Voortgangsrapportage over 2019
Gemeente Meierijstad
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1. INLEIDING
Voor u ligt de verantwoordingsrapportage over het jaar 2019. De rapportage geeft inzicht in de
realisatie en uitputting van wat in de werk- en uitvoeringsprogramma’s 2019 is neergelegd.
De inzet gepleegd door de ODBN is nagenoeg overeenkomstig de vooraf verwachte inzet (raming
23.481 uren en gerealiseerd 22.126 uren, 94%).
Ook nu weer zijn er ontwikkelingen in de rapportage doorgevoerd. We zoeken steeds meer naar een
analyse van en afstemming tussen de gegevens om tot een verdieping te komen: kwaliteit in plaats
van kwantiteit. Over de meer algemene(beleids)ontwikkelingen wordt gerapporteerd via de
Bestuursrapportages (Berap) en het Jaarverslag.
Daar waar hele specifieke gemeentelijke uitvoeringsacties lopen zijn deze wel opgenomen in deze
voortgangsrapportage. Te denken valt aan de uitvoering van het Regionaal Operationeel Kader (ROK)
en dan specifiek de uitvoering van het branchetoezicht en de energieprojecten EED en toezicht op
energie. Dit betekent dat deze rapportage zich meer richt op het resultaat en de analyse van de
uitvoering.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voortgang van het werk- en uitvoeringsprogramma voor wat
betreft de basistaken. Hoofdstuk 3 zoomt vervolgens in op de verzoektaken. Hoofdstuk 4 gaat
vervolgens in op het branchetoezicht in het kader van het Regionaal Operationeel Kader (ROK).
In hoofdstuk 5 wordt een beeld en analyse gegeven van de toepassing van de landelijke
handhavingsstrategie (LHS) bij Toezicht en Handhaving en hoofdstuk 6 geeft de laatste stand van
zaken weer met betrekking tot de lopende energieprojecten.
Bijlage 1 gaat in op het kwantitatieve kader.
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2. VOORTGANG WERK- EN UITVOERINGSPROGRAMMA: DE BASISTAKEN
2.1 ALGEMEEN
In 2019 is er wat betreft uurbesteding op de basistaken vergunningverlening 86 % nodig geweest ten
opzichte van wat vooraf is geraamd. Voor toezicht en handhaving geldt dat de inzet overeenkomstig
de verwachting heeft plaats gevonden (100 %). Bij juridische ondersteuning is nadrukkelijk minder
inzet gevraagd dan vooraf voorzien, tw 29 %.
De totale uitvoering van de basistaken is wat betreft inzet, rekening houdend met het feit dat een
groot deel vraag-gestuurde opdrachten betreft, nagenoeg overeenkomstig de vooraf geraamde
capaciteit.
Basistaken
Vergunningverlening
Toezicht en handhaving
Juridische ondersteuning

Begroot in uren
5.540
9.270
440

Realisatie in uren
4.740
9.381
126

Percentage
86 %
101 %
29 %

15.250

14.247

93 %

TOTAAL

Er zijn maatregelen getroffen om de personele capaciteit verder uit te breiden. Het werven van
nieuwe medewerkers heeft de afgelopen jaren te weinig vruchten afgeworpen. Naast de
inhuurcapaciteit zijn we in 2018 gestart met het zelf opleiden van agrarische toezichthouders. Deze
zogenaamde handhavers in opleiding zijn inmiddels zodanig taakvolwassen dat zij zelfstandig minder
complexe (her-)controles kunnen oppakken. Daarnaast kunnen zij de ervaren toezichthouders
ondersteunen bij complexere zaken, waardoor zij zelf ook steeds meer ervaring op doen en groeien
in hun functie. We hebben bijna alle handhavers in opleiding een vaste aanstelling kunnen
aanbieden. Een mooi resultaat waar we trots op zijn en waardoor we de capaciteit met betrekking
tot agrarische toezichthouders flink kunnen verbeteren.
Ook voor het jaar 2020 staat ons nog een uitdaging te wachten omdat de marktomstandigheden nog
steeds zodanig zijn dat ervaren toezichthouders maar ook vergunningverleners en specialisten
nauwelijks beschikbaar zijn. Dit is een landelijk beeld. Inmiddels zijn we bij vergunningverlening met
een vergelijkbaar traject gestart. We verwachten dat we met meer dit soort opleidingstrajecten
moeten gaan werken.
2.2 Vergunningenverlening
De opdracht vergunningverlening is uitgevoerd in 86 % van vooraf geraamde inzet. In uren zijn dit
4.740 gerealiseerde uren op een jaarbudget van 5.540 uren.
Het betreft een vraaggestuurde opdracht waarbij minder inzet is gevraagd dan vooraf is geraamd. In
onderstaande tabel zijn het aantal zaken vermeld.
Vergunningverlening
01 Behandelen aanvragen
Omgevingsvergunning Wabo
milieu
02 Actualiseren voorschriften
Wabo milieu
03 Intrekken vergunningen
Wabo milieu

