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Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennisname.

Uw kenmerk

Wij hebben besloten:
1 . Kennis te nemen van de “Evaluatie energiebesparings-aanpak
bedrijven provincie Noord-Holland 2016-2020”;
2. In te stemmen met de “Energiebesparingsaanpak bedrijven
provincie Noord-Holland 2022-2025”.

Provincie Noord-Holland spant zich samen met de Noord-Hollandse
gemeenten, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven in om de komende
vier jaar extra energiebesparing in de industrie- en dienstensector te
realiseren. Uiteraard geeft de provincie zelf het voorbeeld daar waar het
provinciale bedrijven betreft.

In dit kader is het belangrijk om u te informeren dat de evaluatie van de
energiebesparingsaanpak bij bedrijven met bevoegd gezag Provincie in
de periode 201 6-2020 positief is. Daarom heeft GS besloten om de
uitvoering van deze taken door de OD continueren. Dit gebeurt op basis
van een nieuw plan van aanpak, de "Energiebesparingsaanpak
bedrijven, bevoegd gezag Provincie Noord-Holland 2022-2025" van de
OD NZKG.

De aanleiding van de energiebesparingsaanpak
De Provincie Noord-Holland heeft in het kader van het SER
Energieakkoord voor Duurzame Groei (201 3) de Omgevingsdienst OD
NZKG opdracht verleend om provinciale bedrijven te stimuleren
energiebesparende maatregelen te treffen die zichzelf binnen 5 jaar
terugverdienen.
In de periode 201 6 -2020 heeft de OD NZKG gewerkt aan de naleving
van de wettelijke energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal
bevoegd gezag op basis van een Plan van Aanpak 201 6-201 6. In 2021
heeft de OD NZKG in opdracht van de Provincie een evaluatie uitgevoerd
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van de werkzaamheden voortkomend uit deze planmatige manier van
werken.

Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak tot positieve resultaten heeft
geleid. De provincie Noord-Holland stelt daarom voor om op basis van
een nieuw plan van aanpak de uitvoering door de OD NZKG van de
taken op het vlak van de energiebesparingsaanpak bij bedrijven te
continueren. Daartoe is door de OD NZKG een nieuw Plan van Aanpak
voor de periode 2022-2025 opgesteld.
Dit plan 2022-2025 voor energiebesparing bouwt voort op de
genoemde evaluatie van de voorgaande periode en houdt rekening met
de huidige en toekomstige aangescherpte wet- en regelgeving. De
integraliteit wordt geborgd door afstemming tussen de OD’s, de
Provincie en de gemeenten bij het regio-overleg
energiebesparingsaanpak bedrijven.

Daarnaast past het nieuwe plan van aanpak bij de ambities in het
recente Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 20222025. Dit akkoord maakt stimulerend toezicht mogelijk door
initiatieven van gemeenten en bedrijven (financieel) te ondersteunen
met de SEB-regeling per 1 januari 2022. Over deze regeling bent u
eerder geïnformeerd (1 665069/1 71 8006).

Algemene resultaten uit de evaluatie 2016-2020:
De ambitie van de Provincie was in de afgelopen periode dat met
nagenoeg alle grootverbruikers (energiegebruik van meer dan 200.000
kWh en/of 75.000 m3 gas) afspraken gemaakt zouden zijn. In totaal
zijn dat er 87 per eind 2021.

In 201 5 was nog maar met een beperkte groep bedrijven afspraken
gemaakt over de energiebesparingsaanpak. Gedurende de afgelopen
jaren zijn er meer bedrijven toegevoegd in de aanpak en zijn met
nagenoeg alle grootgebruikers afspraken gemaakt over de te nemen
maatregelen. Verder wordt ook geconstateerd dat veel bedrijven bij
(her-)controles voldoende initiatief blijken te nemen om de maatregelen
daadwerkelijk te realiseren.
De eindconclusie is dat eind 2020 - ondanks Corona - conform alle
afspraken voor ruim 98% invulling is gegeven aan de ambitie van de
Provincie Noord-Holland voor de grootgebruikers van energie. Voor de
middelgroot verbruikers van energie geldt dat met circa 60% van deze
bedrijven afspraken zijn gemaakt over de te nemen energiebesparings
maatregelen. De verwachting is dat eind 2021 verdere voortgang zal
zijn geboekt. Over deze voortgang wordt in het jaarverslag 2021
gerapporteerd.
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Ambitie energiebesparingsaanpak 2022-2025
Ambitie Provincie Noord-Holland

Conform het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven
2022 - 2025 is de ambitie van de Provincie dat 1 00% van de
provinciale bedrijven -middelgrote en grootgebruikers van energie
uiterlijk 2025, de energiebesparende maatregelen hebben genomen
die verplicht zijn in het kader van de geldende wet- en regelgeving.

Op basis van wat nu bekend is over de wet- en regelgeving voor de
periode 2022 - 2025, heeft de OD NZKG een plan van aanpak
Energiebesparingsaanpak provinciale bedrijven opgesteld waarin
ingezet wordt op:

1 uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving op basis van de door de
Provincie aangegeven ambitie;
2 toezien op de realisatie van de energiebesparende maatregelen door
de provinciale bedrijven;
3 continueren van het stimuleren van certificering door de provinciale
bedrijven;

4 intensiveren van de aanpak mobiliteit.

Op dit moment is er al een dashboard energiebesparingsaanpak
provinciale bedrijven. Vanaf 2023 zal de OD NZKG steeds meer
informatie tot haar beschikking krijgen over de stand van zaken van
energiebesparingsaanpak bedrijven. Deze informatie zal ook verwerkt
worden in dashboards waarmee toegewerkt wordt naar een portfolio
per bedrijf (data per bedrijf). Op basis van deze data kan een overleg
tussen de OD NZKG en het bedrijf gericht worden voorbereid. De
provincie heeft zelf ook toegang tot deze informatie en kan deze
benutten om projecten of beleid te formuleren.

Gezien de Europese en landelijke doelstellingen in het kader van de
energietransitie en de CO2 doelen, zal het thema energiebesparing ook
na 2025 aandacht vragen. De verwachting is dat rond 2025 aangepaste
Europese wetgeving van kracht wordt.
(https://cor.europa.eu/en/news/Pages/FIT-FOR-5 5-PACKAGE.aspx)

Relatie met de Uitvoeringsovereenkomst (UVO)

De ambitie van Provincie Noord-Holland is in het plan van aanpak
vertaald in een raming van de jaarlijks te besteden capaciteit door de
OD NZKG voor het onderwerp uitvoering milieuwet- en regelgeving
energiebesparingsaanpak.

Deze geraamde capaciteit in dit plan van aanpak is input voor de
besprekingen over de uitvoeringsovereenkomst -UVO- van 2022 (en
verder) tussen Provincie Noord-Holland en de OD NZKG.
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Omgevingswet
De huidige planning is dat de Omgevingswet in juli 2022 in werking
treedt. De wet- en regelgeving op het terrein van de
energiebesparingsaanpak bedrijven is ondergebracht in het BAL (Besluit
Activiteiten Leefomgeving) en BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).
Het effect hiervan is dat het toezicht en de handhaving op het terrein
van energiebesparingsaanpak zowel vanuit milieu- als bouwwetgeving
zal plaatsvinden binnen de OD NZKG. De OD NZKG oriënteert zich hoe
de energiebesparingsaanpak onder de Omgevingswet organisatorisch
zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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