
 
 

Waalwijk, 17 augustus 2022 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen op grond van art. 47 RvO/verduurzaming 

kantoorpanden 
 

 
Geacht college, 
 

De aanpak van de stikstofcrisis is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
agrarische sector maar van iedereen. Het is ook tegen deze achtergrond dat wij 

aandacht vragen voor het volgende. 
 

Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aangeven dat zij 
zich zorgen maakt over de verduurzaming van kantoorgebouwen. Uit onderzoek 
blijkt dat de helft van de kantoorgebouwen nog geen energielabel hebben 

aangevraagd of een label lager dan C hebben.  
 

Eind dit jaar moeten alle kantoorgebouwen binnen de gemeente die labelplichtig 
zijn voldoen aan een label C of beter.  
 

Ook de gemeente bezit een aantal kantoorpanden die deels ook in gebruik zijn. 
Onze fractie is zich er van bewust dat vanuit de gemeente al veel inspanningen 

zijn verricht om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. In 
raadsinformatiebrief 022-22 schets u een overzicht van uw inspanningen op de 
verduurzaming van de maatschappelijk vastgoedportefeuille. Uit de 

informatiebrief blijkt, dat er nog veel investeringen nodig zijn om de ambities 
waar te maken. Tevens kunnen we vaststellen dat voor wat betreft de 

kantoorpanden alleen het stadskantoor aan de Taxandriaweg beschikt over een 
A-label.  
 

De gemeente vervult echter een voorbeeldfunctie. Zeker tegen de achtergrond 
van de situatie die na 1 januari gaat ontstaan. U geeft in uw brief tevens aan dat 

aan het begin van het derde kwartaal 2022 een totaalbeeld beschikbaar is van de 
doorlooptijd van verduurzaming van het gehele gemeentelijk vastgoed. 
 

De gemeente en de omgevingsdienst zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de wettelijke eisen m.b.t. kantoorpanden en zullen door middel van 

handhaving alle eigenaren van deze categorie panden moeten gaan aanschrijven. 



Het is daarom goed dat de raad tijdig wordt geïnformeerd over de stand van 

zaken.    
 

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen: 
1. Kunt u een overzicht verstrekken van de in eigendom zijnde en door de 

gemeente in gebruik zijnde kantoorpanden die labelplichtig zijn en daarbij 

aangeven welke panden per 1 januari aan de eisen voldoen? 
2. Heeft u een overzicht van alle kantoorpanden binnen de gemeente die 

labelplichtig zijn? 
3. Kunt u aangeven hoeveel panden inmiddels een label hebben aangevraagd, 

dan wel over een label C of hoger beschikken? 

4. Heeft u in het kader van de ambities op het gebied van verduurzaming een 
plan van aanpak kantoorpanden vastgesteld teneinde een antwoord te geven 

op de onder 2 en 3 gestelde vragen? 
5. Is de gemeentelijke organisatie voldoende toegerust om deze taak uit te 

voeren?  

6. Is het door u toegezegde overzicht van verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed eerdaags beschikbaar?  

7. Teneinde de raad een beeld te geven van de financiële gevolgen op korte en 
middellange termijn kunt u daarbij per object aangeven welke  investeringen 

noodzakelijk zijn om aan de gestelde ambities te voldoen en welke 
besparingen dit oplevert in energiegebruik? 

 

Uw antwoord op deze vragen zien we binnen de daarvoor gestelde termijn 
tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

De fractie Samen Waalwijk, 
 

Bea de Jongste  en Luuk Ottens 