onderhanden Voltooid binnen
werkprogramma
25
24

2

1

4

6

4

04 Behandelen milieuneutrale
wijziging
Omgevingsvergunning Wabo
milieu
05 Beoordelen meldingen
8.40 Wm / Activiteitenbesluit
06 Opstellen
maatwerkvoorschriften en
beoordelen gelijkwaardigheid
07 Beoordelen
Omgevingsvergunning
beperkte milieutoets (OBM)
08 Adviseren mbt
vergunningen Wabo milieu
(milieueffect-rapportages)
09a Beoordelen meldingen
i.h.k.v. het Besluit
bodemkwaliteit
09b Toetsen
asbestinventarisatierapporten
en meldingen Besluit mobiel
breken
Vergunningverlening

7

4

50

117

6

11

5

5

8

20

4

71

2

329

113

588

Inrichting gebonden werkzaamheden
Er is minder vraag geweest naar afhandeling van inrichting gebonden werkzaamheden (zoals
afhandeling wabo vergunningen en meldingen). Wat de oorzaak hiervan is, is niet helder. De
stikstofproblematiek speelt mee, maar andere gemeente in de regio laten nagenoeg geen
verminderde inzet zien. Daarnaast betreft het een vraaggestuurde opdracht en is hierdoor lastiger te
ramen. Wat betreft inspanning zijn er geen specifieke uitschieters op projectniveau.
(voor Besluit Bodem Kwaliteit, Asbest en Mobiel breken zie onder toezicht)

2.3 Toezicht en handhaving
Inrichtinggebonden wabo toezicht
Alleen kijkend naar het programma 2019 en de in dit kader overééngekomen bedrijvenlijst, zijn
nagenoeg alle controles uitgevoerd (97 %). Voor 2019 zijn 257 controles gepland (hierin zijn de
branchecontroles die gedurende het jaar zijn bepaald meegenomen, ook procedures die later zijn
ingetrokken). Van deze 257 controles zijn er 246 afgerond in 2019 en zijn er 3 opgepakt waarvan de
afronding plaats vindt in 2020. Deze analyse is niet direct terug te vinden in de cijfermatige bijlage
aangezien het hier het gehele uitvoeringsprogramma betreft.
Op basis van het uitvoeringsprogramma zijn er in totaal 365 controles uitgevoerd. Hiervan zijn 89
controles afgerond uit een eerder uitvoeringsprogramma. Op 31 december 2019 waren er nog 38
controles onderhanden. Verder zijn er 243 hercontroles, controles voornemen ed uitgevoerd,
waarvan er eind 2019 nog 34 in de afronding waren. Daarnaast zijn er 88 procedures zienswijze en
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opstellen handhavingsbesluit uitgevoerd. Hiervan worden er 21 in 2020 afgerond. Verder hebben er
15 dwangsomcontroles plaatsgevonden.
Op het geprogrammeerd toezicht is ten opzichte wat vooraf was geraamd 80 % aan inzet gevraagd.
Bij het opstellen van het werkprogramma is een raming gemaakt waarbij rekening is gehouden met
brancheprojecten ihkv het ROK. Ten tijde van het opstellen van de raming voor geprogrammeerd
toezicht was nog niet bekend wat dat specifiek voor een deelnemer betekent.
Over de eventueel openstaande zaken van 2019 hebben gesprekken met uw gemeente
plaatsgevonden. Afgestemd is op welke wijze deze worden opgenomen in het programma van 2020.
Gedurende het jaar zijn er daarnaast ook extra toezichtstaken in opdracht gegeven (niet
geprogrammeerd toezicht en handhaving), 1.889 uren. Een ruime extra inspanning ten opzichte van
wat vooraf was geraamd (202.9 %).
De totale inzet geprogrammeerd en niet geprogrammeerd toezicht is nagenoeg overeenkomstig wat
vooraf was geraamd, tw 93 %.
2.4 Klachten en onvoorziene voorvallen (incidentmelding)
Voor de gemeente zijn in totaal 217 inrichting gebonden klachten (197) en onvoorziene voorvallen
(20) behandeld, opgepakt en afgerond. Daarnaast is met 10 procedures gestart die in 2020 worden
afgerond. Daarnaast hebben er 6 calamiteiten plaats gevonden waarvoor de piket van
omgevingszorg is ingeschakeld.
Daarnaast zijn over drietal klachtveroorzaker(s) meerdere (tussen de 10 en de 15) klachten ingediend
en waren er 40 meldingen die niet aan een locatie konden worden toegewezen.
In S@men worden ook incidentmeldingen gezet die betrekking hebben op klachten die niet inrichting
gebonden zijn zoals bijvoorbeeld afvaldumpingen of overlast van motorcrossen.
Dit soort meldingen worden doorgestuurd naar SSIB. De collega’s van SSIB nemen hierover contact
op met de melders en gemeente, en zullen indien mogelijk gerichte acties uitvoeren.
In S@men komen ook incidentmeldingen binnen die gaan over evenementen of meldingen over de
openbare ruimte. Deze worden voor afhandeling doorgezet naar de gemeente. In het jaar 2019
betrof dit voor de gemeente 85 meldingen.

