5 Suggesties en tips voor de volgende ronde van de in te dienen energie-audit. 

 

Voor de vragen waar dit aan de orde was, is gevraagd aan de deelnemer om een rapportcijfer te geven tussen 

de 1 en de 10. In totaal neemt het invullen van de enquête maximaal 5 minuten. De 3 enquêtes zijn in smart 

docs opgemaakt zodat er snel een grafisch beeld van de beoordeling door de geënquêteerden kan worden 

gegeven. Zie bijlagen 1 tot en met 3 voor de 3 enquêtes.  

 

Respons van de deelnemers aan de EED-trainingen van RVO 

Daarnaast hebben de docenten die in opdracht van de RVO aan het bevoegd gezag EED-trainingen geven, de 

deelnemers aan deze trainingen gevraagd wat zij van de werkzaamheden van het Kernteam vinden. Per email 

hebben de trainers deze ervaringen – afgestemd met RVO- gedeeld met de OD NZKG (zie bijlage 4). Deze 

informatie is eveneens betrokken bij deze evaluatie. 

 

Klankbordgroep 

De OD NZKG heeft deze evaluatie opgesteld in overleg met DCMR en VNG die in de Klankbordgroep 

deelnemen. De personen die betrokken zijn bij het opstellen van dit rapport hebben geen rol in het Kernteam 

EED 2016 -2017.  

 

In de Klankbordgroep is het Interprovinciaal Overleg –IPO- niet opgenomen, omdat de provincies vrijwel geen 

concernondernemingen in hun portefeuille hebben.  

                                                 
3 Er is niet voor gekozen om gemeenten te benaderen in deze enquête omdat de taak EED veelal is gemandateerd aan de 

Omgevingsdiensten. Deze diensten hebben daarom gemiddeld genomen iets meer ervaring met de uitvoering van de Energy 
Efficiëncy Directive. 
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5 Resultaten 
 

5.1 Feedback concernondernemingen  

 

In totaal hebben 29 van de 45 concernondernemingen, i.c. hun adviseurs gereageerd op de enquête. De 29 

respondenten waren verdeeld over 22 ondernemingen en 7 adviseurs. Het aantal vestigingen van de 

respondenten varieerde 3 tot 2000.  

 

Met name via de rijksoverheid -verzonden brief van de rijksoverheid over de EED- waren de 

concernondernemingen op de hoogte van het bestaan van het Kernteam 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bronnen die de concernondernemingen over het bestaan van het Kernteam informeerden (meer dan 1 antwoord mogelijk) 

 

Nagenoeg alle concernondernemingen zijn –zeer- positief over het functioneren van het Kernteam 2016. Zij 

geven aan dat er efficiëntie is geboekt door de aanwezigheid van het kernteam. 

 

Genoemde mogelijkheden tot verbetering van het Kernteam 2.0 zijn het verhelderen van het mandaat,  de 

taken en de verantwoordelijkheden van het Kernteam en de verbetering van de communicatie. Onvoldoende 

helderheid en steun van het Kernteam leidt tot -voor concernondernemingen merkbare- discussie tussen de 

kernteamleden onderling en onduidelijkheid over de waarde van het pre-advies van het Kernteam voor het 

bevoegd gezag die het in behandeling moet nemen (status advies).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling door concernondernemingen van het functioneren van het Kernteam 

 

In totaal hebben 19 concernondernemingen van deze 29 respondenten inmiddels één of meerdere pre-advie(s)  
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–zen- ontvangen. De beoordeling van de snelheid, kwaliteit van informatiemateriaal en de pre-adviezen door de 

concernondernemingen is positief. Een aantal concernondernemingen merkt op dat het pre-advies bindend 

moet zijn voor het bevoegd gezag, zodat de geboekte efficiëntie door de inzet van het Kernteam behouden 

blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling door concernondernemingen van de snelheid in het adviseren van het Kernteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling door concernondernemingen van de kwaliteit van het informatiemateriaal van zowel rijksoverheid als od.nl4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling door concernondernemingen van de kwaliteit van de preadviezen 

 

 

                                                 
4 Aan de concernondernemingen is niet gevraagd wat het oordeel is over informatiemateriaal van de rijksoverheid versus 

informatiemateriaal van het Kernteam. 



