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Vragen van de statenleden Inez Flameling en Gerwi Temmink ingevolge artikel 44 
reglement van orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland  nummer 296. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Vragen 
ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van Statenleden 
Inez  Flameling en Gerwi Temmink over energiebesparende maatregelen 
in de eigen organisatie en bij het uitoefenen van de kerntaken: 
 
(ingekomen: 24 mei 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Wordt overwogen om energiebesparende 
maatregelen die al in de planning staan in de 
eigen organisatie of bij de uitvoering van de 
eigen kerntaken (verlichting van het 
provinciaal wegennet, provinciegebouwen, 
vervoersmiddelen etc.) versneld door te 
voeren? Zo ja op welke manier? Zo nee 
waarom niet? Graag een toelichting. 

1. Voor de infrastructuur: Als Provincie doen we 
veel met LED-verlichting; er zijn al veel LED 
verlichtingen en alle vervangingen zijn ook 
LED. We doen de LED vervangingen vaak 
zelfs versneld. Bij infra-aanbestedingen wordt 
gebruik gemaakt van de milieu kosten 
indicator (MKI) en de CO2-Prestatieladder 
niveau 3. Er loopt een verkenning om MKI bij 
onderhoudsprojecten toe te passen. Uitvraag 
van elektrisch materieel is bij enkele 
projecten gedaan. De ervaring is dat de 
markt nog niet voldoende aanbod heeft om 
op brede schaal elektrisch materieel voor te 
schrijven. Er wordt verkend wanneer 
elektrisch materieel breder kan worden 
uitgevraagd en hoe dit in de bestekken wordt 
meegenomen.  
Voor de gebouwen: In aanloop van de 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
worden om energielabel C te behalen, wordt 
in de huidige aanbesteding de vervanging 
van alle niet LED-verlichting reeds 
voorgeschreven. Naast de reeds 
doorgevoerde maatregelen van het verlagen 
van de kamertemperatuur van standaard 21 
naar 19 graden (conform Rijksoverheids-
advies) zullen de stooklijnen zelf ook naar 
beneden bijgesteld worden.  
 
Wellicht de meest effectieve maatregel is dat 
er actief wordt gestuurd op efficiënt gebruik 
van de gebouwen waarbij het vierkante meter 
gebruik wordt afgestemd op de 
daadwerkelijke behoefte. Dit heeft reeds 
meerdere malen in 2022 geleid tot tijdelijke 
sluiting van gebouwen waarmee per direct 
het energieverbruik aanzienlijk wordt 
verminderd. 
 

2. Worden er aanvullende maatregelen 
overwogen om energie te besparen, zoals 
bijvoorbeeld het dimmen van verlichting en/of 

2. Ja, zie antwoord 1 en 4. Actieve sturing op 
efficiënt gebruik van de gebouwen en de 
koers om energieneutraal te zijn in 2028 vwb 
de eigen vastgoedportefeuille is in volle gang 
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het gebruik van kattenogen? Zo ja welke? Zo 
nee waarom niet?  

en is veelomvattend, zoals zonnepanelen, 
warmtepompen, isolatie, sedum daken etc 
etc 
 

3. Is de provincie bereid het versneld inzetten 
op energiebesparing te stimuleren bij  
samenwerkingsvormen met medeoverheden, 
partners of opdrachtnemers? Zo ja op welke  
manieren? Kunt u al concrete voorbeelden 
geven? Zo nee waarom niet? 

3. Ja dat doen wij als Provincie.  
Voor infrastructuur: bij aanbestedingen 
hanteren we de MKI als een 
beslissingscriterium. 
Voor gebouwde omgeving: Binnen de RES 
tafels zoals gebouwde omgeving is een 
goede samenwerking en lopen er 
verschillende subtafels waarbij 
energiebesparing een thema is. 
Een ander voorbeeld is het SPUK (Specifieke 
Uitkering) Klimop project voor de 
verduurzaming van klein maatschappelijk 
vastgoed. Onder andere de Zeeuwse 
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 
kunnen hier al gebruik van maken of doen 
dat al. 
Het Klimaat-ontzorgings-programma 'KlimOp' 
| Zeeuws Energieakkoord 
Na de zomer komt er een tweede SPUK 
mogelijkheid waarbij er aanvullend geld 
beschikbaar komt en waarvoor onder andere 
de  inwonergrens wordt verhoogd naar 
50.000 inwoners. We zullen als Provincie een 
aanvraag indienen zodat na goedkeuring er 
meer Zeeuwse gemeenten gebruik van 
kunnen maken. 
 

4. De verwachting is dat de hoge energieprijzen 
nog een aantal jaren aanhouden. Binnen het  
bedrijfsleven is het inmiddels verplicht om 
iedere energiebesparende maatregel die 
binnen 5 jaar kan worden terugverdiend uit te 
voeren. Hanteert GS die regel ook? Hoeveel 
budget wordt vrijgemaakt voor deze 
energiebesparende maatregelen? 
 

4. Voor de wettelijke inspanning om tot label C 
voor kantoorgebouwen te komen geldt een 
terugverdientijd van 10 jaar en die hanteert 
de provincie. 
De afdeling Facilitair heeft medio maart dit 
jaar de opdracht gegeven om een 
adviesrapport op te stellen inclusief 
kostenraming door de firma Sweco inzake 
nastreven energie neutrale vastgoed-
portefeuille in 2028 voor NJC 2022. Wij 
zullen PS in het najaar informeren. 
 

 

 MIDDELBURG, 24 juni 2022 
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https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/klimop
https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/klimop

