
Collegevoorstel

 Titel  Datum

 Beantwoording Raadsvragen label C  9-9-2022

 Betrokkenen
 Auteur : NHJ  Dürr (055 580 1489)
 Afdeling : Vastgoed en Grond
 Betrokken afdeling(en) : Vastgoed en grond
 Portefeuillehouder : P.C.J. Messerschmidt
 Programmawethouder : n.v.t.
 Behandelwijze
 B&W : Hamerstuk
 Presidium/PMA/Raad : Ja
 Behandelvoorstel : Ter kennisname
 Openbaarheid
 Voorstel : Openbaar                                                              
 Toelichting : Openbaar 
 Bijgevoegde stukken : Openbaar 
 Bijgevoegde stukken
 openbaar           

:                             

 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fractie WijApeldoorn en Partij voor de dieren volgens art. 34 Reglement 
van Orde betreffende Beantwoording Raadsvragen label C

Voorstel afdeling Vastgoed en grond:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document.
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.
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Vragen van de fractie van: WijApeldoorn en Partij voor de Dieren

Datum vragen: 9 september 2022

Onderwerp: Beantwoording Raadsvragen stand van zaken energielabels

Integrale tekst van de inleiding + vragen:
Schriftelijke vragen aan het college van B&W over Beantwoording Raadsvragen WijApeldoorn en 
Partij voor de Dieren over stand van zaken energielabels

Aanleiding: 
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het 
gebouw niet hieraan, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. 
Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012 1. In de Stentor van 10-8-2022 staat: 
“Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nog maar 48 procent van 
de 65.000 kantoren een label C of beter”, en “volgens vastgoedadviseur Colliers is 60 procent 
van de Nederlandse politiebureaus en brandweerkazernes en 40 procent van de Nederlandse 
gemeentehuizen nog niet op peil en moet het Rijksvastgoedbedrijf voor een derde van zijn 
bezit aan de bak.”1
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om de energietransitie en het naleven 
van wetgeving. Daarnaast heeft de gemeente, uitbesteed aan de OVIJ, een handhavingstaak. 
Op grond hiervan hebben de fracties WijApeldoorn en Partij voor de Dieren de volgende 
vragen: 
1. Welke kantoorpanden die door de gemeente gebruikt worden (al dan niet in eigen bezit of 
gehuurd) hebben nog niet minimaal energielabel C? Indien van toepassing: wat gaat de 
gemeente doen om ervoor te zorgen dat de gemeente per 1-1-2023 aan de wetgeving 
voldoet en taken gecontinueerd kunnen worden? 
2. Naast de ruimten die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid 
voor ruimten die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt of die 
samenwerkingsverbanden/uitvoerende instanties gebruiken. In hoeverre voldoen deze 
panden aan de wetgeving per 1-1-2023? Indien van toepassing: wat doet de gemeente om 
ervoor te zorgen dat alle verhuurde en ter beschikking gestelde panden en de panden van 
samenwerkingsverbanden/uitvoerende organisaties aan de wetgeving per 1-1-2023 voldoen 
en taken gecontinueerd kunnen worden? 
3. Indien kantoorpanden niet aan het energielabel C voldoen, mogen zij niet meer gebruikt 
worden volgens het bouwbesluit. Hierdoor kunnen Apeldoornse bedrijven en organisaties in 
de knel komen. Wat doet de gemeente om bedrijven en organisaties te informeren over de 
nieuwe maatregelen en worden zij ondersteund om hieraan te voldoen? 
4. De gemeente heeft met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft 
de gemeente hierin al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe gaat de 
gemeente per 1-1-2023 haar handhavende taak vormgeven op dit gebied? 
5. Het is mogelijk dat deze nieuwe eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl 
ruimte schaars is. Heeft de gemeente een actieplan hoe hierop geacteerd gaat worden? 

