
 
 
 
Onderwerp: Aanvullende art. 34 vragen Energielabels 
 
Gemeentelijke panden: 
U gaf in uw antwoorden aan dat er voor de gemeentelijke panden nog geen planning is voor 
het verkrijgen en/of actualiseren van energielabels. U geeft aan dat sinds september 2021 
duidelijk is welke gemeentelijke panden in eigendom blijven. Ruim een jaar later, oktober 
2022, hebben wij vragen gesteld over de energielabels van deze panden. De labels waren nog 
steeds niet voor alle panden aanwezig en dat terwijl de noodzaak voor verduurzaming juist zo 
hoog is. Nu 3 maanden later, januari 2022, brengen wij dit nogmaals onder de aandacht. U gaf 
aan dat het college eerst een project opdracht moet vaststellen waarna er aan een marktpartij 
opdracht kan worden gegeven om voor de resterende panden een energielabel op te laten 
stellen. 
 Heeft het college een project opdracht vastgesteld?  
 Kunt u ons de toezegging doen dat alle gemeentelijke panden binnen 3 maanden 

voorzien zijn van een energielabel? 
 Wilt u ons, als alle gemeentelijke panden zijn voorzien van een energielabel, ons het 

overzicht hiervan doen toekomen?  
 
U gaf als antwoord op onze vraag welke stappen gemeente Vlissingen van plan is om te gaan 
zetten om tot een positiever energielabels te komen voor gemeentelijke panden: Voor de 
gemeentelijke panden wordt er in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) rekening 
gehouden met eventuele duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen hebben als doel de 
gemeentelijke panden te verduurzamen en tot een positiever energielabel te komen.  
 Kunt u ons deze meerjarenonderhoudsplannen doen toekomen, zodat voor ons 

inzichtelijk wordt wanneer de verduurzaming van gemeentelijke panden afgerond zal 
zijn?  

 Voor kantoorpanden is de verplichting dat zij minimaal een label C moeten verkrijgen. Wat 
is het minimale label dat gemeentelijke panden moeten behalen?  

 Wie bepaalt deze norm?  
 
Kantoorpanden: 
Kantoorpanden zouden, volgens de planning, in oktober 2022 een brief ontvangen waarin ze 
worden gewezen op hun plicht tot het treffen van maatregelen om te komen tot energielabel C. 
 Is deze brief verstuurd? 
 Kunnen wij een kopie ontvangen van deze brief? 
 Wat gebeurt er als kantoren geen actie ondernemen om te komen tot een label C?  
 Hoe worden kantoren gemotiveerd om te verduurzamen?  
 
Bedrijfspanden: 
Voor bedrijven geldt dat het toezicht op label C is geregeld in het bouwbesluit en straks in het 
Bbl (Besluit bebouwde leefomgeving) van de Omgevingswet. Momenteel zit het toezicht nog 
bij de gemeente zelf. Wel wordt Zeeland breed onderzocht of controle hierop kan worden 
uitgezet bij de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). 
 Kunt u ons uitleggen wat er momenteel gedaan wordt aan controle op energielabels en 

door wie?   
 Wat gebeurt er als bedrijven geen actie ondernemen om te komen tot een label C?  
 Hoe worden bedrijven gemotiveerd om te verduurzamen?  
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