2.5 Toezicht Besluit bodemkwaliteit
Het beoordelen van meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit is een vraaggestuurde
opdracht. De inzet was overeenkomstig de verwachte inzet. De aantallen opgepakte beoordelingen
Besluit Bodemkwaliteit zijn in de tabel bij de andere basistaken vergunningverlening opgenomen (zie
eerder).
Voor toezicht is er minder inzet gepleegd dan geraamd (gedeeltelijk vraaggestuurd). In het totaal
hebben we 75 meldingen ontvangen. Op basis van risicogerichte benadering hebben we 48 controles
uitgevoerd waarvan er 9 in 2020 zijn dan wel worden afgerond in 2020.
Op 8 juli is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘’Tijdelijk handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. Dit handelingskader kwam
onverwachts en heeft grote invloed gehad op het grondverzet in de regio. Om het grondverzet weer
op gang te krijgen is door de gezamenlijke Brabantse omgevingsdiensten gewerkt aan een ‘Brabants
handelingskader’ welke op 30 november is aangeboden aan de ODBN-gemeenten.
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2.6 Toezicht Asbest en mobiel breken
Het toetsen van asbestinventarisatierapporten en meldingen Besluit mobiel breken
betreft een vraaggestuurde opdracht die risicogericht wordt uitgevoerd. Voor het toetsen van
genoemde asbestrapporten en besluiten mobiel breken is het aantal geraamde uren ruimschoots
overschreden. Er is 1220 uur aan inzet gepleegd, vooraf waren 285 uur geraamd.
De aantallen opgepakte procedures zijn in de tabel bij basistaken vergunningverlening opgenomen.
Een aantal locaties was dermate complex/omvangrijk dat hier relatief veel inspanning voor is
geleverd (zie locaties hieronder).
Het toezicht betreft ook grotendeels een vraaggestuurde opdracht. Het toezicht op de
asbestsaneringen en mobiel breken ligt hoger dan het aantal geraamde uren. In het totaal zijn er 411
controles asbest en mobiel breken afgerond en 28 controles kennen een overloop naar 2020. Deels
betreft dit administratieve (her)controles op overleggen van eindcontrole na asbestverwijdering en
afvoerbewijzen asbest afval. Bij het toezicht op mobiel breken is een enkele melding tweemaal
geïnspecteerd omdat de breker later dan gemeld is gestart met de breekwerkzaamheden.
Locaties waarop extra inzet is gepleegd:
Een paar bijzondere projecten hebben meer uren gevergd dan vooraf verwacht.
2.7 Juridische ondersteuning
Er is minder inzet gevraagd dan vooraf begroot. Inspanning is overwegend gepleegd op 1 adres. Het
ging hier om een beroep, een hoger beroep, en twee bezwaarzaken tegen een handhavingsbesluit en
tegen een invorderingsbesluit naar aanleiding van een bestuursdwangprocedure. Het beroep en het
hoger beroep zijn ongegrond verklaard. De bezwaarzaken lopen nog.
Conclusie uitvoering Basistaken
De totale besteding is nagenoeg overeenkomstig de vooraf geraamde capaciteit. De opdracht is
binnen de geraamde uren uitgevoerd. Schommelingen binnen de specifieke opdrachten, zoals
hierboven beschreven, worden voornamelijk bepaald doordat veel opdrachten vraaggestuurd zijn en
door onvoorziene gebeurtenissen zoals ontwikkelingen rondom “PFAS”en “stikstof”.

