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Uitkering gemeentefonds 2018 uitvoering artikel 8 EED 

  

Datum 8-3-2018 

Opsteller Luc Hillebrand 

In de rol van Team Advies 

Telefoon 06-53086919 

Email L.Hillebrand@odijsselland.nl 

Status Openbaar 

  

Voorgestelde behandeling 

 Opinievormend 

 ter besluitvorming, bespreekpunt 

 ter besluitvorming, hamerstuk 

 Ter kennisname 

 

Voorgestelde routing  

 Alleen besluit door DB => informeren AB 

 Voorstel vanuit DB => beslissing AB 

 Voorgenomen besluit AB =>  Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB  

 Anders nl.  

 

Bijlagen 

N.v.t. 

 

Kern van het voorstel 

De compensatiegelden uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de EED richtlijn beschikbaar te 

stellen aan de OD IJsselland voor de al gemaakte kosten en de verdere uitvoering in 2018. 

 

 

Ontwerp besluit 

Het dagelijks bestuur besluit:  

1. Akkoord te gaan met het overhevelen van de compensatiegelden uit het gemeentefonds. In 

totaal € 32.944. 
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Inleiding 

Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse 

uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de 

implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze 

extra toezichtstaak worden gemeenten over 2018 gecompenseerd met een bijdrage van € 1,185 

miljoen.  

 

In de septembercirculaire 2017 is dit aangekondigd en met de decembercirculaire 2017 zijn de 

bedragen overgemaakt aan het Gemeentefonds (95%) en Provinciefonds (5%). 

 

Beoogd effect 

Voor 2018 zal het geld ingezet worden voor het beoordelen en afhandelen van energieaudit in het 

kader van de Energy Efficiency Directive (EED). De werkzaamheden zullen verdeeld worden over de 

werknemers die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van energieaudits.  

  

Uit een overzicht dat door de VNG is vrijgegeven zijn de gemeenten uit het beheersgebied van de 

Omgevingsdienst IJsselland geselecteerd. De gelden zijn gebaseerd op de vestigingen per gemeente.  

 

Tabel uitkeringen per gemeente 

Uitkering gemeentefonds 2018 uitvoering artikel 8 EED 

Gemeente Vestigingen Bedrag 

Hardenberg 4.725 € 3.721 

Staphorst 1.685 € 1.327 

Steenwijkerland 4.090 € 3.221 

Zwartewaterland 1.900 € 1.496 

Dalfsen 2.555 € 2.012 

Deventer 7.235 € 5.697 

Kampen 4.130 € 3.252 

Olst-Wijhe 1.465 € 1.154 

Ommen 1.670 € 1.315 

Raalte 2.935 € 2.311 

Zwolle 9.445 € 7.438 

 
41.835 € 32.944 
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Argumenten 

 

Akkoord te gaan met het overhevelen van de compensatiegelden uit het gemeentefonds. In totaal € 

32.944. 

 

1. Dit voorstel vloeit rechtstreeks voort uit de decembercirculaire 2017. Het inzetten van de 

gelden zal door het bestuur van de Omgevingsdienst bekrachtigd worden 

 

Risico’s 

N.v.t. 

 

Financiën  

Het geld zal ingezet worden voor het beoordelen en afhandelen van energieaudit in het kader van de 

Energy Efficiency Directive (EED). 

 

Organisatorische aspecten 

N.v.t. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

N.v.t. 
 


