
 

 

 
 

SPUK-subsidie van het Rijk voor 
energiebesparing  

 

Vergadering : Algemeen Bestuur   

Datum : 3 oktober 2022 
Agendapunt : 7 
Onderwerp : SPUK-subsidie van het Rijk voor energiebesparing  
 
 
Inleiding.  
Het bevoegd gezag voor de energiebesparingsplicht en de informatieplicht berust bij de 
gemeenten en provincies. De gemeenten en provincies zijn daarmee ook belast met het 
toezicht op en de handhaving van deze verplichtingen. Het kabinet is voornemens om per 
2023 toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht in het 
basistakenpakket van de omgevingsdiensten op te nemen. Gemeenten en provincies zullen 
dan de toezichtstaken op deze verplichtingen volledig over moeten dragen aan hun 
omgevingsdienst.  
 
Deze subsidie is nadrukkelijk bedoeld om extra toezicht en handhaving mogelijk te maken. De 
middelen uit de specifieke uitkering komen dus bovenop de middelen die de gemeenten en 
provincies beschikbaar gesteld hebben. 
 

Beoogd effect. 
Deze regeling heeft tot doel om meerjarig additionele capaciteit voor toezicht en handhaving op de 
energiebesparingsplicht te realiseren. Met de regeling kan de ODR betere ondersteuning bieden 
aan de omgeving en daarmee een impuls geven in het behalen van de 
energiebesparingsdoelstellingen van het Rijk, de Provincie en de gemeenten.  
 

Argumenten.  

- Interne capaciteit van de ODR wordt vergroot wat resulteert in betere kwaliteit. 
- Meer tijd voor energiebesparing een zeer actueel thema.  
- Meer mogelijkheden om bedrijven in de omgeving te helpen bij energiebesparing door 

controleren en/of te adviseren. 
- Grotere impact op het gebied van energiebesparing in de omgeving. 
- Het ondersteunt het gekozen beleid van gemeenten en past binnen het (Gelders) 

Energieakkoord. 
- Financieel heeft het voor de gemeenten geen gevolgen: de extra capaciteit wordt 

bekostigd uit een subsidie.  
- Het versterkt draagvlak in de omgeving op het gebied van energiebesparing.  
- Het past in de regelgeving. Toezicht en handhaving op energiebesparing is een 

wettelijke taak. 
 
Kanttekeningen.  
De volgende risico’s spelen een rol: 

- Lastig in te schatten hoeveel bedrijven de ODR voor deze taak moet controleren 
echter kan de ODR extra capaciteit ook inzetten voor her controles en andere 
gerelateerde taken. 

- De arbeidsmarkt is krap. Vooral voor ervaren medewerkers. Dit kan betekenen dat de 
ODR een minder ervaren werknemer moet opleiden.  

 

Communicatie. 

Het voorstel moet ook gecommuniceerd worden naar de gemeenten. Het projectplan wordt in 
samenspraak met de gemeenten opgesteld. De ODR informeert de opdrachtgevers in het 
opdrachtgeversoverleg.   
 
 



Uitvoering.  
De ODR dient een projectplan op te stellen waarin wordt beschreven welke geplande 
activiteiten worden uitgevoerd. Dit doet de ODR in samenspraak met haar opdrachtgevers. De 
aanvraag dient te bestaan uit een projectplan en een bestedingsplan. Om aanspraak te 
kunnen maken op de middelen voor 2022, moet het projectplan voor de hele periode 
ingediend zijn voor 11 november 2022. Om te voorkomen dat een aanvrager die dat niet voor 
deze datum lukt dan ook geen middelen over de hele looptijd van de SPUK krijgt (tot en met 
2026), staat het loket ook begin 2023 nog open. Aanvragers die na 11 november 2022 
indienen, kunnen geen aanspraak meer maken op hun aandeel over 2022. 
 
Na goedkeuring van het Rijk neemt de ODR minimaal één fte aan die volledig ingezet wordt 
op energiebesparing. Het is niet mogelijk om meerdere mensen aan te nemen die parttime 
werkzaam zijn of ingehuurd worden. Het is bedoeld voor interne capaciteit voor een langere 
periode. 
 

Financiën.  
In onderstaande weergave is het budget voor de komende 5 jaar weergegeven. Deze 
middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over het aantal bedrijven uit de 
doelgroep in het gebied van een omgevingsdienst. In oktober dient elke omgevingsdienst haar 
projectplan in. Bij goedkeuring van het RVO ontvangt de ODR ook het bedrag van het jaar 
2022.  
 

 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 

ODR € 182.746 € 210.842 € 210.680 € 159.019 € 159.019 € 922.307 
 

Bijlage:  
- Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van, nr. WJZ/ 22076980, houdende 

regels over het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van 
extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht  


