Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2012-08
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 20 februari 2012
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Energiebesparing/'laaghangend fruit'
Vraag 1:
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Het Binnenlands Bestuur kopte onlangs: ‘Overheden laten 30% energiebesparing liggen’.
Het ‘laaghangende fruit’ is nog lang niet geplukt! In Wijk bij Duurstede is de afgelopen jaren
aandacht geweest voor energiebesparing. Het lijkt echter mogelijk om op eenvoudige wijze
nog meer te besparen. College, hangt er in onze gemeente nog ‘laaghangende fruit’ of is alles
inmiddels geplukt? Is er wat energiebesparing betreft nog een slag te slaan? Is het college
voornemens om op dit punt nog actie te ondernemen? Hoe is het energiemanagement in onze
gemeente geregeld?
Antwoord:
Bij het beheer van onze gebouwen wordt rekening gehouden met het besparen van
energie. Zo is er in 2007 door Stichting Collusie een energiebesparingonderzoek
uitgevoerd van het gemeentehuis. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een aantal
wijzigingen doorgevoerd om minder energie te verbruiken. Deze wijzigingen bestaan
o.a. uit het plaatsen van bewegingscensoren in de toiletten en vergaderkamers en
daglichtafhankelijke regelingen. Het ‘laaghangende fruit’ is toen geplukt. Voor de
diverse onderwijsgebouwen zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk.
De ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing worden nauwgezet gevolgd.
Pas ingeval sprake is van een in de praktijk bewezen besparing of bij vervanging van
installaties wordt hierop ingespeeld. Denk hierbij bijv. aan het omvormen van openbare
verlichting (LED) of het vervangen van cv-ketels. Wij realiseren ons dat er door deze
aanpak mogelijke energiebesparende (en dus kostenbesparende) mogelijkheden blijven
liggen. Ook betekent dit dat de doelstelling uit het Milieubeleidsplan, een
Klimaatneutrale organisatie in 2011, wordt vooruitgeschoven.
Het college heeft vooralsnog geen plannen om verdergaande acties te ondernemen
omtrent energiebesparing bij het beheer van de gebouwen. Onderzoek naar deze extra
mogelijkheden vergt ambtelijke uren en geld; beide zijn helaas niet beschikbaar.
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