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Algemene projectgegevens 
 
Projectnaam: SPUK THE RUD Utrecht 2022 – 2026 
 
Inleiding 
 
Dit projectplan is door de RUD Utrecht (hierna: RUD) samengesteld naar aanleiding van de publicatie 
in de Staatscourant nr. 17828 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. 
 
In dit projectplan wordt uiteengezet welke activiteiten wij uitvoeren met behulp van de toegekende 
financiële middelen uit het verleningsbesluit met betrekking tot de realisatie van extra toezicht en hand-
having op energiebesparing in de periode 2022 tot 2026.  
 
Het projectplan is afgestemd en goedgekeurd door het managementteam (MT) en het dagelijks bestuur 
(DB) van de RUD. 
 
Gedurende de looptijd van de SPUK THE, moet het projectplan elk jaar naar aanleiding van nieuw 
ontstane inzichten en ontwikkelingen opnieuw herzien worden en per 1 oktober aangeboden worden 
aan het Rijk.  
 
De RUD ondersteunt Elf gemeenten1 en de provincie Utrecht bij de uitvoering van milieu- en omge-
vingstaken.  Acht gemeenten en de Provincie Utrecht hebben de RUD gemandateerd om toezicht te 
houden op de naleving van de energiebesparingsplicht bij bedrijven. Voor de gemeente Utrecht en 
gemeente Houten is de RUD gemandateerd voor het E-loket (ondersteuningsfaciliteit Versterking Uit-
voering Energiebesparingsplicht en informatieplicht (VUE)) en voert het fysieke energiecontroles uit 
binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uitzondering is de gemeente Nieuwegein, waarbij de 
RUD geen mandaat heeft voor de taakuitvoering aangaande de energiebesparingsplicht. 
 
a. Ontwikkelingen energiebesparing 
Verwacht wordt dat in 2023 landelijke wetgeving m.b.t. energiebesparing als volgt wordt doorontwik-
keld: 

- Erkende energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd en bedrijven moeten op-
nieuw melden op basis van de informatieplicht energiebesparing. Uiterste indieningsdatum 
van de rapportage 2e ronde Informatieplicht en de onderzoeksplicht is op 1 december 2023. 

- Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud van energiebesparende maatregelen (DBO) 
worden duidelijker in de energiebesparingsplicht opgenomen. 

- De energiebesparingsplicht wordt verbreed naar maatregelen voor verduurzaming van het 
energiegebruik. Dit betekent dat maatregelen voor opwekken van hernieuwbare energie op 
eigen locatie en de overstap op een andere energiedrager (mits deze CO2 reduceert) verplicht 
wordt, wanneer dit een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar heeft. 

- De energiebesparingsplicht wordt van toepassing verklaart op milieubelastende activiteiten die 
niet zijn aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Bal (in plaats van regels in 
de bruidsschat). 

- Vergunningplichtige bedrijven worden onder algemene regel gebracht (uitzondering vervalt). 
- ETS-bedrijven worden onder algemene regel gebracht (uitzondering vervalt). 

 
1 Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Lopik, Soest en Woudenberg. 



4 

- Glastuinbouw dat deelneemt onder CO2 sectorsysteem worden onder algemene regel ge-
bracht (uitzondering vervalt). 

- Onderzoeksplicht voor milieubelastende activiteiten zoals bedoeld in afdelingen 3.3 tot 3.11 
van he t Bal) wordt toegevoegd bij grote energiegebruikers (meer dan 10.000.000 kWh elek-
triciteit of 170.000 m³ aardgasequivalenten). 

- Geen plicht voor geheel zelfvoorzienende bedrijven die geen energie van het net halen. 
- Het toezicht op de verplichting wordt bij één partij (Omgevingsdienst) belegt. 

 
Bovenstaande ontwikkelingen hebben een verschillende mate van invloed op de 2263 bij de momenteel 
RUD bekende bedrijven die zich in het gebied van de RUD bevinden. Om de naleving van de oude én 
nieuwe verplichtingen met betrekking tot de energiebesparingsplicht te bevorderen, is extra inspanning 
op het gebied van toezicht en handhaving nodig. 
 
b. Specifieke uitkering voor extra capaciteit 
Op basis van de door het ministerie van Klimaat en Energie gehanteerde verdeelsleutel, kan de RUD 
verspreid over de jaren 2022 tot en met 2026 aanspraak maken op een specifieke uitkering van € 
1.905.433. Hiermee kan extra interne toezichtcapaciteit voor de naleving van de energiebesparingsplicht 
gerealiseerd worden. Deze extra capaciteit wordt met name besteed aan extra fysieke controles, admi-
nistratieve controles op de informatieplicht energiebesparing en opleiding van toezichthouders. Hiermee 
is de RUD in staat om een steeds grotere bijdrage te leveren aan de energietransitie. 
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. In hoofdstuk 1 leest u welk totaalbedrag de RUD in het 
kader van deze SPUK THE aanvraagt. 
 
c. Doel 
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 bedrij-
ven, onderzoeksplichtige (niet ETS) bedrijven en EU ETS-deelnemers) op basis van de energiebespa-
rings- en informatie- of onderzoeksplicht in de periode 2022 tot en met 2026. 
 
d. Leeswijzer 

1. In hoofdstuk 1 wordt aangegeven wat het totaalbedrag is dat de RUD gedurende de looptijd in 
het kader van deze SPUK THE aanvraagt. Onderdeel van dit hoofdstuk is een verklaring van 
directeur H. Jungen dat gedurende de looptijd van de SPUK THE wordt voldaan aan de ver-
plichtingen zoals gesteld in artikel 6 van de SPUK THE. 

2. In hoofdstuk 2 wordt de nul-situatie beschreven. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die mo-
menteel door de RUD worden uitgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving op het 
gebied van energiebesparing. 

3. Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de doelgroep waar energietoezicht binnen de RUD 
zich op richt. 

4. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de wijze waarop de additionele activiteiten, bedoeld in 
Bijlage 1 van 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. 

5. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving op hoofdlijnen per jaar van de wijze waarop en de keuze 
voor de additionele activiteiten, bedoeld in Bijlage 1 van de SPUK THE, wordt ingericht, uitge-
voerd en gemonitord voor de jaren 2024 tot en met 2026. 

6. Hoofdstuk 6 bevat een verklaring van de RUD dat wordt voldaan aan de eisen die de SPUK THE 
stelt wat betreft afstemming met het DB en de kwaliteitscriteria VTH. 

7. Hoofdstuk 7 bevat een verklaring dat de RUD zorgdraagt dat aan de staatssteunregels wordt 
voldaan, indien van toepassing. 

8. Hoofdstuk 8 bevat een verklaring waarin is opgenomen dat de RUD gedurende de looptijd vol-
doet aan de monitoringsverplichtingen die de SPUK THE daaraan stelt. 

9. Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting van de gespecificeerde begroting, die inzicht geeft in de 
uitgaven van de RUD, voor zover deze betrekking hebben op de additionele activiteiten en de 
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periode waarvoor deze SPUK THE wordt aangevraagd. De begroting is als separate bijlage aan 
dit document toegevoegd. 

10. Hoofdstuk 10 bevat een verklaring waarin is opgenomen dat de activiteiten zoals opgenomen 
in dit projectplan worden uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria VTH. 
 

1. Gevraagde specifieke uitkering 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
Hieronder volgt het maximale bedrag dat in Bijlage 2 van de SPUK THE voor de RUD is vastgelegd.  
 
Voor het besteden van de SPUK THE gelden specifieke voorwaarden die ook in artikel 6 van de SPUK 
THE zijn vastgesteld. De RUD: 

- besteedt de totaal verstrekte specifieke uitkering in de periode van 2022 tot en met 2026 welke 
uiterlijk 31 december 2026 is afgerond. 

- besteedt minimaal 70% van de totaal verstrekte specifieke uitkering aan het uitvoeren van 
activiteiten genoemd in Bijlage 1, onderdeel A, van de SPUK THE. 

- besteedt in de periode 2023 tot en met 2026 jaarlijks minimaal 40% van de tot dan toe uitge-
keerde middelen. 

- trekt één extra FTE aan voor toezicht en handhaving (gericht op de energiebesparings- en 
informatieplicht) als de jaarlijkse uitkering minimaal € 140.000,- is. Minimaal 90% van de werk-
zaamheden door deze extra FTE is besteed aan het uitvoeren van activiteiten genoemd in Bij-
lage 1, onderdeel A, van de SPUK THE. 

- trekt 0,5 extra FTE aan voor toezicht en handhaving (gericht op de energiebesparings- en in-
formatieplicht) als de jaarlijkse uitkering minder is dan € 140.000,-. 

- zet geen derden in voor het uitvoeren of invullen van de activiteiten genoemd in Bijlage 1, 
onderdeel A en B1, van de SPUK THE. 

- Draagt zorg voor de jaarlijkse actualisatie van het projectplan gedurende de looptijd van de 
specifieke uitkering. 

- dient de aanvraag voor 11 november 2022 in, en vult derhalve het totaalbedrag uit Bijlage 2 in. 
 
a. Gevraagde specifieke uitkering  
Het maximale bedrag dat de RUD aanvraagt in het kader van deze SPUK THE: € 1.905.433 
 
b. Verklaring 
Ik, H. Jungen (directeur RUD Utrecht), verklaar dat ik zal voldoen aan de verplichtingen zoals gesteld 
in artikel 6 van de SPUK THE. 
 
2. Nul-situatie 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
Om het aanvullende karakter van de SPUK THE scherp te krijgen, is zicht op de nul-situatie belangrijk. 
Daarnaast geeft de nul-situatie zicht op de structurele bijdrage vanuit de gemeenten en provincie aan 
de RUD. De nul-situatie betekent de stand van zaken op basis van het budget in euro’s en een omschrij-
ving van de (geplande) capaciteit in fte over het gehele jaar 2022. De nul-situatie richt zich op het 
toezicht houden op en de handhaving van de naleving van de energiebesparingsplicht. De uitgevoerde 
en geplande inzet door de VUE-regeling is onderdeel van de nul-situatie. Fte is de afkorting voor een 
fulltime-equivalent, de rekeneenheid voor de omvang van een baan of voor de totale personeelssterkte, 
waarbij één fte gelijk staat aan een werkweek van 36 uur. De RUD gebruikt voor de onderbouwing van 
de nul-situatie en het aanvullende/additionele karakter bijvoorbeeld informatie uit recente uitvoerings-
overeenkomsten met de deelnemers, jaarplannen en/of regionaal handhavingsbeleid. 
 
a. De nul-situatie van de RUD 
In onderstaande beschrijving van de nul-situatie gaat de RUD in op hetgeen momenteel wordt onder-
nomen met betrekking tot toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Deze nul-situatie be-
treft de stand van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht op basis van het budget in 
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euro’s en een omschrijving van de reeds geplande capaciteit uitgedrukt in fte hiervoor over het gehele 
jaar 2022. De RUD voldoet hierbij, gezien de kwaliteitscriteria 2.2, op deskundigheidsgebied 27. Ook 
de geplande en verrichtte VUE activiteiten maken onderdeel uit van de nul-situatie van de RUD.  
 
Het totale bedrag dat de RUD voor het jaar 2022 heeft gebudgetteerd voor activiteiten met betrekking 
tot toezicht en handhaving op naleving van de energiebesparingsplicht bij bedrijven (inclusief onder-
steunende werkzaamheden) is: € 168.486,00. Dit betreft de reële weergave van het budget voor 
2022 en is exclusief een doorberekening van het CAO-Provincies onderhandelingsresultaat. 
 
Het totale aantal fte dat de RUD reeds gepland heeft (in dienst bij de RUD) dat ingezet wordt voor ac-
tiviteiten met betrekking tot toezicht en handhaving op naleving van de energiebesparingsplicht bij 
bedrijven (inclusief ondersteunende activiteiten) voor het jaar 2022 is: 2 fte. 
 
