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Geachte heer Prins,
Op 3 november 2018 stelde u artikel 39 vragen over energiezuinige kantoren. Met
deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Bent u bereid om eigenaren en gebruikers van Sliedrechtse kantoren te
informeren over de eisen voor energiezuinigheid vanaf 2023? Zo ja, hoe gaat
u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Energiezuinigheid is een thema dat de hele samenleving raakt. Wij
vinden de uitvoering van dit besluit primair de verantwoordelijkheid van de
eigenaren van kantoren. Wij zien echter wel een rol voor de gemeente om te
informeren en te stimuleren. Via onze accountmanager bedrijven brengen wij
dit thema onder de aandacht.

2. Bent u met mij eens dat het mooi zou zijn als kantoorgebouwen eerder dan
in 2023 energiezuiniger worden?
Antwoord: Ja, hoe eerder hoe beter.

3. Op welke wijze gaat u ondernemers stimuleren en faciliteren om eerder dan
in 2023 te kunnen voldoen aan de energiezuinigheidseisen voor
kantoorgebouwen?
Antwoord: Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, vraagt ook onze
accountmanager bedrijven hier aandacht voor.
Ook de omgevingsdienst brengt adviezen over energiezuinigheid naar
aanleiding van bedrijfsbezoeken uit. In 2017 is een groot gedeelte van de
relevante kantoren in de regio reeds bezocht vanuit energietoezicht. In 2018
wordt deze lijn voortgezet. Op dit moment wordt voor het eerste kwartaal met
de OZHZ nagedacht over het organiseren van een bijeenkomst voor (en door)
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ondernemers over blauwe duurzaamheid, energietransitie en de veranderende
wetgeving per 1 januari 2019

4. Bent u bereid om samen met kantooreigenaren nu al na te denken over andere
mogelijkheden voor locaties waar een kantoor naar verwachting moeilijk of niet
kan voldoen aan de toekomstige energie-eisen uit het Bouwbesluit? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Nee. Ook hier geldt dat niet de gemeente maar de kantooreigenaren als eerste aan zet
zijn. Echter als kantooreigenaren zich melden in het geval dat u beschrijft, zullen wij
welwillend meedenken over andere mogelijkheden.
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