Besluit van ……… tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met
de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van …………, nr.
WJZ………….;
Gelet op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van ………, nr.
WJZ……….;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met het zesde lid tot vijfde tot en met negende lid
worden drie leden ingevoegd, luidende:
2. Degene die de inrichting drijft meldt uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan
het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
3. Indien niet alle bij ministeriële regeling op de inrichting van toepassing zijnde aangewezen
maatregelen zijn uitgevoerd, wordt in de melding, voor zover wordt afgeweken van de
aangewezen maatregelen, gemotiveerd aangegeven of er maatregelen zijn getroffen die ten
minste een gelijkwaardig energiebesparend effect hebben als de aangewezen maatregelen
waarvan wordt afgeweken.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld aan de melding en de
wijze waarop het energiebesparend effect en de terugverdientijd van energiebesparende
maatregelen wordt bepaald.
2. In het zevende lid (nieuw) wordt ‘het onderzoek, bedoeld in het derde lid,’ vervangen door’ het
onderzoek, bedoeld in het zesde lid,’.
3. In het achtste lid (nieuw) wordt ‘Het eerste lid is niet van toepassing indien’ vervangen door
‘Het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien’.
4. In het negende lid (nieuw) wordt ‘Het eerste lid is niet van toepassing indien’ vervangen door
‘Het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien’.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