Binnen bovenstaand budget en aantal fte zijn/worden de volgende activiteiten uitgevoerd in 2022: 

- A1 & B1. Bedrijfsbezoeken en (her)controles op basis van de energiebesparings- en informa-
tie- of onderzoeksplicht (inclusief afdwingbare hersteltermijn, indien nodig), en stimulerend 
toezicht en bovenwettelijke maatregelen. Dit bevat activiteiten uit de producten en diensten 
catalogus (hierna: PDC) van de RUD. Onderdeel van de PDC zijn de producten: “fysieke ener-
giecontrole”, “stimulerend toezicht” en het daarbij horende product “updategesprekken”. De 
activiteiten die onder dit product vallen zijn de fysieke controle en her-controle van bedrijven 
volgens de voorgeschreven branchegerichte Erkende Maatregelen lijst (hierna: EM-lijst), wan-
neer van toepassing aangevuld met stimuleringsactiviteiten voor bovenwettelijke besparingen. 
Aantal bedrijfsbezoeken en her-controles in 2022: 137; aantal stimulerend toezicht en up-
date-gesprekken in 2022: 134. 

- A3 & A4. Het verbeteren van inzicht in de doelgroep van de informatie- of onderzoeksplicht 
door het aanschrijven van bedrijven (inclusief afdwingbare hersteltermijn, indien nodig) én 
het verrichten van benodigde juridische en/of specialistische werkzaamheden om de toezicht-
houders ondersteuning te bieden om het werk efficiënt, effectief en doelgericht uit te kunnen 
voeren. De RUD zet juridische- en specialistische kennis in ten behoeve van (verbeteren van) 
casuïstiek, procestechnologie of/en efficiëntiemaatregelen. Een onderdeel hiervan betreft het 
opstellen van een implementatieplan voor de intensivering en uniformering van de samenwer-
king tussen de RUD en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) op het gebied van toezicht 
op energiebesparing, met name met betrekking tot het opstellen van een uniforme risicoana-
lyse en level playing field voor de toezichtselectie van bedrijven. Uitgevoerde/uit te voeren on-
dersteunende specialistische- en juridische activiteiten in 2022: 282 uur. 

- A2. Het uitvoeren van administratieve controle op de informatie- of onderzoeksplicht, het toet-
sen van energiegegevens en het aanschrijven van bedrijven ten behoeve van het doen van een 
melding is door de RUD opgenomen als onderdeel van reguliere Wet Milieubeheer controles. 
Aantal uitgevoerde administratieve controles in 2022: 200 uur. 
 

b. VUE subsidie 2022/2023 
Met behulp van de VUE-regeling heeft de RUD ingezet op intensivering van fysieke energiecontroles en 
het opsporen van informatieplichtige bedrijven die een melding moeten doen in het E-loket. De strategie 
van de RUD is samengesteld in samenwerking met het adviesbureau Adromi Groep B.V. Tot op heden 
(november 2022) heeft Adromi in naam van de RUD de volledig toegekende subsidiebeschikking opti-
maal benut. De goedkeuring voor de volgende beschikking voor 2022/2023 is ontvangen door Adromi.  
Dit adviesbureau voert de taken onder de VUE-subsidie voor de RUD uit2. De nadruk bij de taakuitvoe-
ring ligt met name op het maximaliseren van de succesvolle toepassing van EM-lijsten binnen bedrijven.  
 
De uitgevoerde- en geplande inzet voor 2022/2023 door de VUE-subsidie betreft het volgende budget: 
€ 341.724,18 (incl. BTW). 

 
2 De RUD voert geen energiecontroles uit voor de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein ontvangt 
daarnaast geen VUE-subsidie via de RUD maar doen hun eigen aanvraag. De gemeente Houten en de gemeente 
Utrecht ontvangen VUE-subsidie via de RUD. Adromi voert derhalve geen activiteiten uit onder de VUE-subsidie 
voor de gemeenten Nieuwegein en Utrecht. Voor de gemeenten Houten en Utrecht voert de RUD wel energie-
controles uit als onderdeel van het Basistakenpakket. Maar voor de gemeente Nieuwegein niet. 
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3. Doelgroep energietoezicht 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
Een informatieplichtig bedrijf heeft de verplichting om 4-jaarlijks te rapporteren aan het bevoegd gezag 
welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen (zie artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteiten-
besluit milieubeheer). 
 
Een onderzoeksplichtig bedrijf (niet EU ETS) heeft de verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek 
bij een jaarlijks energiegebruik dat groter is dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aard-
gas(equivalent). 
 
Een EU ETS-deelnemer is een bedrijf of instelling waar één (of meerdere) broeikasgasinstallatie(s) aan-
wezig is (zijn) waarvoor een vergunning nodig van de Nederlandse emissieautoriteit (zie artikel 16.5 
van de Wet milieubeheer). 
 
a. De doelgroep energietoezicht van de RUD 
Onderstaande bevat een weergave van de doelgroep waar de RUD zich op (zal) richt(en) in de periode 
2022 tot en met 2026. De beschrijving is inclusief de additionele activiteiten onder de SPUK THE. De 
beschrijving bestaat uit een groep geïdentificeerde bedrijven die zijn onderverdeelt in drie typen bedrij-
ven: informatieplichtige bedrijven, onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU ETS) en bedrijven welke deel-
nemen aan EU ETS (de informatie is gebaseerd op een analyse van interne data op 25-10-2022). Daar-
naast wordt een groep (naar verwachting) nog te identificeren bedrijven beschreven. 
 
b. Geïdentificeerde bedrijven3 

- Informatieplichtige bedrijven: 2044 
- Onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU ETS) (O): 84 
- Bedrijven welke deelnemen aan EU ETS (ETS): 11 
- Totaal: 2139 

 
De RUD geeft een specificatie van het aantal geïdentificeerde bedrijven per deelnemer per categorie. 
 
