
 

Geachte heer Alkema en mevrouw Klaver,  

 

Op 6 januari 2023 heeft u vragen gesteld over inzicht en handhaving van energielabels bij 

kantoorpanden. Hieronder leest u de beantwoording van uw vragen. 

 

1. Hoe gaat de gemeente Ridderkerk het energielabel C voor kantoren handhaven? Volgt u hierbij 

het landelijke handhavingsprotocol van de Rijksoverheid?  

De gemeente Ridderkerk volgt in grote lijnen het landelijke handhavingsprotocol en legt naast 

handhaving meer accent op voorlichting en ondersteuning van ondernemers door het zakelijk 

energieloket Ridderkerk. In de bijlage is de handhaving- en preventiestrategie opgenomen. 

 

2. Is voor deze handhaving voldoende personeel beschikbaar?             

Er is in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2023 rekening gehouden met de wettelijke 

energielabelplicht. In principe is er voldoende formatie aanwezig. Door krapte op de arbeidsmarkt zal 

een deel van deze formatie waar nodig met inhuur worden ingevuld, zodat we aan onze taakstelling 

kunnen voldoen. 

 

3. Wat is de ambitie van de gemeente in het handhaven?  

 

a. Gaat u voor de wettelijke verplichting van energielabel C of wordt het bijvoorbeeld ‘stimulerend 

handhaven en verleiden’?  

We kiezen voor stimulerend handhaven. Alle panden die geen label hebben of een te laag energielabel 

hebben worden in 2023 opnieuw aangeschreven. Pandeigenaren met een te laag energielabel worden 

proactief benaderd om handhaving te voorkomen. Onze ambitie is dat alle panden eind 2023 ofwel 

voldoen aan de labelplicht, een minnelijk traject doorlopen of, als het niet anders kan, een 

handhavingstraject doorlopen.  

 

Namens de gemeente biedt het zakelijk energieloket Ridderkerk net als in 2022 oriënterende 

adviesgesprekken waarbij praktische informatie wordt geboden over het verduurzamen van het 

vastgoed, subsidies en wetgeving. De Label C verplichting is één van de speerpunten van het loket 

voor 2023. 
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b. In welke verhouding staat deze ambitie in verhouding tot de klimaatdoelen van de gemeente?  

De labelverplichting voor kantoorpanden sluit aan op de klimaatdoelen van de gemeente Ridderkerk en 

is onderdeel van de Klimaatvisie Ridderkerk. In de Klimaatvisie Ridderkerk is o.a. opgenomen dat we 

ondernemers en organisaties activeren om zoveel mogelijk energie te besparen. Voor kantoren en 

bedrijfspanden sluiten we daarbij aan op de landelijke regelgeving, waarbij de minimale labels voor 

kantoorgebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.  

 

4. Heeft de gemeente scherp welke kantoorpanden van zowel ondernemers als de gemeente nu 

niet voldoen aan energielabel C of hoger? Kunt u hier een (geanonimiseerd) overzicht van 

verschaffen aan de raad op basis waarvan de raadsleden een indicatie krijgen van alle 

kantoorpanden in Ridderkerk en, niet te beperken tot, de gemeentelijke kantoorpanden en hoe 

het met het vastgoed is gesteld in termen van duurzaamheid?  

In 2022 is bureau- en veldonderzoek gedaan en zijn alle bedrijven die aan de Labelplicht moeten 

voldoen geïnformeerd door middel van een brief. Van de in totaal 159 panden zijn er inmiddels nog 75 

over, waarvan er thans 12 een traject bij het Energieloket volgen. Alleen kantoorpanden met een 

gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2 en waarvan meer dan helft van het oppervlak een 

kantoorfunctie heeft, moeten voldoen aan de wettelijke energielabelplicht. Alle panden die in bezit of 

beheer zijn van de gemeente Ridderkerk voldoen per 1 januari 2023 aan deze plicht. 

 

Informatie over energielabels van kantoorpanden is te raadplegen via Arcgis Online1. In 2023 zullen we 

conform onze handhavingsstrategie onze lokale informatie doorgeven aan het RVO, zodat deze kaart 

up to date is en blijft.  

 

5. Heeft de gemeente panden waarbij de maatregelen die nodig zijn om label C te realiseren, een 

terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar? Zijn er gerichte plannen hoe u deze panden gaat 

verduurzamen?  

Alle gemeentelijke gebouwen die vallen onder de label C verplichting voldoen al aan deze eis. Er zijn 

gebouwen met een label D of hoger, echter deze voldoen niet aan de definitie "kantoorgebouw". 

 

Een aantal van deze verouderde panden wordt op dit moment in stand gehouden. Dit houdt in dat deze 

op termijn worden gerenoveerd dan wel vervangen voor nieuwbouw. 

 

6. In februari 2016 heeft de ChristenUnie gevraagd om inzicht in het energieverbruik van 

gemeentelijk gebouwen. Daarop werd geantwoord dat de gemeente dat specifieke inzicht niet 

heeft, maar op natuurlijk momenten stappen wil zetten. Bij SSR (i.c. De Fakkel) is niet voldoende 

opgelet of het afgesproken MJOP werd nageleefd, hetgeen mede onder invloed van de hoge 

energieprijzen zeer kostbare gevolgen heeft gehad. Hierdoor werden we als raad in 2022 zeer 

verrast. Hoe zorgt u ervoor dat we niet nogmaals met een dergelijke verrassing worden 

geconfronteerd?  

De hoge energielasten voor recreatiecentrum de Fakkel zijn niet alleen het gevolg van onderhoud dat 

niet is uitgevoerd conform de MJOP. Over het algemeen genomen is het gebouw verouderd. Dit geldt 

voor zowel de bouwkundige schil als de technische installaties. Door de grote omvang van het gebouw 

vergen vervangingsonderhoud en gepaarde verduurzaming forse investeringen waardoor 

terugverdientijden langer waren. Met de stijging van de energieprijzen is deze terugverdientijd lager 

geworden. 

 

Om hoge energielasten te voorkomen dienen met name oudere gebouwen beoordeeld te worden of 

deze versneld moeten worden gerenoveerd dan wel worden vernieuwd. Het energielabel en de MJOP 

kunnen hier als leidraad worden gebruikt. 

 

 

 

 

                                                      
1 https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc93368cc92a4a39b5acc34017365c4f 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc93368cc92a4a39b5acc34017365c4f


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

  

 

 

 

  

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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