1 1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren 
2 https://www.destentor.nl/economie/doek-valt-voor-duizenden-kantoren-geen-energielabel-geen-
kantoor~ac8318955/ 
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Beantwoording vragen
1. Welke kantoorpanden die door de gemeente gebruikt worden (al dan niet in eigen bezit of 
gehuurd) hebben nog niet minimaal energielabel C? Indien van toepassing: wat gaat de 
gemeente doen om ervoor te zorgen dat de gemeente per 1-1-2023 aan de wetgeving 
voldoet en taken gecontinueerd kunnen worden? 
Op dit moment voldoet er één pand die door de gemeente gebruikt wordt niet aan de 
richtlijnen van energielabel C en dat is het Jongeren Informatie Punt aan de Asselsestraat 65 
in Apeldoorn waar Stimenz de hoofdhuurder van is. De andere panden voldoen aan het 
energielabel C. Het pand aan de Asselsestraat heeft enige tijd in de verkoopportefeuille 
gezeten. Vervolgens is het besluit genomen het pand weer in te zetten als Jongeren 
Informatie Punt. Op dit moment loopt er een inventarisatie wat er nodig is om het pand naar 
energielabel C te krijgen.

2. Naast de ruimten die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid 
voor ruimten die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt of die 
samenwerkingsverbanden/uitvoerende instanties gebruiken. In hoeverre voldoen deze 
panden aan de wetgeving per 1-1-2023? Indien van toepassing: wat doet de gemeente om 
ervoor te zorgen dat alle verhuurde en ter beschikking gestelde panden en de panden van 
samenwerkingsverbanden/uitvoerende organisaties aan de wetgeving per 1-1-2023 voldoen 
en taken gecontinueerd kunnen worden? 

Graag merken we bij deze vraag op dat we als gemeente alleen verantwoordelijk zijn voor 
panden waar we zelf eigenaar van zijn en/of die we gebruiken of huren. Als partijen waar we 
mee samenwerken een pand huren, kunnen we geen uitspraak doen over het energielabel. 
Zover bij ons bekend, voldoen alle kantoorpanden die door verbonden partijen worden 
verhuurd. 

3. Indien kantoorpanden niet aan het energielabel C voldoen, mogen zij niet meer gebruikt 
worden volgens het bouwbesluit. Hierdoor kunnen Apeldoornse bedrijven en organisaties in 
de knel komen. Wat doet de gemeente om bedrijven en organisaties te informeren over de 
nieuwe maatregelen en worden zij ondersteund om hieraan te voldoen? 
Het buitengebruik stellen van panden is aan procedures gebonden. Aangezien het hier niet 
gaat om de veiligheid, dienen er termijnen om aanpassingen aan te brengen en zienswijzen 
in te dienen in acht genomen te worden. In de praktijk betekent dit dat er eerst overleg 
plaatsvindt om te zoeken naar een oplossing van de overtreding. Bij het herhaaldelijk 
weigeren om tot een oplossing te komen, kan er handhavend opgetreden te worden. Ter 
voorkoming van een handhavend optreden is er een brief verstuurd naar alle adressen waar 
volgens de data kantoren zich vestigden. Hierin is hulp bij vragen aangeboden. Ook is met 
een random selectie van bedrijven actief contact gezocht en gevraagd naar de bekendheid 
van de verplichting en de stand van zaken. Hieruit blijkt dat men over het algemeen bekend 
is met de nieuwe maatregelen.  
4. De gemeente heeft met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft 
de gemeente hierin al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe gaat de 
gemeente per 1-1-2023 haar handhavende taak vormgeven op dit gebied? 
De voorbereidende acties om een eventueel handhavend optreden te voorkomen zijn 
beschreven bij vraag 3. De gemeente is in principe verplicht tot handhaven. Dit kan pas na 
een constatering door een toezichthouder vanaf 1-1-2023. Daarna wordt de 
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handhavingsprocedure gevolgd, welke bij een overtreding van het bouwbesluit gebruikelijk 
is.
5. Het is mogelijk dat deze nieuwe eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl 
ruimte schaars is. Heeft de gemeente een actieplan hoe hierop geacteerd gaat worden? 

Of deze eis tot leegstand van kantoren leidt, is maar de vraag. Het sluiten van kantoren, of 
beëindigen van de kantoorfunctie is een buitenproportionele maatregel, die niet snel 
genomen zal worden (zie ook vraag 3). De eigenaar van een kantoor krijgt verschillende 
malen de kans te voldoen aan de verplichtingen. Daarna kan evt een dwangsom volgen. 
Kantooreigenaren zullen naar verwachting bereid zijn een bijdrage te leveren aan de 
verduurzaming van vastgoed, met voldoende kennis en mogelijk tijd. We hebben in 
Apeldoorn op dit moment geen tekort aan kantoorruimtes, er is eerder sprake van een 
overschot.