Deelnemer I O ETS Totaal 
Amersfoort 713 18 1 730 
Baarn 131 6  137 
Bunschoten 193 15  207 
Eemnes 68 1 1 70 
Houten 53 4 1 55 
Leusden  200 7  206 
Lopik 119 3  122 
Nieuwegein 93 2  95 
Pr. Utrecht 21 7 6 35 
Soest 273 10  283 
Utrecht 60 10 2 70 
Woudenberg 120 1  121 
Totaal 2044 84 11 2139 

Tabel 1. Geïdentificeerde bedrijven per categorie per deelnemer RUD Utrecht (ook toegevoegd als se-
parate bijlage). 
 
De RUD geeft een specificatie van het aantal energiecontroles per jaar voor onderzoeksplichtige bedrij-
ven bij haar deelnemers. Zie hiervoor Bijlage: Tabel 2. Specificatie onderzoeksplichtige bedrijven (niet 
EU ETS per deelnemer). 

 
3 Bedrijven die onder BRZO-regelgeving vallen worden door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gecontro-
leerd. Deze bedrijven zijn niet meegenomen. 
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c. (Naar verwachting) nog te identificeren bedrijven 
De inschatting is dat meer dan 50% van de bedrijven heeft voldaan aan de informatieplicht en dat ca. 
2000 bedrijven nog niet hebben voldaan. Gezien de RUD de onderzoeksplichtige bedrijven regelmatig 
bezoekt, is de inschatting dat de achterblijvers met name informatieplichtige betreffen. 
 
Voor de gemeente Nieuwegein is er weinig informatie beschikbaar met betrekking tot de doelgroep 
energietoezicht. Voor de gemeente Houten en de gemeente Utrecht is enkel informatie beschikbaar met 
betrekking tot de doelgroep als zijnde onderdeel van de activiteiten onder de DVO (zie ook voetnoot 2). 
Een nauwkeurige/realistische inschatting van de naar verwachting nog te identificeren bedrijven is der-
halve voor deze gemeenten (op dit moment) niet mogelijk. 
 
Daarnaast zijn Omgevingsdienst NL en het ministerie van Economische Zaken in gesprek om een kern-
team EU ETS bedrijven te formeren dat alle EU ETS bedrijven gaat beoordelen, waardoor de RUD in 
2023 wellicht enkel administratieve activiteiten kan uitvoeren met betrekking tot EU ETS. 
 
d. Aanvullende opmerkingen 
EU ETS deelnemer O-I Netherlands B.V., gevestigd op de Lingedijk 8 te Leerdam, valt onder provinciaal 
bevoegd gezag. De RUD voert het toezicht uit namens de provincie. Echter heeft het Rijk bij de verdeling 
van de EU ETS foutieve informatie vertrekt en dit bedrijf onder ODRU verantwoordelijkheid geplaatst. 
Het subsidiebedrag voor toezicht op dit bedrijf zal vanuit de ODRU worden overgemaakt naar de RUD. 
Dat brengt het totaal aantal EU ETS deelnemers voor de RUD op 12. 
 
4. 2022 & 2023: Manier van inrichten, uitvoeren en mo-

nitoren van activiteiten 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
De RUD geeft voor het jaar 2022 en 2023 aan welke aantallen activiteiten (per bedrijfstype) het van 
plan is uit te gaan uitvoeren. Het gaat om de activiteiten zoals in Bijlage 1 van de SPUK THE is opge-
nomen. Voor het aanleveren van de kwantitatieve gegevens (aantallen en €) gebruikt de RUD het 
standaard format van RVO (zie daarvoor Bijlage A4). 
Het is denkbaar dat voor 1 bedrijf (of instelling) meerdere activiteiten worden uitgevoerd. Denk bij-
voorbeeld aan het uitvoeren van 1 bedrijfsbezoek (activiteit: A1.1) met 1 her-controle (activiteit: A1.2) 
(of meerdere her-controles bij een bedrijf in één jaar), het opvragen van een rapport (activiteit: A2.1) 
en het beoordelen (activiteit: A2.2) van een rapport eventueel in combinatie met inzetten van specia-
listische kennis (activiteit: A4.2).  
 
In Bijlage A heeft de RUD elke additionele activiteit apart vastgelegd die het verwacht uit te gaan uit-
voeren bij een bedrijf (of instelling). Ook voor de halfjaarlijkse monitoring is de uitsplitsing naar activi-
teiten als controles en her-controles nodig, zie verder ook hoofdstuk 7: Monitoring. De RUD draagt er 
zorg voor dat er een goede administratie bijgehouden wordt van de activiteiten die het jaarlijks uit-
voert en nog gaat uitvoeren. Voor de monitoring en het eventueel aanpassen van het eigen monito-
ringssysteem (zie activiteit B4.1) wordt geschat dat de RUD hier circa 200 uur aan besteedt over de 
gehele looptijd van de SPUK THE. De RUD dient dus altijd activiteit B4 op te nemen in het projectplan. 
 
a. Inrichting, uitvoering en monitoring van de activiteiten voor 2022 

en 2023 
In onderstaande beschrijving gaat de RUD in op de wijze van de inrichting, uitvoering en monitoring 
van de gewenste activiteiten (uit Bijlage 1 zoals bedoeld in artikel 3 van de SPUK THE) voor de peri-
ode 2022 en 2023. Deze activiteiten zijn onderverdeeld naar het beoogde aantal bedrijven per jaar, en 
opgedeeld naar de doelgroepen informatieplichtige bedrijven, onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU 
ETS) en bedrijven welke deelnemen aan EU ETS. Het betreft een omschrijving van de reeds geplande 
en beoogde activiteiten en de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd. Hierbij wordt ingegaan 

 
4 Bijlage A: Kwantitatieve gegevens projectplan artikel 5 SPUK THE. 
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op de keuze van de RUD voor ontplooiing van welke activiteiten en de frequentie daarvan. Op basis 
van de eerder beschreven nul-situatie wordt hierbij de additionele capaciteit van de met deze SPUK 
THE te verrichten extra activiteiten onderbouwd en verklaart. De nummering van de activiteiten komt 
overeen met Bijlage 1 van de SPUK THE. Voor de verdeling van de ureninzet 2022 wordt verwezen 
naar hoofdstuk 9: Begroting. 
 
