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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Tijs de Beer 
onderwerp: AP05.2a_Specifieke Uitkering (SPUK) Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (THE) 
t.b.v.: AB d.d. 15-12-2022 
bijlage: b) Projectplan SPUK THE RUD Utrecht - versie DB 

c) Bijlage A Kwantitatieve gegevens projectplan artikel 5 SPUK THE 
d) Bijlage B Begroting SPUK THE 2022 – 2026 
e) Tabel 1. Geïdentificeerde bedrijven per categorie per deelnemer RUD Utrecht 
f) Tabel 2. Specificatie onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU ETS per deelnemer) & EU ETS 

bedrijven per deelnemer 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
De RUD Utrecht (hierna: RUD) heeft op 10-11-2022 een subsidieaanvraag ingediend naar aanleiding van de 
publicatie in de Staatscourant nr. 17828 van 11 juli 2022: “Regeling van de Minister voor klimaat en Energie van 
30 juni 2022 nr. WJZ/22076980 verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van extra 
ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht (hierna: SPUK THE). De looptijd 
van de SPUK THE betreft de periode 2022 tot en met 2026. Het subsidiebedrag gedurende de looptijd van de 
SPUK THE betreft voor de RUD: € 1.905.433,00. 
 
Het doel van de ter beschikking gestelde middelen uit de SPUK THE is het realiseren van activiteiten die bijdragen 
aan het effectief informeren en het uitoefenen van toezicht en handhaving met betrekking tot de 
energiebesparingsplicht voor bedrijven op basis van de energiebesparings- en informatie- of onderzoeksplicht in 
de periode 2022 tot en met 2026. 
 
Op donderdag 10 november 2022 is de definitieve subsidieaanvraag van de RUD Utrecht (binnen de gestelde 
deadline) geüpload in het daarvoor bestemde platform van RVO van het ministerie van EZK. De verwachting is 
dat binnen 6 weken de beoordeling van de aanvraag en de toegekende beschikking aan de RUD Utrecht bekend 
wordt gemaakt. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ingediende SPUK THE aanvraag en bijbehorende activiteiten. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Een vereiste van de SPUK THE is dat het activiteitenplan is afgestemd/besproken met het DB. Dit heeft op 01-12-
2022 plaatsgevonden. 
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Financiën 
 
RUD Utrecht maakt aanspraak op een SPUK van € 1.905.433,00. De RUD Utrecht heeft een aanvraag gedaan 
voor een beschikking van het volledige bedrag. De bevoorschotting en uitbetaling van de SPUK aan de RUD 
geschiedt in de jaren 2022 tot en met 2026 jaarlijks en bedraagt voor het desbetreffende jaar ten hoogste de 
bedragen: 

- 2022: € 377.365,00 
- 2023: € 419.182,00 
- 2024: € 418.829,00 
- 2025: € 345.028,00 
- 2026: € 345.028,00 

De bevoorschotting en uitbetaling voor het jaar 2022 geschiedt enkel indien de RUD een aanvraag heeft 
ingediend vóór 11 november 2022. 
De wens van het Rijk is dat de RUD het volledige bedrag aanvraagt, waarbij gedurende de looptijd (vanaf 2023) 
elk jaar een minimaal bestedingsgrens van 40% van de toegekende financiële middelen uit het verleningsbesluit 
wordt gehanteerd. 
 
De SPUK zal verantwoordt moeten worden middels de SiSa-methodiek volgens vaste monitoringscriteria. De RUD 
heeft vanwege de planning van de uitbetaling van de middelen en de behapbaarheid van de ingeschatte 
administratieve lasten de keuze gemaakt om alle activiteiten te laten plaatsvinden vanaf 01-01-2023. 
 
 
Juridische toets 
 
N.v.t. 
 
 
Toelichting 
 
De RUD Utrecht (hierna: RUD) heeft op 10-11-2022 een subsidieaanvraag ingediend naar aanleiding van de 
publicatie in de Staatscourant nr. 17828 van 11 juli 2022: “Regeling van de Minister voor klimaat en Energie van 
30 juni 2022 nr. WJZ/22076980 verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van extra 
ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht (hierna: SPUK THE). De looptijd 
van de SPUK THE betreft de periode 2022 tot en met 2026.  
 
De toegekende financiële middelen uit het verleningsbesluit naar aanleiding van dit projectplan worden direct 
uitgekeerd aan de RUD en niet (zoals gangbaar is voor Omgevingsdiensten) aan de deelnemers. Dit houdt in dat 
de RUD verantwoordelijk is voor de juiste besteding van deze middelen, de monitoring en rapportage aan het 
Rijk. Het betreft een totaalbedrag gedurende de looptijd van de SPUK THE van € 1.905.433,00. 
 
Gedurende de looptijd van de SPUK THE, moet het RUD-projectplan elk jaar naar aanleiding van nieuw ontstane 
inzichten en ontwikkelingen opnieuw herzien worden en per 1 oktober aangeboden worden aan het Rijk. 
Halfjaarlijks wordt door de RUD gerapporteerd met betrekking tot de voortgang van de in het projectplan 
opgenomen activiteiten. 
 
Om aanspraak te maken op de SPUK heeft de RUD een projectplan opgesteld, hetgeen onderbouwd wordt met 
kwantitatieve gegevens en een begroting. Hiermee wordt uiteengezet en onderbouwd welke activiteiten de RUD 
ontplooit met behulp van de toegekende financiële middelen uit het verleningsbesluit met betrekking tot de 
realisatie van extra toezicht- en handhavingsactiviteiten op energiebesparing in de periode 2022 tot 2026. Het 
doel van de ter beschikking gestelde middelen uit de SPUK THE is het realiseren van activiteiten die bijdragen aan 
het effectief informeren en het uitoefenen van toezicht en handhaving met betrekking tot de 
energiebesparingsplicht voor bedrijven of instellingen (onderverdeeld in informatieplichtige bedrijven, 
onderzoeksplichtige (niet ETS) bedrijven en EU ETS-deelnemers) op basis van de energiebesparings- en 
informatie- of onderzoeksplicht in de periode 2022 tot en met 2026. Een belangrijk speerpunt hierbij is het 
aantrekken van minimaal één fte voor activiteiten hieromtrent. In het projectplan is onder andere opgenomen: 

- een beschrijving van de actuele nul-situatie (2022). Hierin zijn de activiteiten opgenomen die momenteel 
door de RUD worden uitgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving op het gebied van 
energiebesparing. 

- een beschrijving van de doelgroep waar energietoezicht binnen de RUD zich op richt. 
- een beschrijving van de wijze waarop de additionele activiteiten, zoals bedoeld in de SPUK THE, door de 

RUD worden ingericht, uitgevoerd en gemonitord voor de jaren 2022 en 2023, onderverdeeld naar het 
beoogde aantal bedrijven per jaar en opgedeeld in informatieplichtig, onderzoeksplichtig en EU ETS-
deelnemers. 
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- een beschrijving op hoofdlijnen per jaar van de wijze waarop en de keuze voor de additionele 
activiteiten, zoals bedoeld in de SPUK THE, wordt ingericht, uitgevoerd en gemonitord voor de jaren 
2024 tot en met 2026. 

 
Op donderdag 10 november 2022 is de definitieve subsidieaanvraag van de RUD Utrecht (binnen de gestelde 
deadline) geüpload in het daarvoor bestemde platform van RVO van het ministerie van EZK. De verwachting is 
dat binnen 6 weken de beoordeling van de aanvraag en de toegekende beschikking aan de RUD Utrecht bekend 
wordt gemaakt. 


