
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*. 
 

Naam en fractie: D66: Balzar 

Datum indiening: 2 januari 2023 

Datum antwoord: 31 januari 2023 

Onderwerp: Handhaving op energielabel C bedrijfsgebouwen 

 
Inleiding 
 
Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijfsgebouwen ten minste energielabel C hebben. Vanaf 2030 moet het energielabel A zijn. 
De gemeente is de instantie die hierop moet gaan handhaven. 
 

Energielabel C kantoren (rvo.nl) 

 
Vraag 1 
Is de gemeente hiermee bekend? 
 
Antwoord 
Ja, de VVD heeft hier op 10 oktober 2022 ook vragen over gesteld als het gaat om het gemeentelijk vastgoed. 
 
 
Vraag 2 
Is er bij de gemeente al inzichtelijk hoe het staat met de energie labels van bedrijfspanden? Hoeveel van deze panden hebben 
al het gevraagde energielabel C. En hoeveel voldoen niet aan de wettelijk vereiste energie label C? 
 
Antwoord 
Ja dit is inzichtelijk. Er zijn 692 kantoorpanden.  
Hiervan hebben 186 kantoorpanden een energielabel A, B of C. 
Monumenten en kantoren met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 zijn vrijgesteld van de energielabel C plicht.  
Er zijn in de Gemeente Gooise Meren 437 kantoren waarvan de Gemeente Gooise Meren niet weet of deze voldoen aan de 
Energie label C (of hoger) plicht. 
 
 
Vraag 3 
Op welke manier denkt de gemeente te gaan handhaven? 
 
Antwoord 
Het plan is om deze bedrijven in 2023 aan te schrijven en te informeren naar de status en de planning. 
Er zal een termijn worden gegeven om alsnog aan de Energie label C (of hoger) plicht te voldoen. 
Na deze termijn kan bestuurlijke handhaving worden opgelegd (dwangsom). 
 
 
Vraag 4 
Kan de gemeente ondernemers bijstaan die niet (kunnen) voldoen het op orde brengen van hun bedrijfspand om te voldoen 
aan het energie label C? 
 
Antwoord 
Via Wattnu kunnen de ondernemers ondersteuning krijgen middels advies over geschikte maatregelen en beschikbare 
subsidies. 
 
 
Vraag 5 
Gaat de gemeente eigenaren van bedrijfspanden bijstaan om toe te werken naar het energielabel A welke in 2030 verplicht 
wordt? Hoe? 
 
Antwoord 
Ja, door de ondernemers te informeren en adviezen aan te bieden. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