b. 2022 
De inzet van de RUD voor 2022 bevat de reeds geplande en beoogde activiteiten voor 2022. Dit is 
eerder beschreven in de nul-situatie. Ter verduidelijking: de RUD ontplooit in 2022 geen additionele 
activiteiten zoals opgenomen in Bijlage 1 van deze SPUK THE.  
 
c. 2023 
De inzet van de RUD voor 2023 bevat de kwantitatieve weergave van de beoogde additionele activiteiten 
voor 2023 en is terug te vinden in Bijlage A. Hieronder volgt een beschrijving, waarmee wordt ingegaan 
op de ontplooiing van de keuze van additionele activiteiten en de frequentie daarvan, zijnde onder-
deel van deze SPUK THE. 
 
Algemeen 
In 2023 zet de RUD in op de uitvoering van dit projectplan bovenop uitvoering van de reguliere werk-
zaamheden met betrekking tot toezicht en handhaving op het gebied van de energiebesparingsplicht 
zoals vastgelegd in de DVO’s met de deelnemers. Met behulp van de toegekende financiële middelen 
uit het verleningsbesluit van deze SPUK THE wordt de aanvullende capaciteit geworven en ontwikkeld, 
de aangetrokken additionele capaciteit ingezet ter uitvoering van de additionele bedrijfsbezoeken en 
administratieve controles, wordt de organisatie voorbereidt op het uitvoeren van de additionele activi-
teiten, wordt het aantal activiteiten per doelgroep verhoogd, wordt het inzicht in de doelgroep verbe-
terd, wordt samenwerking met de ODRU verbeterd, beoogd de RUD branchegerichte bedrijven te se-
lecteren voor controles, worden de interne monitoringssystemen en administratie op de juiste wijze 
ingericht en geoperationaliseerd, worden periodieke rapportages aangeleverd en het projectplan vol-
gens planning aangepast en geüpdatet voor het jaar 2024. De RUD beoogd in 2023 uitvoering te ge-
ven aan zowel de toegekende financiële middelen voor 2022 en 2023. Het succes van de realisatie 
hiervan hangt samen met de werving en het aantrekken van additionele capaciteit. In de rapportage 
van april 2023 zal de RUD inzicht geven in de verwachting hieromtrent. Indien de realisatie ten op-
zichte van de toegekende middelen achterblijft, zal de RUD de restanten verdelen over de jaren 2024 
tot en met 2026. 
 
De door de RUD gehanteerde tarieven in 2023 worden geïndexeerd naar aanleiding van onder andere 
het CAO-provincies onderhandelingsresultaat uit 2022 en inflatiecorrectie. 
 
De beoogde ontplooiing additionele activiteiten en de frequentie daarvan 
Met behulp van de toegekende financiële middelen uit het verleningsbesluit onderneemt de RUD onder-
staande (beoogde) additionele activiteiten met inzet van additionele capaciteit. De activiteiten voor 2023 
zijn per doelgroep op kwantitatieve wijze (inclusief budget) weergegeven in Bijlage A. Voor 2023 ziet 
dat eruit als volgt: 
 

- A1. Bedrijfsbezoeken 
o Activiteit A1.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 

uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit een totaal van 367 additionele bedrijfsbe-
zoeken (met afdwingbare hersteltermijn bij gebreken) uit te voeren.  

o Activiteit A.1.2. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit een totaal van 0 additionele her-controles 
(met afdwingbare hersteltermijn bij gebreken) uit te voeren. De her-controles volgen in 
2024. 
 
Bedrijven uit de doelgroep zullen fysiek worden gecontroleerd op de (aangepaste) EM-lijs-
ten en worden geïnformeerd over de informatieplicht. 
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De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder A1 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. Bij de registra-
tie van overtredingen wordt onderscheid gemaakt tussen proces maatregelen, facilitaire 
maatregelen en gebouw-gebonden maatregelen die getroffen moeten worden. 
 

- A2. Administratieve controles 
o Activiteit A2.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 

uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit een totaal van 81 additionele benodigde 
rapportages (met afdwingbare hersteltermijn bij gebreken) op te vragen. 

o Activiteit A2.2. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit een totaal van 0 additionele ingediende 
rapportages (met afdwingbare hersteltermijn bij gebreken) te beoordelen. De beoordeling 
volgt in 2024. 
 
Bedrijven uit de doelgroep zullen (opnieuw) worden gecontroleerd en geïnformeerd met 
betrekking tot de informatie- of onderzoeksplicht door middel van het opvragen van rap-
portages en de beoordeling daarvan. 
 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder A2 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. Bij de registra-
tie van overtredingen wordt onderscheid gemaakt tussen proces maatregelen, facilitaire 
maatregelen en gebouw-gebonden maatregelen die getroffen moeten worden. 

 
- A3. Inzicht in doelgroep via aanschrijvingen 

o Activiteit A3.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit additionele benodigde energiegegevens 
(met afdwingbare hersteltermijn bij gebreken) bij een totaal van 300 bedrijven op te vragen 
via aanschrijvingen. 
 
De RUD beoogd inzicht te krijgen in de doelgroep voor elke opdrachtgever door verschil-
lende activiteiten, onder andere met behulp van google, verschillende databases en plat-
forms en via brancheonderzoeken. Daarbij worden taken met betrekking tot de energiebe-
sparingsplicht voor de gemeente Nieuwegein, gemeente Houten en gemeente Utrecht in 
steeds meerdere mate ondergebracht bij de RUD, waardoor ook voor die gemeenten inzicht 
in de doelgroep wordt gegenereerd. 
Bedrijven die achterblijven bij de informatie- en onderzoeksplicht worden aangeschreven. 
De aanschrijfronde zal worden gestart met een bel- en e-mailronde en wordt indien nodig 
gevolgd door een bestuursrechtelijke aanschrijving. 
 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder A3 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. 

