Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 17 februari 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Energiebesparing/’laaghangend fruit’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) 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?
Toelichting:
Het Binnenlands Bestuur kopte onlangs: ‘Overheden laten 30% energiebesparing liggen’.
Gemeenten, provincies en andere overheden in ons land kunnen op simpele wijze tot 30%
besparen op hun energierekening. ‘Het laaghangende fruit is nog lang niet geplukt’.
De maatregelen lijken eenvoudig en gemakkelijk… Het goed afstellen van apparatuur, de
energierekening eens kritisch tegen het licht houden en een energiemanager aanstellen levert
al snel 15% op in 5 jaar tijd. Overheden die het onderhoud en beheer van hun gebouwen
uitbesteden bereiken binnen 10 jaar met gemak een besparing van 30%.
Dit alles blijkt uit cijfers en analyses van Energie Centrum Nederland (ECN) en Agentschap
NL, het subsidiebureau van de overheid. Een woordvoerster bevestigde dat er nog veel
laaghangend fruit hangt als het om energiebesparing binnen de gebouwen van de
(rijks)overheden gaat. Op zich worden gebouwen steeds beter geïsoleerd maar voor het
energiemanagement is relatief weinig aandacht.
Om een lang verhaal kort te maken: de PCG is benieuwd of er in Wijk nog laaghangend fruit
geplukt kan worden. Energiebesparing levert ook geld op en dat is zeker in deze tijd van
krimpende budgetten mooi meegenomen!
Hans Marchal/PCG