3. VOORTGANG WERKPROGRAMMA: DE VERZOEKTAKEN
Het aantal uren dat aan verzoektaken is besteed is nagenoeg hetzelfde als de prognose. Het grootste
deel van de verzoektaken ging naar RO- adviezen. Hier is 42% van de uren aan besteed. Er zijn
daarvoor 149 adviezen in behandeling genomen. Voor wat betreft het buitengebied hebben we veel
geadviseerd over de herontwikkeling van agrarische bestemmingen, zoals ruimte voor ruimte
(wonen), kleinschalige opslag (in voormalige stallen), zorgboerderijen en de mogelijkheid voor een
bed&breakfast.
Voor wat betreft de kernen is geadviseerd over de transformatie van bestaande panden (kerk,
kantoor, scholen) en over verdichting en verschillende inbreidingsplannen. Verder zijn we nauw
betrokken geweest bij de advisering over het windmolenpark langs de A50.

4. REGIONAAL OPERATIONEEL KADER: DE UITVOERING VAN HET BRANCHETOEZICHT
Het Regionaal Operationeel Kader toezicht en handhaving (ROK-TH) stelt dat het toezicht bij
bedrijven met een gemiddeld risico branchegericht wordt uitgevoerd. Hiervoor is in 2017 een aanpak
ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit een aantal stappen. Hieronder worden deze stappen
schematisch weergegeven.
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Uitvoering branchetoezicht 2019
In de loop van 2019 werd duidelijk dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was om volledig
uitvoering te kunnen geven aan het branchetoezicht. Uiteindelijk is besloten om in 2019 geen
uitvoering te geven aan de volgende branches:
 Industrie; Bouwnijverheid en installatietechniek
Er is een risicoanalyses en doelgroep analyses uitgevoerd. Uitvoering wordt in 2020 verder
opgepakt.
 Sport;
Er is een risicoanalyses en doelgroep analyses uitgevoerd. Uitvoering wordt in 2020 verder
opgepakt.
Daarnaast is besloten om beperkt uitvoering te geven aan de volgende branches:
 Bijeenkomstfunctie; Horeca - restaurants en overig (zacht);
Hercontroles uitgevoerd op de bedrijven die in 2018 zijn gecontroleerd. Dit om het
naleefgedrag te controleren. Ook zijn nieuwe risico’s geanalyseerd binnen de branche voor
het brancheplan van 2020.
 Industrie; Garages en autoherstelbedrijven
Binnen de branche zijn voor milieurisico’s autopoetsbedrijven in de scope opgenomen in
verband met veelvuldig gebruik van chemische poetsmiddelen. In 2019 is binnen de branche
toezicht uitgevoerd bij op het gebied van afvalscheiding, vloeistof dichte vloer en olie
scheiders. Uit evaluatie blijkt dat kennis over afval beperkt aanwezig is en dat het op de
juiste manier melden van afval veel overtredingen oplevert.
 Agrarische sector; Dienstverlening landbouw (incl hoveniers)
In 2019 is voor de branche is een brancheplan opgesteld voor het toezicht op
loonwerkbedrijven die activiteiten verrichten met grondverzet en gebruik maken van een
eigen afspoelplaats. Luchtfoto’s zijn bekeken om inzicht te krijgen op bedrijven die mogelijk
deze activiteiten verrichten. In 2020 wordt hier toezicht op uitgevoerd.