 
- A4. Juridische- en specialistische werkzaamheden 

o Activiteit A4.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit voor een totaal van 135 bedrijven additi-
onele benodigde juridische werkzaamheden voor de activiteiten A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 en 
A3.1 uit te voeren.  

o Activiteit A4.2. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit voor een totaal van 135 bedrijven additi-
onele benodigde specialistische technische werkzaamheden voor de activiteiten A1.1, A1.2, 
A2.1, A2.2 en A3.1 uit te voeren. 

 
De RUD beoogd benodigde juridische en/of specialistische werkzaamheden te verrichten 
om de toezichthouders en handhavers ondersteuning te bieden om het werk efficiënt, ef-
fectief en doelgericht uit te kunnen voeren. De RUD zet juridische- en specialistische kennis 
in ten behoeve van (verbeteren van) casuïstiek, procestechnologie of/en efficiëntiemaatre-
gelen. Onder andere betreft dit de koppeling van systemen en check-listen, de standaardi-
sering en uniformering van brief(teksten) en de ingebruikname van ondersteunende tooling. 
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Een onderdeel is ook de implementatie van een plan voor de intensivering en uniformering 
van de samenwerking tussen de RUD en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) op het 
gebied van toezicht en handhaving op energiebesparing, met name met betrekking tot het 
opstellen van een uniforme risicoanalyse en level playing field voor de toezichtselectie van 
bedrijven.  

 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder A4 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. 

 
- A5. Landelijke deelname structuur EU ETS 

o Activiteit A5.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 deel te nemen aan een landelijke struc-
tuur voor toezicht en handhaving op de energiebesparings- en onderzoeksplicht voor EU 
ETS deelnemers. Het geraamde budget: € 107.267,00 (samenvoeging 2022 en 2023). 
 
Op het moment wordt door het Rijk en ODNL gesproken over de verdere ontwikkeling van 
toezicht en handhaving op het gebied van EU ETS deelnemers en hoe dit eruit in de toe-
komst uit komt te zien. Met grote waarschijnlijkheid wordt er in 2023 een kernteam EU ETS 
opgericht die de van toepassing zijnde bedrijven gaat beoordelen. Hiervoor zal input van 
de RUD worden gevraagd, bijvoorbeeld door de inzet van personen of door het aanleveren 
van informatie/rapportage. Indien nodig geeft de RUD winstwaarschuwingen af hierom-
trent. 

 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder A5 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. 

 
- B2. Inzicht in doelgroep anders dan via aanschrijvingen 

o Activiteit B2.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 
uit het verleningsbesluit en additionele capaciteit additionele activiteiten uit te voeren waar-
mee het inzicht in de doelgroep (anders dan bij de activiteiten A1.1, A1.2 en A.3.1) bij een 
totaal van 120 bedrijven verbetert.  
 
De RUD beoogd inzicht te krijgen in de doelgroep door onder andere het opvragen van 
energiegegevens bij energiebedrijven. Ook de intensivering en uniformering van de samen-
werking tussen de RUD en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) zal mogelijkheden 
bieden/creëren om inzicht in de doelgroep te vergroten. 
 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder B2 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS en het zaaksysteem Powerbrowser. 
 

- B3. Opleidingen en trainingen 
o Activiteit B3.1. De RUD beoogd in het jaar 2023 met behulp van de toegekende middelen 

uit het verleningsbesluit alle toezichthouders op te leiden en/of te trainen op het gebied 
van energiebesparing met behulp van (externe) cursussen en trainingen. De inhoud of hoe-
veelheid van de trainingen is afhankelijk van aanpassingen in de kwaliteitscriteria en gewij-
zigde wetgeving. Het geraamde budget: € 30.000. 
 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder B3 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS. 

 
- B4. Overhead 

o Activiteit B4.1. Na toekenning van de toegekende financiële middelen uit het verlenings-
besluit gaat de afdeling bedrijfsvoering van de RUD in 2023 aan de slag met het inrichten 
en optimaliseren van de administratie- en monitoringssystemen. Dit betreft onder andere 
de inrichting van het zaaksysteem Powerbrowser en urenregistratiesysteem AFAS (tijd-
schrijfcodes). Bij de administratie van de activiteiten uit deze SPUK THE wordt dezelfde 
volgorde aangehouden als uit bijlage 1 van de SPUK THE. Een speerpunt in deze activiteit 
is het onderscheid dat gemaakt wordt in de registratie van geconstateerde overtredingen 
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en bijbehorende maatregelen, namelijk: procesmaatregelen, facilitaire maatregelen en ge-
bouwmaatregelen. Het geraamde budget: € 46.800,00. 

o Activiteit B4.2. Na toekenning van de toegekende financiële middelen uit het verlenings-
besluit gaat de afdeling bedrijfsvoering van de RUD in 2023 aan de slag met het inrichten 
van het format voor de periodieke rapportages. Ook vertrekt de RUD de eerste monito-
ringsdata voor de periode vanaf de dag van ontvangst van het verleningsbesluit tot 1 maart 
2023 en de aanvullende aan te leveren rapportages binnen de hieraan gestelde deadlines. 
Indien nodig geeft de RUD winstwaarschuwingen af. Het geraamde budget: € 29.250,00. 

o Activiteit B4.3. De RUD beoogd in het jaar 2023 dit initiële projectplan volgens de jaar-
lijkse update voor 1 oktober aan te passen aan de actuele situatie. Het geraamde budget: 
€ 20.475,00. 

o Activiteit B4.4. Met behulp van de toegekende financiële middelen uit het verleningsbe-
sluit van de SPUK THE worden de werkzaamheden onder deze SPUK THE aangestuurd en 
wordt start de RUD in 2023 een wervingsprocedure voor een dienstbetrekking van mini-
maal één ervaren toezichthouder energiebesparing. Momenteel is de arbeidsmarktsituatie 
zeer uitdagend. Dat betekent dat de RUD een meer onervaren toezichthouder wenst aan 
te trekken. Dat betekent, echter, dat de opleidingskosten onder B3 hoger zullen uitvallen 
dan begroot en productie in eerste instantie achter zal blijven. Dat betekent dat dit pro-
jectplan wellicht op een eerder moment dan 1 oktober 2023 aan moet worden gepast en/of 
wordt dit vermeld in de rapportageronde in april. Het geraamde budget: € 20.475,00. 
 
