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1 5 JUL 2022
Betreft: monitor en plan van aanpak energielabels

Geachte raadsleden,

In juni 2021 heeft uw raad ingestemd met de Klimaatvisie Ridderkerk. De Klimaatvisie (en het
Uitvoeringsprogramma) is de routekaart waarin is beschreven hoe de gemeente gaat bijdragen aan de
doelstelling om in 2050 bijna geen C02 meer uit te stoten en volledig circulair te zijn.
Onderdeel van de opgave (en van het uitvoeringsprogramma Klimaatvisie Ridderkerk) is het
transformeren van woningen met een E, F en G energielabel naar gemiddeld energielabel B, minimaal
label C. De monitor en het plan van aanpak voor woningen met energielabels E, F en G zijn klaar en
sturen wij hierbij graag aan u toe

De monitor en het plan van aanpak
De gebouwde omgeving zorgt voor 13% van totale Nederlandse CO2-uitstoot,waarvan
de woningen 70% uitmaken. Er valt daarmee veel te winnen op het gebied van energiebesparing
De meest duurzame energie is niet-gebruikte energie. In Nederland kan naar schatting 5 miljoen ton
CO2 worden bespaard met isolatie van woningen: zo’n 3% van de totale uitstoot.
In 2050 gaan we bovendien in Nederland geheel van het aardgas af. Alle wijken zijn dan overgeschakeld
op een duurzame energiebron, zoals een warmtenet of all-electric oplossing. Hiervoor moeten woningen
minimaal tot label C zijn geÏsoleerd in warmtenetwijken (met middentemperatuur), in all-electric wijken tot
minimaal label B. Veel woningen zijn dat nog niet.
Een doelstelling van de Klimaatvisie Ridderkerk is daarom dat alle woningen een gemiddeld
energielabel B hebben in 2050, met minimaal label C. Daarvoor wordt in de periode 2022-2025 de
aanpak voor particuliere woningen en corporatiewoningen gestart,

De uitvoering van het programma
Het plan van aanpak zal vanuit de basis invulling geven aan de activiteiten, planning door de tijd en
benodigde middelen om deze activiteiten uit te voeren. We zetten nu in op het implementeren van het
plan van aanpak zodat alle activiteiten zijn geborgd binnen de gemeente en daarmee stappen worden
gezet op het gebied van energiebesparing. De uitvoeringskosten vallen binnen de beschikbaar
gestelde financiële middelen van de Klimaatvisie Ridderkerk
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk
de secretaris,

Jdhr. H.W.2J. Klaucke
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