Bij de resterende branches is de aanpak wel volledig uitgevoerd:
 Industrie; Metaalectrobedrijven
Branchetoezicht uitgevoerd aan de hand van de risico’s die zichtbaar werden uit de evaluatie
van het brancheplan 2018. Dit waren de risicopunten; opslag gasflessen, afvalstoffen,
bodembescherming, stookinstallaties en bovengrondse tanks. De meeste overtredingen
tijdens toezicht werden geconstateerd omtrent bodembescherming.
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Autodemontage
Branchetoezicht uitgevoerd gericht op afval en de juiste demontage van autowrakken
conform een algehele milieucontrole. In 2019 is besloten om voor de branche een risico
gericht brancheplan voor 2020 te schrijven zodat de middelen voor toezicht meer aansluiten
bij de risico’s binnen de branche.
Vuurwerk
Branchetoezicht uitgevoerd gericht op de veilige opslag en verkoop van vuurwerk
Glastuinbouwbedrijven
Het brancheplan dat in 2018 is opgesteld is in 2019 uitgevoerd. Hierbij is vooral gekeken naar
het thema lozingen

Branchedashboard
Om de eerste stap in het branchetoezicht, de risicoanalyse, goed te kunnen uitvoeren is in 2018 een
branchedashboard ontwikkeld. Hierin zijn een aantal databronnen samengevoegd waardoor snel en
eenvoudig een brancheanalyse kan worden uitgevoerd. Dit branchedashboard is in 2019 verder
verbeterd en uitgebreid met andere bronnen.
Branchetoezicht bij risicorelevante bedrijven
Ook bij bedrijven met een hoog risico heeft een brancheaanpak voordelen. Daarom is ook voor de
groep risicorelevante bedrijven zo’n aanpak ontwikkeld. Samen met de veiligheidsregio Brabant
Noord is een meerjarenperspectief ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en daarmee de
veiligheid bij deze groep van bedrijven te verbeteren.
In 2018 zijn we gestart om bij een deel van deze bedrijven specifiek te kijken naar de veiligheid bij
opslagen van gevaarlijke stoffen en ammoniakkoelinstallaties. Ook is in 2018 bij een deel van de
bedrijven een audit uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate risicobeheersing.
Risicogericht toezicht
In 2019 zijn deze audits bij de resterende bedrijven uitgevoerd. Hierdoor is de mate van
risicobeheersing van elk bedrijf in beeld. Vervolgens is een dashboard ontwikkeld waarmee alle
beschikbare informatie over deze bedrijven overzichtelijk is weergegeven. Ook is in het dashboard
een kwadrantenmodel ontwikkeld. Dit model vormt de basis voor het risicogericht werken. In dit
model wordt het risicopotentieel afgezet tegen de mate van risicobeheersing. Het risicopotentieel
zegt iets over de omvang van de risico’s die de activiteiten met zich meedragen onafhankelijk van
waar deze activiteiten worden uitgevoerd en door wie. De mate van risicobeheersing beoordeelt het
niveau van de verschillende veiligheidsvoorzieningen maar vooral ook de wijze waarop het bedrijf
zich bewust is van de risico’s en daar naar handelt. Ook het omgevingsrisico is verwerkt in het
kwadrantenmodel. Het omgevingsrisico zegt iets over waar de activiteiten worden uitgevoerd. Dus
met name hoeveel kwetsbare objecten er binnen het effectgebied liggen. Hoe groter het bolletje is
hoe groter het omgevingsrisico. Hieronder zie je een afbeelding van het dasboard risicorelevante
bedrijven inclusief het kwadrantenmodel.
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Het dashboard, en dan met name het kwadrantenmodel, stelt ons in staat om het toezicht meer
risicogericht uit te voeren. Daarbij wordt het toezicht niet alleen afgestemd op het kwadrant maar
wordt ook ingezoomd naar de specifieke verbeterpunten per bedrijf. Vanaf 2020 krijgt elk bedrijf op
deze manier zijn eigen, op maat gemaakte, aanpak. Uiteindelijk kunnen we via het kwadrantenmodel
ook de ontwikkeling van elk bedrijf monitoren. De belangrijkste opgave daarbij is om de
risicobeheersing te verbeteren bij bedrijven met een hoog risicopotentieel en een hoge
omgevingsscore.
Overige activiteiten in 2019
Naast bovenstaande zijn, samen met de veiligheidsregio, binnen dit brancheproject ook nog een
groot aantal andere activiteiten verricht in 2019. Hieronder een kort overzicht daarvan:
- 2 netwerkbijeenkomsten voor bedrijven
- Een netwerkbijeenkomst voor overheden (milieu vergunningverleners en toezichthouders
van de omgevingsdienst, specialisten en accountmanagers van de brandweer en
toezichthouders van Waterschap Aa en Maas en de Dommel)
- Er zijn nieuwsmails verstuurd aan bedrijven
- Er is een table top oefening ontwikkeld; geen nood bij damp. In 2020 worden deze
oefeningen bij bedrijven met een ammoniak koelinstallatie ingezet.
- Studenten van de Avans Hogeschool Breda hebben voor vijf bedrijven een prototype
ontwikkeld om hen te helpen bij het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en – gedrag.

