
Artikel 41 Inzicht en handhaving energielabels kantoorpanden 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
06 januari 2023 

Onderwerp 
Inzicht en handhaving energielabels van ondernemerspanden en gemeentelijke gebouwen  

Vragenstellers 
Tjalke Alkema ChristenUnie en Linda Klaver VVD 

Vragen 
Energietransitie en stappen maken naar een duurzamer Ridderkerk zijn opgenomen in de 

Klimaatvisie en uw collegeprogramma. Op 29 december 2022 plaatste de NOS een artikel met als 

titel: “Overheid voldoet niet aan eigen regels energielabel voor kantoren”. Per 1 januari 2023 

schrijft de wet voor dat kantoorpanden voorzien moeten zijn van energielabel C. Voldoen ze daar 

niet aan, dat is het bij wet verboden om een pand nog langer als kantoor te gebruiken. Gemeenten 

moeten daarin handhavend optreden. Nu blijkt dat de helft van de kantoorpanden van 

ondernemers, maar ook de gebouwen van de overheid niet voldoen aan de wettelijke eis of is er 

zelfs geen energielabel vastgesteld. 

Daarom hebben onze fracties de volgende vragen: 

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

hierbij het landelijke handhavingsprotocol van de Rijksoverheid? 

2. Is voor deze handhaving voldoende personeel beschikbaar ? 

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"? 

b. In welke verhouding staat deze ambitie in verhouding tot de klimaatdoelen van de 

gemeente? 

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? 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2458068-overheid-voldoet-niet-aan-eigen-regels-energielabel-voor-kantoren


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?  

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

gemeentelijke gebouwen. Daarop werd geantwoord dat de gemeente dat specifieke inzicht 

niet heeft, maar op natuurlijke 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? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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