 

 

 

 

 

Pagina 16 van 20 

 

   

              Omgevingsdienst  Noordzeekanaalgebied  

Evaluatie Kernteam EED 2016 - 2017 

‘De winkel was open voordat de inrichting gereed was!’ 

 

  

5.2 Aanvullingen van de omgevingsdiensten 

 

De reacties van bedrijfsleven en bevoegd gezag –omgevingsdiensten- komen grotendeels overeen. Om de 

leesbaarheid te vergroten zijn in deze paragraaf de aanvullende opmerkingen en ervaringen opgenomen van 

het bevoegd gezag –omgevingsdiensten- over het functioneren van het Kernteam EED 2016 - 2017. 

 

De OD NZKG heeft de deelnemers van de omgevingsdiensten –m.u.v. de Kernteamleden- aan het zogeheten 

‘Amersfoortoverleg’ de enquête over het functioneren van het Kernteam 2016 EED gestuurd. In totaal hebben 

30 personen de enquête ontvangen waarbij de respons 14 personen was.  

 

Daarnaast hebben de docenten van de EED trainingen op verzoek van RVO aan het deelnemende bevoegd 

gezag – omgevingsdiensten- gevraagd wat zij van de kwaliteit van het Kernteam 2016 vinden (zie bijlage 4). 

Deze evaluatie is ook meegenomen in deze paragraaf. 

 

De omgevingsdiensten zijn –zeer- positief over de helderheid van de verdeling van taken tussen het Kernteam 

en bevoegd gezag (omgevingsdiensten). Circa 80% van de omgevingsdiensten stuurt concernondernemingen 

door naar het Kernteam en wil graag de volgende ronde energie-audit opnieuw gebruik maken van de services 

van het Kernteam. 12 omgevingsdiensten geven aan het de volgende keer op dezelfde wijze te willen regelen. 

Slechts 1 omgevingsdienst is bereid om het Kernteam mee te financieren en 1 omgevingsdienst is bereid om 

deel te nemen in het Kernteam 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling door de omgevingsdiensten van de rolverdeling tussen Kernteam en de omgevingsdiensten 

 

Nagenoeg alle omgevingsdiensten gebruiken Od.nl. . De Omgevingsdiensten hebben daarnaast zowel de 

kwaliteit van de informatievoorziening van de rijksoverheid als de kwaliteit van od.nl beoordeeld. De kwaliteit 

van de informatievoorziening door od.nl werd in lichte mate hoger beoordeeld dan de informatievoorziening 

door de rijksoverheid.  
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Percentage omgevingsdiensten dat gebruik maakt van od.nl 

 

In totaal hebben 9 Omgevingsdiensten ervaring opgedaan met pre-adviezen.  

Nagenoeg alle pre-adviezen van het Kernteam 2016 zijn door de Omgevingsdiensten overgenomen. Het oordeel 

van nagenoeg alle Omgevingsdiensten is dat het advies en pre-advies van het Kernteam leidt tot 

kostenbesparing bij het bevoegd gezag en bijdraagt aan een gelijk speelveld binnen Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling van de Omgevingsdiensten van de kwaliteit van de pre-adviezen 

 

5.3 Aanvullingen van het Kernteam 

 

De reacties van bedrijfsleven en bevoegd gezag –omgevingsdiensten- komen grotendeels overeen met de 

reacties van de leden van het Kernteam EED 2016 - 2017. Om de leesbaarheid te vergroten zijn in deze 

paragraaf de aanvullende opmerkingen en ervaringen opgenomen van de leden van het Kernteam EED 2016 - 

2017 over het functioneren van het Kernteam EED 2016 - 2017. 

 

In totaal hebben 13 van de 16 leden van het Kernteam – met uitzondering van de voorzitter van het Kernteam- 

gereageerd op de enquête. De leden zijn zeer positief over de deelname aan het Kernteam en stellen dat de 

inzet van het Kernteam heeft bijgedragen aan vermindering van lastendruk voor zowel bedrijfsleven als 

bevoegd gezag en een gelijk speelveld.  

