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kantoorpanden 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 17 augustus 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 1 

Het enige, door de gemeente in eigendom zijnde, kantoorpand betreft het stadhuis aan 

de Taxandriaweg 6. Dit object is labelplichtig en heeft energielabel A. 

 

Vraag 2 

Heeft u een overzicht van alle kantoorpanden binnen de gemeente die labelplichtig zijn?  

Antwoord 2 

Ja. Gemeente Waalwijk telt 419 bedrijfspanden met een kantooroppervlakte van meer 

dan 100m2 die labelplichtig zijn. 

 

Vraag 3 

Kunt u aangeven hoeveel panden inmiddels een label hebben aangevraagd, dan wel over 

een label C of hoger beschikken?  

Antwoord 3 

Het is niet inzichtelijk hoeveel panden een (nieuw) label hebben aangevraagd. Wel weten 

we dat 295 panden over een label van A tot C beschikken.  

 

Vraag 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?  

 

 



 

 

 

 

 

 

Antwoord 4 

Bedrijven hebben van het Ministerie een brief ontvangen dat kantoren (groter dan 

100m2) per 1 januari 2023 over minimaal energielabel C moeten beschikken. Het is de 

verantwoordelijkheid van bedrijven om aan de landelijk geldende wet- en regelgeving te 

voldoen. De gemeente Waalwijk heeft geen rol bij het verduurzamen van bedrijfsmatige 

kantoorpanden.  

 

Vraag 5 

Is de gemeentelijke organisatie voldoende toegerust om deze taak uit te voeren? 

Antwoord 5 

Wij gaan ervanuit dat u hierbij refereert naar het laten voldoen van de gemeentelijke 

kantoorpanden aan Label C. Omdat alle gemeentelijke panden voldoen is er geen sprake 

van een taak.  

 

Vraag 6 

Is het door u toegezegde overzicht van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed 

eerdaags beschikbaar? 

Antwoord 6 

Het toegezegde overzicht betreft vastgoed dat in eigendom is van de gemeente 

Waalwijk. In dat kader gaat het niet enkel om kantoorpanden maar over objecten met 

een diversiteit aan functies.  

De laatste opnames ten behoeve van dit overzicht worden op dit moment uitgevoerd 

waarna de informatie wordt verwerkt. We zijn hiervoor deels afhankelijk van derden dus 

een definitief moment kunnen we u op dit moment niet geven.  

Er wordt hard gewerkt u het overzicht binnen afzienbare tijd te verstrekken.  

 

Vraag 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?  

Antwoord 7 

Het overzicht betreft niet enkel kantoorpanden maar ook objecten met een diversiteit 

aan functies. Er zal per object een indicatie van de nodige investeringen worden gegeven 

om de ambitie om in 2043 CO2 neutraal te zijn te behalen. De bijbehorende energie 

besparingen zullen op een later moment geraamd worden.  

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 