De monitoring van de activiteiten (aantallen, uren, kosten en budget) onder B4 vindt plaats 
via registratie/-verantwoording in AFAS. 

 
De activiteiten onder B1 zijn niet van toepassing op het jaar 2023. 
 
5. 2024, 2025 & 2026: Manier van inrichten, uitvoeren 

en monitoren van activiteiten 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
De RUD geeft voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een planbeschrijving op hoofdlijnen. Dit plan wordt 
tijdens de looptijd van de SPUK THE jaarlijks uiterlijk op 1 oktober geactualiseerd en geconcretiseerd. 
De flexibiliteit door een beschrijving op hoofdlijnen, maakt het ook mogelijk voor de RUD om aan te 
sluiten bij ontwikkelingen in de regio (naar de toekomst). 
 
a. Inrichting, uitvoering en monitoring van de activiteiten voor 

2024, 2024 & 2026 
In onderstaande beschrijving gaat de RUD op hoofdlijnen in op de inrichting, uitvoering en monitoring 
van de gewenste activiteiten (uit Bijlage 1 zoals bedoeld in artikel 3 van de SPUK THE) die het met 
behulp van de financiële middelen van deze specifieke uitkering in de jaren 2024, 2025 en 2026 be-
oogd uit te voeren. De ontwikkelingen op het gebied van energie(besparing) volgen elkaar in een 
steeds sneller tempo op, wat een gedetailleerde specifieke inschatting van de activiteiten bemoeilijkt. 
 
b. 2024 
De RUD beoogd voor het jaar 2024 primair in te zetten op het behalen van de ten doel gestelde be-
drijfsbezoeken en administratieve controles. De inzichten die verkregen worden in de doelgroep door 
middel van ingediende meldingen in het E-loket en worden doorvertaald naar controles. Indien daar 
aanleiding voor is, voert de RUD proactief activiteiten uit ten behoeve van een verbeterd inzicht in de 
doelgroep. Eind 2023 verwacht de RUD nieuwe meldingen in het RVO E-loket, waarmee in 2024 nieuwe 
analyses en activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Ook het inzicht in informatieplichtige- en onder-
zoeksplichtige bedrijven bij de gemeente Houten, gemeente Nieuwegein en gemeente Utrecht zal zich 
verder doorontwikkelen. 
De RUD gaat er daarnaast vanuit dat de structuur voor toezicht en handhaving op EU ETS deelnemers 
in 2024 is uitgewerkt, waardoor de RUD ook op dat gebied activiteiten kan ontplooien.  
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De RUD zet juridische- en specialistische kennis in ten behoeve van (verbeteren van) casuïstiek, pro-
cestechnologie of/en efficiëntiemaatregelen. 
De RUD intensiveert de regionale samenwerking met de ODRU en andere omgevingsdiensten en is 
adaptief wat betreft regionale ontwikkelingen. 
Ook wat betreft het aantrekken van additionele capaciteit in een krappe arbeidsmarkt bemoeilijkt een 
realistische inschatting. Indien de RUD een meer onervaren toezichthouder aantrekt, betekent dit dat 
de productie in eerste instantie achter zal blijven. Indien nodig geeft de RUD hieromtrent winstwaar-
schuwingen af. 
Jaarlijks reserveert de RUD uren voor opleiding, training en bijscholing van alle energietoezichthouders, 
afhankelijk van wetswijzigingen en (wijzigingen in) kwaliteitscriteria. 
Ook de mogelijke implementatie van de omgevingswet in 2024 zal van invloed zijn op de activiteiten 
onder deze SPUK THE in 2024. 
De RUD levert periodiek de gewenste rapportages, het geüpdatete projectplan, inzicht in de wervings- 
en managementkosten en past het monitoringssysteem aan waar nodig. 
 
Voor de ureninzet en budget wordt verwezen naar de begroting in hoofdstuk 9. Monitoring vindt per 
activiteit plaats op dezelfde wijze als beschreven voor het jaar 2023. 
 
c. 2025 
De RUD beoogd voor het jaar 2025 primair in te zetten op het behalen van de ten doel gestelde be-
drijfsbezoeken en administratieve controles en zoveel mogelijk bedrijven te laten voldoen aan de wet-
telijk gestelde maatregelen. Indien daar aanleiding voor is, voert de RUD proactief activiteiten uit ten 
behoeve van een verbeterd inzicht in de doelgroep. Achterblijvers van de informatie- en onderzoeks-
plicht energiebesparing worden in 2025 conform het projectplan aangeschreven. Ook het inzicht in 
informatieplichtige- en onderzoeksplichtige bedrijven bij de gemeente Houten, gemeente Nieuwegein 
en gemeente Utrecht zal zich verder doorontwikkelen.  
De RUD zet juridische- en specialistische kennis in ten behoeve van (verbeteren van) casuïstiek, pro-
cestechnologie of/en efficiëntiemaatregelen. 
De RUD intensiveert de regionale samenwerking met de ODRU en andere omgevingsdiensten en is 
adaptief wat betreft regionale ontwikkelingen. 
Indien nodig en/of wenselijk werft de RUD additionele capaciteit met betrekking tot toezicht en hand-
having met op het gebied van energiebesparing.  
Jaarlijks reserveert de RUD uren voor opleiding, training en bijscholing van alle energietoezichthouders, 
afhankelijk van wetswijzigingen en (wijzigingen in) kwaliteitscriteria. 
Ook de inwerkingtreding van de omgevingswet zal van invloed zijn op de activiteiten onder deze SPUK 
THE in 2025. 
De RUD levert periodiek de gewenste rapportages, het geüpdatete projectplan, inzicht in de wervings- 
en managementkosten en past het monitoringssysteem aan waar nodig. 
 