 

Punten ter verbetering van het Kernteam 2.0 zijn; 

A het krijgen van steun van de opdrachtgevers –gemeenten- van de omgevingsdiensten; 

B het organiseren van rechtstreekse financiering van de benodigde capaciteitsinzet van het Kernteam 2.0 

zodat niet alleen de gemeenten van de deelnemende omgevingsdiensten en gemeente Utrecht het 

kernteam financieren; 

C het aanbieden van een portal waar informatie kan worden geüpload door het bedrijfsleven; 

D de verbetering van communicatie over verplichtingen en wettelijk kader; 

E om ook de op te stellen Plannen van Aanpak Wet milieubeheer onderdeel uit te laten maken van de 

energie-audit, zodat de EED in sterkere mate bijdraagt aan het doel uit het SER Energieakkoord voor het 

onderdeel energiebesparing door het bedrijfsleven op efficiëntere wijze.  
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Co de Smalen, OD Noordzeekanaalgebied is voorzitter van het 

Kernteam EED 2016 – 2017.  Hij geeft de volgende reactie op de 

werkzaamheden van het huidige Kernteam en de ervaringen van 

het bedrijfsleven, bevoegd gezag en zijn collega’s van dit 

Kernteam; 

 

“Het is een genoegen om voorzitter te mogen zijn van het 

Kernteam EED 2016 - 2017. Ik ben er trots op dat onze rol door 

het bedrijfsleven en bevoegd gezag wordt gewaardeerd. De 

efficiëntie van het volgende Kernteam EED kan verder verbeteren als ook de plannen van aanpak, waarin 

de maatregelen staan die werkelijk worden uitgevoerd, onderdeel worden van de energie-audit 2.0. Dit 

brengt ons sneller bij het doelen voor energiebesparing zoals deze zijn vastgelegd in het SER Energie 

akkoord. Goed voor overheid, bedrijven en het milieu!” 
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6 Conclusies 
 

Op basis van de enquête onder de concernondernemingen, omgevingsdiensten en de leden van het Kernteam 

2016 - 2017, de verzamelde reacties van de deelnemers aan de RVO-trainingen over de EED, worden de 

volgende conclusies getrokken; 

 

1 ondanks het feit dat ‘de winkel al open was voordat de inrichting er was’, is het algehele beeld dat het 

Kernteam zijn waarde bewijst. Zowel het bedrijfsleven als de omgevingsdiensten zijn nagenoeg allemaal –

zeer- positief over de verrichte werkzaamheden door het Kernteam 2016 - 2017. Conclusie is dat de 

inrichting van een dergelijke centrale organisatie heeft bijgedragen aan verlaging van de lastendruk voor 

zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag en een gelijk speelveld in Nederland en dat er draagvlak is voor een 

Centrale organisatie 2.0. 

 

2 er is onvoldoende steun van de zijde van rijksoverheid ervaren op het functioneren van het Kernteam 2016, 

waardoor mandaat van het Kernteam, rolverdeling Kernteam en bevoegd gezag etc. onvoldoende helder is.  

Een voorbeeld van onvoldoende ondersteuning door de rijksoverheid is het gebrek aan juridische 

ondersteuning en financiering van het Kernteam 2016 – 2017. 

 

3 de communicatie rondom de EED en de procedures van het Kernteam kunnen nog verbeterd worden. 

 

4 het ontbreekt aan een portal waar energie-audits, lijsten met vestigingen en het pre-advies etc. 

centraal kunnen worden geüpload (vergelijkbaar met het e-mjv bij MJA3 bedrijven). Dit leidt ertoe dat 

de concernondernemingen alsnog veel handelingen moeten verrichten om het bevoegd gezag van de 

individuele vestigingen te informeren. Dit is inefficiënt en niet duurzaam (veel papier kopiëren).  

 

5 de capaciteitsinzet van de deelnemende omgevingsdiensten –en gemeente Utrecht- aan het Kernteam 2016 

- 2017 is gefinancierd door de –gemeentelijke- opdrachtgevers van de betreffende omgevingsdiensten. 

