
 

Aan: 
de heer E. Bos 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 14 februari 2023 
Ons kenmerk 7/5.2/2023000010 
Behandeld door team Facilitair  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over de verplichting uit het Bouwbesluit 2012 om per 1 januari 2023 de kantoor-
gebouwen te voorzien van minimaal energielabel C. 
 
 
 
Geachte heer Bos, 
 
In uw brief van 30 december 2022 stelde u een aantal vragen over de verplichting 
uit het Bouwbesluit 2012 om per 1 januari 2023 de kantoorgebouwen van  
minimaal energielabel C te voorzien.  Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Heeft het College van GS kennis genomen van bovengenoemde Bouwbesluit? 

 
Antwoord 1 
Ja, het Bouwbesluit met betrekking tot energieprestatie is voor ons uit-
sluitend van toepassing op het provinciehuis. Dit gebouw valt onder de 
wettelijke regelgeving voor energielabels. Onze overige gebouwen vallen 
niet onder deze regelgeving. 
 
 

Vraag 2 
Heeft het College de energieprestatie in beeld van provinciale gebouwen en ge-
bouwen van verbonden partijen? 

 
Antwoord 2 
Ja, het Bouwbesluit met betrekking tot energieprestatie is voor ons uit-
sluitend van toepassing op het provinciehuis. Dit gebouw valt onder de 
wettelijke regelgeving voor energielabels. Onze overige gebouwen vallen 
niet onder deze regelgeving. 
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De energieprestaties van het provinciehuis zijn bekend. Van het overige 
vastgoed in eigendom/beheer van de provincie worden de energiepres-
taties komende jaren bepaald. 
 
 

Vraag 3 
Zijn er gebouwen die niet voldoen aan de energieprestatie? Zo ja, wat gaat het 
college aan de ontstane situatie doen? 

 
Antwoord 3 
Nee, zie ook antwoord 1. Het provinciehuis heeft sinds de revitalisering 
het energielabel A. Ondanks label A zijn de afgelopen jaren extra duur-
zaamheidsmaatregelen uitgevoerd en worden de komende jaren uit- 
gevoerd. Zo is in 2019 het laatste stuk van de klimaatinstallatie verder 
aangepast en is het provinciehuis volledig gasloos gemaakt, gaan wij de 
komende jaren over op LED verlichting en worden de twintig jaar oude 
zonnepanelen vervangen door nieuwe. Wij werken eraan om de ko-
mende jaren duurzaamheidsmaatregelen in de meerjarenonderhouds-
plannen (DMJOP) van het beheerde vastgoed op te nemen. 
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 



 
 

 
Aan de  
voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  
Mevrouw J. Klijnsma  
Postbus 122 9400 AC Assen  
 
Assen, 30 december 2022  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, Bouwbesluit 2012. 
 
Geachte mevr. Klijnsma, 
 
 
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een 
primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet 
aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting 
staat in het Bouwbesluit 2012. (https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-
gebouwen/energielabel-c-kantoren). 
 
 
Naar aanleiding hiervan verzoekt de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan Gedeputeerde 
Staten van Drenthe, te beantwoorden: 
 

1. Heeft het College van GS kennis genomen van genoemde Bouwbesluit? 
2. Heeft het college de energieprestaties in beeld van provinciale gebouwen en gebouwen van 

verbonden partijen? 
3. Zijn er gebouwen die niet voldoen aan de energieprestatie? Zo ja, wat gaat het college aan 

de ontstane situatie doen? 
 
 

Namens de fractie van GroenLinks 
Ewoud Bos 

 
 
  
 