Voor de ureninzet en budget wordt verwezen naar de begroting in hoofdstuk 9. Monitoring vindt per 
activiteit plaats op dezelfde wijze als beschreven voor het jaar 2023. 

 
d. 2026 
De RUD beoogd voor het jaar 2026 primair in te zetten op het behalen van de ten doel gestelde be-
drijfsbezoeken en administratieve controles en zoveel mogelijk bedrijven te laten voldoen aan de wet-
telijk gestelde maatregelen. Indien daar aanleiding voor is, voert de RUD proactief activiteiten uit ten 
behoeve van een verbeterd inzicht in de doelgroep. Achterblijvers van de informatie- en onderzoeks-
plicht energiebesparing worden in 2026 conform het projectplan aangeschreven. Ook het inzicht in 
informatieplichtige- en onderzoeksplichtige bedrijven bij de gemeente Houten, gemeente Nieuwegein 
en gemeente Utrecht zal zich verder doorontwikkelen.  
De RUD zet juridische- en specialistische kennis in ten behoeve van (verbeteren van) casuïstiek, pro-
cestechnologie of/en efficiëntiemaatregelen. 
De RUD intensiveert de regionale samenwerking met de ODRU en andere omgevingsdiensten en is 
adaptief wat betreft regionale ontwikkelingen. 
Indien nodig en/of wenselijk werft de RUD additionele capaciteit met betrekking tot toezicht en hand-
having met op het gebied van energiebesparing.  
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Jaarlijks reserveert de RUD uren voor opleiding, training en bijscholing van alle energietoezichthou-
ders, afhankelijk van wetswijzigingen en (wijzigingen in) kwaliteitscriteria. 
Ook de ervaringen van een (mogelijk) operationele omgevingswet zal van invloed zijn op de activiteiten 
onder deze SPUK THE in 2026. 
De RUD levert periodiek de gewenste rapportages, het geüpdatete projectplan (indien van toepassing 
in 2026), inzicht in de wervings- en managementkosten en past het monitoringssysteem aan waar no-
dig. 
 
Voor de ureninzet en budget wordt verwezen naar de begroting in hoofdstuk 9. Monitoring vindt per 
activiteit plaats op dezelfde wijze als beschreven voor het jaar 2023. 
 
6. Verklaring DB & Kwaliteitscriteria VTH 
 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, verklaar dat de aanvraag van de omgevingsdienst is afgestemd 
met het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst. 
 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, verklaar dat de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan 
worden uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria VTH. 
 
7. Staatssteunregels 
 
Er is sprake van het inkopen van opleiding en training van toezichthouders op het gebied van energie-
besparing via (externe) cursussen en trainingen (activiteit B3). 
De RUD verklaart zelf zorg te dragen dat aan de staatssteunregels wordt voldaan. 
 
8. Monitoring 
 
Toelichting uit de SPUK THE 
Het rapporteren van de voortgang van de werkzaamheden volgens het projectplan is belangrijk. Het 
vormt de verantwoordingsinformatie voor het inzetten van de aangevraagde specifieke uitkering door 
de omgevingsdienst. De RUD rapporteert jaarlijks uiterlijk op 1 april en op 1 oktober van het desbe-
treffende kalenderjaar. De rapportage wordt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingediend 
via een apart ingeregeld formulier. Voor de monitoringsrapportage zijn de effectindicatoren (aantallen) 
opgenomen: 
 

- Aantal uitgevoerde controles bij de bedrijven (onderverdeeld in informatieplichtige bedrijven, 
onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU ETS) en EU ETS-deelnemers. 

- Aantal uitgevoerde her-controles bij de bedrijven (onderverdeeld in informatieplichtige bedrij-
ven, onderzoeksplichtige bedrijven (niet EU ETS) en EU ETS-deelnemers. 

- Aantal geconstateerde overtredingen oftewel niet getroffen maatregelen (onderverdeeld in 
gebouwmaatregelen, procesmaatregelen faciliteitmaatregelen). 

- Extra aangetrokken FTE ten opzichte van de geschetste nul-situatie. 
- Aantal nog te bezoeken bedrijven op basis van het geschetste in het projectplan. 

 
De RUD wordt geacht de monitoringsdata te verstrekken over de periode 1 maart – 1 september én 1 
september – 1 maart (volgende jaar), met uitzondering van de eerste keer dat de RUD data verstrekt. 
De eerste keer verstrekt de RUD namelijk de gegevens over de dag waarop het verleningsbesluit is 
ontvangen tot 1 maart 2023. 
 
Verklaring 
Ik, Hugo Jungen, directeur van de RUD Utrecht, verklaar dat ik zal voldoen aan de monitoringsvereis-
ten volgens artikel 7 van de SPUK THE. 
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9. Begroting 
 
De RUD heeft een gespecificeerde begroting als bijlage B5 toegevoegd, dat inzicht geeft in de uitgaven 
van de RUD, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten en de periode waarvoor de specifieke 
uitkering wordt aangevraagd.  
De opgegeven begroting dient jaarlijks door de RUD op 1 oktober te worden geactualiseerd. 
 
10. Verklaring aanvraag 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, geef toestemming namens de omgevingsdienst aan RVO voor 
het verstrekken van mijn aanvraaggegevens aan Rijkswaterstaat voor het verwerken van deze gegevens 
in de VUE-monitor. 
 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, verklaar dat de omgevingsdienst jaarlijks verantwoording af 
zal leggen over de besteding van deze specifieke uitkering op de wijze bedoeld in artikel 17a van de 
Financiële-verhoudingswet (SiSa-systematiek). 
 
11. Verklaring algemeen 
 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te onder-
tekenen. 
 
Ik, Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht, verklaar dat dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn 
ingevuld. 

 
5 Bijlage B: Begroting SPUK THE 2022 - 2026 
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