Door de wijze waarop de financiering van de uitvoering van de EED georganiseerd is, betalen de –

gemeentelijke- opdrachtgevers van omgevingsdiensten die niet deelnemen aan het Kernteam, niet mee aan 

de capaciteitsinzet van het Kernteam 2016 - 2017. Deze wijze van financiering van het  huidige kernteam 

leidt ertoe dat er geen nieuwe concernondernemingen meer in behandeling worden genomen. Dit heeft tot 

effect dat de niet in behandeling genomen concernondernemingen, per vestiging in overleg moeten treden 

met het ter plaatse bevoegde gezag over de invulling van de energie-auditplicht. Uit de enquêtes van de 

kerngroepleden blijkt weinig bereidheid om aan Kernteam 2.0 deel te nemen onder dezelfde voorwaarden.  

 

6 op dit moment zijn de Plannen van Aanpak Wet milieubeheer geen onderdeel van de energie-audit, 

waardoor de energie-audit onvoldoende op de realisatie van energiebesparingsmaatregelen is gericht zoals 

in het SER Energieakkoord en EU-beleid wordt beoogd. Omdat het bevoegd gezag van de vestigingen de 

ondernemingen alsnog moeten aanspreken op het opstellen van de Plannen van Aanpak, hebben de 

concernondernemingen nog steeds veel extra werk. 
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7 Aanbevelingen voor Landelijke Stuurgroep EED 
 

Dit rapport is door de VNG ingebracht in de stuurgroep EED en is daarnaast vrijgegeven op de internetsite 

Omgevingsdiensten.nl en vng.nl 

 

Deze evaluatie van Kernteam EED 2016 leidt tot de volgende aanbevelingen voor de evaluatie van de EED door 

de landelijke Stuurgroep EED: 

 

1. In het kader van de landelijke evaluatie, dit rapport aan te vullen met een enquête onder gemeenten en 

provincies in hun rol van bevoegd gezag en opdrachtgever van omgevingsdiensten over de toekomstige 

uitvoering van artikel 8 van de EED in het algemeen met daarin een onderdeel over de wenselijkheid van 

een centrale organisatie voor concernondernemingen.  

 

2. Uitgaande van draagvlak bij het bevoegd gezag een centrale organisatie te continueren, die energie-

auditplicht voor de concernondernemingen afhandelt, kan een Kernteam 2.0 samengesteld uit 

omgevingsdiensten en gemeenten dan wel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden.  

 

3. Op basis van de ervaringen met het Kernteam EED 2016, zoals beschreven in deze evaluatie, in gesprek te 

gaan met het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten over de invulling van de centrale organisatie. 

Hierbij komen de kaders aan de orde waarbinnen de centrale organisatie opereert, eventueel vastgelegd in 

regelgeving. Tevens dienen hierbij afspraken te worden vastgelegd over de financiering. 

 

4. Zorgen voor tijdige en eenduidige communicatie richting zowel de concernondernemingen als het bevoegd 

gezag. 

 

5. Tijdig inrichten van een –landelijke- portal waar de energie-audits 2.0, lijsten van vestigingen en pre-advies 

kunnen worden geplaatst en worden geüpload. Vergelijkbaar met de energie-efficiëntie plannen van de 

MJA3. 

 

6. Samenhang in de EED en de Wet milieubeheer te versterken zodat ook de Plannen van Aanpak Wet 

milieubeheer onderdeel uitmaken van de energie-audits 2.0. Hierdoor worden de audits meer gericht op 

daadwerkelijke realisatie van energiebesparing -zoals in het SER Energie-akkoord en EU-beleid wordt 

beoogd- en wordt de efficiëntie van de centrale organisatie verder verhoogd voor zowel de 

concernondernemingen als het bevoegd gezag. De Tijdelijke regeling EED moet hierop worden aangepast. 
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Diensten Kernteam EED
In juli 2015 is de Nederlandse vertaling van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) in 
werking getreden. Voor ondernemingen met meerdere vestigingen door Nederland verspreid 
(concernonderneming) heeft een aantal Omgevingsdiensten in Nederland een landelijk loket ingericht 
voor deze ondernemingen in de vorm van het Kernteam EED.  U heeft gebruik gemaakt van de 
diensten van het Kernteam. Omdat het opstellen van energieaudits (en vervoersaudits) een 
vierjaarlijkse verplichting betreft, wil het Kernteam graag van u weten hoe de diensten van het 
Kernteam u bevallen zijn om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Aan dit onderzoek nemen ook omgevingsdiensten en leden van het Kernteam deel. Naar hun is 
parallel aan deze enquête, een enquête uitgestuurd. De VNG is betrokken bij de evaluatie van het 
Kernteam.

 Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mening middels de onderstaande enquête aan ons kenbaar te 
maken? Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag. 

*Required

1. Email address *

Algemeen

2. Uw rol bij deze enquete *
Mark only one oval.

 Concernonderneming

 Adviseur van onderneming

3. Vanuit deze rol vertegenwoordiging van
circa ... vestigingen *



1522017 Diensten Kernteam EED

https://docs.google.com/forms/d/14lBgkAWOCAZ5jniyiWVrZ9w7UZyNdEjalOJQoigpRA/edit 2/4

4. Hoe bent u achter het bestaan van het Kernteam EED gekomen? *
Tick all that apply.

 Rijksoverheid (site of brief RVO)

 Seminar

 Uw adviseur

 Bevoegd gezag (Omgevingsdienst, gemeente, provincie)

 Branchevertegenwoordiging

 Weet ik niet

 Other: 

5. Wat is uw waardering voor het functioneren van het Kernteam? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Communicatie

6. Hoe beoordeelt u de snelheid in het adviseren door het Kernteam *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Wat vindt u van de kwaliteit van het informatiemateriaal? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Hoe hebt u de kwaliteit van advisering door het Kernteam ervaren? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preadvies

9. Heeft u een preadvies ontvangen? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee  Skip to question 12.

Preadvies



1522017 Diensten Kernteam EED

https://docs.google.com/forms/d/14lBgkAWOCAZ5jniyiWVrZ9w7UZyNdEjalOJQoigpRA/edit 3/4

10. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van het preadvies? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Is het preadvies van het Kernteam door het bevoegd gezag overgenomen? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Weet ik niet

 Other: 

12. Heeft het advies en preadvies van het Kernteam u tijds en kostenvoordeel opgeleverd in
het gesprek met het bevoegd gezag? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Weet ik niet

 Other: 

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

13. Heeft u suggesties voor verbetering van het functioneren van het Kernteam? *
 

 

 

 

 

14. Wilt u de volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit) opnieuw gebruik maken van de
services van het Kernteam? *
Mark only one oval.

 Ja  Stop filling out this form.

 Nee

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

15. Kunt u toelichten waarom niet? *
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Diensten Kernteam EED
In juli 2015 is de Nederlandse vertaling van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) in 
werking getreden. Voor ondernemingen met meerdere vestigingen door Nederland verspreid 
(concernonderneming)heeft een aantal Omgevingsdiensten in Nederland een landelijk loket ingericht 
voor deze ondernemingen in de vorm van het Kernteam EED.  De concernonderneming dient bij het 
bevoegd gezag (ondermeer omgevingsdiensten) de energieaudit (en vervoersaudit) met daarbij 
gevoegd het preadvies van het Kernteam in om te voldoen aan de EED. Omdat het opstellen van 
energieaudits (en vervoersaudits) een vierjaarlijkse verplichting betreft, wil het Kernteam graag van u 
weten hoe de diensten van het Kernteam u bevallen zijn om u in de toekomst nog beter van dienst 
te kunnen zijn. 

Aan dit onderzoek nemen ook concernondernemingen en leden van het Kernteam deel. Naar hun is 
parallel aan deze enquête, een enquête uitgestuurd. Dit onderzoek wordt meegenomen in de in 2017 
te verrichten evaluatie van het Lastendrukonderzoek EED door de rijksoverheid. De VNG is 
betrokken bij de evaluaties van het Kernteam en Lastendrukonderzoek EED.

 Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mening middels de onderstaande enquête aan ons kenbaar te 
maken? Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag. 

