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 Datum: 

3 juli 2017 

  

 

Universiteit Twente heeft in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

(MJA3) in het e-MJV een EEP voor de periode 2017-2020 ingediend bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

 

RVO.nl heeft het EEP en eventueel aanvullend verkregen informatie getoetst aan het 

‘Format EEP 2017-2020 en toetsingscriteria – MJA3-convenant’. RVO.nl komt tot 

onderstaand advies. 

RVO.nl adviseert positief over het EEP van Universiteit Twente. Het EEP voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen uit het convenant.  

 

Dit houdt in dat: 

• Universiteit Twente voornemens is alle rendabele procesefficiëntiemaatregelen 

met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar te treffen. RVO.nl heeft hierbij de 

lijst met meest gerealiseerde maatregelen en erkende maatregelen uit de 

betreffende sector in ogenschouw genomen; 

 

RVO.nl plaatst bij dit advies wel de volgende kanttekeningen: 

• Universiteit Twente heeft op dit moment geen gecertificeerd energiezorgsysteem 

en/of niet alle vragen van de Basischeck Energiezorg positief beantwoord. RVO.nl 

zal er in de monitoring op toezien dat de afgesproken acties om binnen één jaar 

wel aan de gestelde eisen te voldoen worden nageleefd. 

• Universiteit Twente heeft enkele maatregelen als voorwaardelijk opgenomen. 

RVO.nl zal er in de jaarlijkse monitoring op toezien dat de benodigde acties om de 

betreffende belemmeringen weg te nemen uitgevoerd worden. Om de voortgang 

te kunnen monitoren wil RVO dat Universiteit Twente per jaar rapporteert in het 

e-MJV over de geplande onderzoeken. In de rapportage staat per maatregel kort 

beschreven wat het onderzoek inhield, wat de uitkomsten/conclusies van de 

onderzoeken zijn, wat de beslissing n.a.v. het onderzoek is (maatregel wordt 

uitgevoerd ja of nee) en waarom die beslissing genomen is. 

 

Met een positief advies van RVO.nl over het EEP kan de onderneming blijven deelnemen 

aan het MJA3-convenant. Energie-auditplichtige ondernemingen die aan het MJA3-
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convenant deelnemen vallen onder de Nederlandse vrijstellingsregeling voor deze audit 

uit de Energie-Efficiëntie Richtlijn van de Europese Commissie (EED). 

In de EEP-module in het e-MJV (submodule ‘Resultaten’) is detailinformatie over de 

voorgenomen besparing, verdeeld naar kwalificatie en categorie, te vinden. 

Detailinformatie over de voorgenomen maatregelen zelf staat in de submodule 

‘Energiebesparingsmaatregelen’. 

 

 

De Gemeente Enschede, het bevoegde gezag omgevingsvergunning ingevolge de Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht dient, met inachtneming van het advies van 

RVO.nl, het EEP te beoordelen in het kader van de energieparagraaf van de 

omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit.  

 

Een door het bevoegde gezag positief beoordeeld EEP geldt als een alternatieve invulling 

van de energieparagraaf van de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit.  

 

RVO.nl zal jaarlijks de uitvoering van het EEP monitoren en de voortgang middels een 

bedrijfsrapport in het e-MJV vastleggen. Dit rapport is ook voor het bevoegde gezag 

omgevingsvergunning ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

inzichtelijk. Het convenant geeft de mogelijkheid tot vervanging van een geplande zekere 

maatregel, mits de vervangende maatregel evenveel energie bespaart.  

 

Van de Gemeente Enschede wordt verwacht dat zij een oordeel geeft over het EEP in het 

e-MJV. Dit door de status in het e-MJV om te zetten. Eventuele schriftelijke 

correspondentie hierover kan daarnaast als bijlage in het e-MJV bijgesloten worden.  

 

In het Platform MJA3 is overeengekomen dat het bevoegde gezag omgevingsvergunning 

ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht binnen 8 weken na het 

verstrekken van dit advies een oordeel over het EEP geeft richting bedrijf en RVO.nl. 

Indien meer dan 8 weken nodig is om het plan te beoordelen wordt het bevoegde gezag 

geacht hiervan een melding te maken. Als het bevoegde gezag binnen deze termijn(en) 

geen oordeel heeft gegeven, wordt ervan uitgegaan dat het advies van RVO.nl wordt 

gevolgd. 

 

Het bevoegde gezag omgevingsvergunning ingevolge de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht heeft de mogelijkheid om af te wijken van het advies van RVO.nl. Indien 

het bevoegde gezag van mening is dat het EEP onvoldoende invulling geeft aan de 
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energieparagraaf van de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit, zal een gesprek 

gepland worden met het bedrijf, het bevoegde gezag en RVO.nl.  

Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan het advies van RVO.nl negatief 

bijgesteld worden. Het bedrijf wordt dan middels een brief in gebreke gesteld. Daarin 

staat aangegeven dat het bedrijf vier weken de tijd krijgt om deze situatie op te heffen 

door een aangepast EEP in te dienen in het e-MJV. Daarna zal RVO.nl het aangepaste EEP 

opnieuw toetsen. Dat kan leiden tot een aanpassing van het advies. Indien RVO.nl het 

negatief advies handhaaft dan zal continuering van deelname aan het convenant 

besproken worden met een afvaardiging van de Overleg Groep Energie (OGE). De 

afvaardiging van de OGE stelt een advies op over de continuering van deelname aan het 

convenant voor het Platform MJA3. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de sector toetscoördinator: Wouter Wienk,  

088 6022526, wouter.wienk@rvo.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

drs. M.A. Verzandvoort 

Manager Toetsing en monitoring 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 


