Toelichting bij de Omgevingsvergunningsaanvraag, de
verplichting tot opstellen van een energieplan en
energiestudie door EBO-bedrijven en de interpretatie van
het begrip “toekomstig totaal jaarlijks primair
energiegebruik” versus de definitie van een energieintensieve vestiging uit de EBO-tekst.
De omgevingsvergunningaanvraag
Met de komst van de Omgevingsvergunning verdween VLAREM I.
De verplichting tot uitvoeren van een energieplan en/of energiestudie in kader van een
omgevingsvergunningsaanvraag wordt nu beschreven in addendum C6 “Materialen,
processen en grondstoffen”. Deelvragen 5 tem 8 behandelen het energieluik van de
vergunningsaanvraag.

Energieplan
EBO-bedrijven moeten alleen het bewijs van toetreding tot de energiebeleidsovereenkomst
opnemen als bijlage C6.8, en zijn dus vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een
energieplan in kader van de omgevingsvergunningsvergunningsaanvraag.

Energiestudie
Wat betreft het opstellen van een energiestudie (bijlage C6.7) in kader van de
omgevingsvergunningsvergunningsaanvraag geldt er geen vrijstelling voor EBO-bedrijven: de
energiestudie handelt namelijk over een uitbreiding/nieuwe (deel)installatie en is dus per
definitie nog niet opgenomen in een bestaand energieplan van de EBO.

Ondergrens 0,1 PJ
Het invoeren van de Omgevingsvergunning genereert een knelpunt van algemene aard zoals
beschreven in artikel 3, lid 7, 2° van de EBO-teksten, en geeft de Commissie EBO de
bevoegdheid om in deze toelichting een verduidelijking te formuleren.
Het betreft het opnemen van en meer bepaald de toevoeging van het woord ‘toekomstig’ in
de zinsnede “de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit met een toekomstig
totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PJ” in addendum C6.7 en addendum
C6.8.
Hierdoor is een bedrijf dat momenteel de ondergrens van 0,1 PJ nog niet overschrijdt, maar
door een uitbreiding in de toekomst wel, verplicht een energieplan op te stellen.

De Commissie EBO geeft deze bedrijven nu de mogelijkheid toe te treden tot de relevante
EBO. (VER-bedrijven of niet VER-bedrijven).
Hierdoor moeten deze bedrijven alleen een energiestudie opstellen voor de uitbreiding en
mee opnemen als bijlage C6.7 bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Het energieplan wordt
opgesteld in kader van de EBO.
Bijgevolg wordt het deze bedrijven dan ook toegestaan toe te treden tot de relevante EBO.
Deze
toetreding
gebeurt
voorafgaand
aan
het
indienen
van
de
omgevingsvergunningsaanvraag in het Omgevingsloket. Zo kan het bedrijf voor bijlage C6.8
(energieplan) verwijzen naar haar toetreding tot de EBO.
Na indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag in het Omgevingsloket meldt het
betrokken bedrijf aan de Commissie EBO dat de omgevingsvergunning werd ingediend in het
Omgevingsloket, met minstens de vermelding van:
•
•

OMV-nummer waaronder de aanvraag is terug te vinden in het OMV-loket,
Het toekomstig totaal jaarlijks primair energiegebruik, zoals ook opgenomen in bijlage
C6.6.

In het geval deze omgevingsvergunningsaanvraag niet binnen de 12 maanden na toetreding
wordt ingediend, wordt de toetreding ingetrokken door de commissie EBO.
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