*Required

1. Email address *

Algemeen

2. Hoe bent u achter het bestaan van het Kernteam EED gekomen? *
Tick all that apply.

 Rijksoverheid (site of brief RVO)

 Seminar

 Uw adviseur

 Collega bevoegd gezag (Omgevingsdienst, gemeente, provincie)

 Via een onderneming

 Weet ik niet

 VNG

 OD.nl

 Other: 
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3. Wat is uw waardering voor het functioneren van het Kernteam? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Wat is uw oordeel over de rolverdeling tussen het Kernteam en bevoegd gezag? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Communicatie

5. Maakt u gebruik van OD.nl? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee  Skip to question 8.

6. Hoe ervaart u de informatievoorziening via OD.nl? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Hoe ervaart u de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Verwijst u concernondernemingen naar het Kernteam? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

9. Heeft u preadviezen van het kernteam ontvangen via de onderneming? *
Mark only one oval.

 nee  Skip to question 14.

 ja

Preadvies
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10. Hoeveel preadviezen heeft u ontvangen (getal schatten mag)? *
Mark only one oval.

 Weet ik niet

 Other: 

11. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van het preadvies? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Is het preadvies van het Kernteam door u overgenomen? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Weet ik niet

 Other: 

13. Heeft het advies en preadvies van het Kernteam u tijds en kostenvoordeel opgeleverd in
het gesprek met het bedrijf? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Weet ik niet

 Other: 

14. Dragen de werkzaamheden van het Kernteam bij tot een gelijk speelveld in Nederland? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

15. Heeft u suggesties voor verbetering van het functioneren van het Kernteam? *
 

 

 

 

 

16. Wilt u de volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit) opnieuw gebruik maken van de
services van het Kernteam? *
Mark only one oval.

 Ja  Skip to question 17.

 Nee
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Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

17. Kunt u toelichten waarom niet? *
 

 

 

 

 

18. Hoe ziet u uw rol bij de volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)? *
Tick all that apply.

 Zelfde als nu

 Ik ben bereid om het Kernteam mede te financieren

 Ik treed toe als Kernteamlid

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Diensten Kernteam EED
U was deelnemer van het Kernteam EED 2016. Omdat het opstellen van energieaudits (en 
vervoersaudits) een vierjaarlijkse verplichting betreft, wil het Kernteam graag van u weten hoe 
deelname in het Kernteam u bevallen is, om te kunnen bepalen of het wenselijk is om het Kernteam  
in de toekomst opnieuw in te stellen. 

Aan dit onderzoek nemen ook concernondernemingen en omgevingsdiensten deel. Naar hun is 
parallel aan deze enquête, een enquête uitgestuurd. Dit onderzoek wordt meegenomen in de in 2017 
te verrichten evaluatie van het Lastendrukonderzoek EED door de rijksoverheid. De VNG is 
betrokken bij de evaluaties van het Kernteam en het Lastendrukonderzoek EED.

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mening middels de onderstaande enquête aan ons kenbaar te 
maken? Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag. 

*Required

1. Email address *

Algemeen

2. Wat is uw totaalscore voor het functioneren van het Kernteam? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Wat is uw oordeel over de rolverdeling tussen het Kernteam en bevoegd gezag? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. Wat is uw oordeel over de informatievoorziening via de site od.nl? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Hoe ervaart u de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Wat is uw mening over de kwaliteit van de procedures en planning? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Levert het advies en preadvies van het Kernteam volgens u tijds en kostenvoordeel op
voor het bedrijf? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

8. Levert het advies en preadvies van het Kernteam volgens u tijds en kostenvoordeel op
voor het bevoegd gezag? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

9. Dragen de werkzaamheden van het Kernteam bij tot een gelijk speelveld in Nederland? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

10. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de preadviezen?
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

https://www.google.com/url?q=http://od.nl&sa=D&ust=1487176419142000&usg=AFQjCNEI1hX_2RW3bvtWvBqSxXkvMmFNGw
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11. Heeft u suggesties voor verbetering van het functioneren van het Kernteam? *
 

 

 

 

 

12. Wilt u de volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit) opnieuw een Kernteam? *
Mark only one oval.

 Ja  Skip to question 13.

 Nee  Skip to question 12.

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

13. Kunt u toelichten waarom niet? *
 

 

 

 

 

Volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)

14. Hoe ziet u uw rol bij de volgende ronde energieaudit (en vervoersaudit)? *
Tick all that apply.

 niet van toepassing, want ik wil niet nog een keer

 ben bereid om opnieuw deel te nemen in het Kernteam als mijn werkgever hiervoor een
vergoeding krijgt

 neem wederom deel in het Kernteam onder dezelfde voorwaarden

 Other: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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