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Energielabels gemeentelijke gebouwen

Geachte voorzitter,
In de vergadering van uw commissie van 25 april 2012 heb ik toegezegd u te informeren over het
beleid betreffende energielabels en u een lijst van de energielabels van de gemeentelijke panden te
doen toekomen.
Landelijk Beleid
Op 1 januari 2008 is het Besluit Energieprestatie Gebouwen (24 november 2006) in werking getreden.
Vanaf 1 januari 2008 bestaat de verplichting tot het hebben van een energieprestatiecertificaat
(energielabel). Het Besluit Energieprestatie Gebouwen komt voort uit de Europese Richtlijn
Energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG). Het energielabel geeft met klassen aan hoe
energiezuinig een pand is in vergelijking met soortgelijke panden. Energielabel A++ is zeer zuinig,
energielabel G is zeer onzuinig.
De verplichting tot het hebben van een energielabel geldt voor nieuwe en bestaande gebouwen, met
uitzondering van monumenten, industriële en religieuze gebouwen en gebouwen met een
gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m². Deze verplichting geldt voor de gebouweigenaar.
Voor publiek toegankelijke overheidsgebouwen groter dan 1000 m2 geldt een extra verplichting. Deze
dienen met ingang van 1 januari 2009 permanent een geldig energieprestatiecertificaat te hebben en
deze te hebben aangebracht op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw. Voor de
panden in Den Haag zijn de energielabels aangebracht bij de entree van het pand. Vanaf 2013 wordt
de landelijke wet en regelgeving omtrent energielabels aangescherpt. Voor de gemeente betekent dit
dat ook voor overheidsgebouwen groter dan 500 m2 een energielabel geplaatst dient te worden. Waar
nodig zal aanvullende labeling worden uitgevoerd om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.
De gemeente voert een duurzaam inkoopbeleid. Dit beleid geldt ook voor de huur, aanschaf of
nieuwbouw van gebouwen. Hierbij wordt minimaal label C als eis gesteld en een
duurzaamheidsprestatie (uitgedrukt via de GPR-methodiek) van 8 bij nieuwbouw (RIS169126).
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Energielabels
Een lijst met de energielabels van de gemeentelijke panden is als bijlage bij deze brief gevoegd. De
labels zijn enkel van panden in eigendom en gebruik van de gemeente. Huurpanden, zoals de Tempel
aan de Prins Hendrikstraat, zijn niet in deze lijst opgenomen, aangezien de gemeente geen eigenaar is
van het gebouw.
De systematiek voor de berekening van energielabels is landelijk vastgesteld. Er zijn nog een aantal
belangrijke opmerkingen te maken over de berekening van het label. Binnen de rekenmethodiek wordt
rekening gehouden met de eigenschappen van het gebouw (de isolatiewaarde) en een aantal
gebouwgebonden installaties zoals verwarming, koeling en luchtbehandeling. Hierdoor hebben niet
alle energiebesparende maatregelen invloed op het energielabel. Voorbeelden hiervan zijn
energiebesparing door verandering in het gebruikersgedrag, maar ook de zonneboilers op zwembad
Overbosch: binnen de labelsystematiek kan maximaal 50m² collectoroppervlak voor een zonneboiler
opgevoerd worden. Op Overbosch is 700m² zonneboilers geplaatst. Hierdoor wordt een aanzienlijke
energiebesparing gerealiseerd, maar dit heeft geen effect gehad op het energielabel.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rabin Baldewsingh,
wethouder

Bijlage 1. Overzicht energielabels gemeentelijke gebouwen Den
Haag.
Straat
Colensostraat
Laan van Poot
Leyweg
Loudonstraat
Schimmelweg
Slicherstraat
Plesmanlaan
Hobbemaplein
Koningin Wilhelminalaan, Mammoethuis
Laan van Kans
Loosduinse Hoofdstraat
Panamaplein
Scheveningseweg
Groen van Prinstererlaan
Paets van Troostwijkstraat
Rossinilaan
Seinpoststraat
Vaz Diasdreef
Weimarstraat
Wijndaelerduin
Hobbemastraat
Mr. P. Droogleever Fortuynweg
Gaslaan
Spui
Willem Dreespark
Fruitweg
Slachthuisplein
Beresteinlaan
Escamplaan
Kerketuinenweg
Kleine Keizer
Koningin Wilhelminalaan, Hoofdgebouw
Korte Lombardstraat
Korte Lombardstraat
Loosduinseweg
Thorbeckelaan
Trekvlietplein
Trekvlietplein
Vlaskamp
Westeinde

Huisnummer
2
22
813
95
202
11
217
30
24
9 t/m 13
1184A
30
303-333
276
93
141
150-150A
20
353
25-27
93
59
200
68-70
312
17
25
625H
55
24
3
24
3
7-11
13-17
350
3
19
9
40-42

Label
A
A
A
A
A
A
A+
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
D
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

De energielabels lopen van categorie A++ voor zeer zuinig tot en met G voor zeer onzuinig.