5. TOEPASSING LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE (LHS)

Elke inspectie en elke geconstateerde overtreding wordt door de ODBN geregistreerd. Dit levert
onder andere informatie op over de mate van spontane naleving en het aantal overtredingen. Deze
informatie wordt hieronder gepresenteerd.
Mate van spontane naleving
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De mate van spontane naleving laat zien bij hoeveel procent van de eerste inspecties geen
overtredingen zijn geconstateerd.

Jaar
2018

2019

Soort
Alle inspecties ODBN
Inspecties milieu
Inspectie asbestverwijdering
Alle inspecties ODBN
Inspecties milieu
Inspecties asbest
Meerdere kleursporen

Aantal
480
43
94
522
51
95
293

% Spontane naleving
54%
37%
87%
52%
35%
87%
47%

Gemiddelde ODBN
57%
44%
92%
58%
41%
93%
nvt

Wat opvalt:
 Spontane naleving: De mate van spontane naleving van zowel alle inspecties als alleen de
milieu-inspecties ligt onder het ODBN gemiddelde.

6. STAND VAN ZAKEN ENERGIEPROJECTEN
Regulier toezicht
In 2018 is bij reguliere controles in het kader van Activiteitenbesluit toegezien op energie. Tijdens
deze controles is nagegaan of het energieverbruik hoger was dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh
elektriciteit. Daar wat dat het geval was, is steekproefsgewijs gecontroleerd op uitvoering van de
verplichte EML-maatregelen. Bij 797 bedrijven is het energieverbruik geregistreerd, 347 bedrijven
daarvan (43%) vallen in de verbruikscategorie waarin de maatregelen kunnen worden verplicht.
Vergunningplichtige bedrijven moeten voldoen aan de vergunningvoorschriften in de vergunning.
Ook hierop is gecontroleerd, maar mede omdat de voorschriften per bedrijf verschillen zijn hier geen
algemene conclusies uit te trekken.
Informatieplicht
Op 1 juli 2019 is de Informatieplicht energie van kracht geworden. Op 1 januari 2020 had ca 1.600
bedrijven / 30% zich spontaan gemeld. In 2019 heeft de ODBN zich voorbereid op handhaving, deze
start in 2020 met het aanschrijven van de 70% bedrijven die zich nog moeten melden.
Subsidieregeling
In het najaar van 2019 heeft de ODBN gemeenten geïnformeerd over twee nieuwe regelingen voor
2020: de provinciale subsidieregeling kantoren en een regeling vanuit het ministerie van EZK voor het
inhuren van gratis capaciteit voor energietoezicht in 2021. Acht gemeenten (Bernheze, Boxmeer,
Boxtel, Meierijstad, Oss, Sint Michielsgestel, Uden en Vught) gaan participeren in de ‘EZK-regeling’ en
vijf gemeenten doen mee aan provinciale regeling voor kantoren. De gemeente ‘s-Hertogenbosch
geeft zelf invulling aan beide regelingen. De uitvoering hiervan start in 2020.
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EED
Per 1 juli 2019 is het bevoegd gezag voor de Energy Efficiency Directive (EED) overgedragen van
gemeenten naar Rijk (RVO). Sindsdien beoordeelt het Rijk EED-energieaudits op de
indieningsvereisten. De ODBN blijft bevoegd om namens het bevoegd gezag op grond van het
Activiteitenbesluit toe te zien op de uitvoering van de Erkende maatregelen die de energieaudits in
beeld hebben gebracht.
Verzoektaken
De ODBN heeft als verzoektaak informatiegestuurd energietoezicht uitgevoerd bij de gemeenten
Boxtel en Oss. Dit toezicht richt zich met name op inrichtingen die de ODBN binnen het reguliere
toezicht niet bezoekt. Resultaten van deze controles worden begin 2020 gedeeld met de
opdrachtgevers.
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