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GroenLinks 1 Allereerst complimenten voor de SB. GroenLinks is enorm 
blij met de potentiële verduurzaming en kostenbesparing 
die uit de voorliggende maatregelen voort zullen komen. 
Wettelijk verplichte maatregelen uit EM vallen qua 
financiering onder de MIP. Geldt dit ook voor de 
verplichte 4-jaarlijkse rapportage vanuit de EED-richtlijn?

De kosten voor het opstellen van een EED verklaring vallen niet onder de het 
MIP, het is geen  investering. Het opstellen van de EED verklaring wordt 
opgenomen als taak in het programmaplan Verduurzaming Vastgoed en na 
beëindiging van het programma overgedragen aan facilitair.  

SGP 2 Er is gekozen voor een klein aantal maatregelen met 
‘impact’. Hierbij wordt ook de zichtbaarheid genoemd in 
relatie tot onze ‘voorbeeldfunctie’. Zijn de maatregelen 
opgezet vanuit het idee om zo duurzaam mogelijke 
stappen te zetten met dit geld of om zo zichtbaar 
mogelijke stappen te zetten? Oftewel: is kwaliteit leidend 
geweest of zichtbaarheid?

Bij het opstellen van de set maatregelen is uitgegaan van de energiescans en 
gekozen voor no-regret maatregelen die in 2021 gerealiseerd kunnen worden. 
Het criterium zichtbaarheid was bedoelt als een criterium om een afweging te 
maken tussen maatregelen met een nagenoeg gelijke impact. In de praktijk 
heeft zichtbaarheid een beperkte rol gespeeld omdat de maatregelen die in 
beeld waren en in 2021 gerealiseerd konden allemaal vanuit het budget 
gefinancierd konden worden. Kwaliteit was dus absoluut leidend.  

3 Een groot deel van het dak van de Statenzaal ligt in de 
schaduw van de hoogbouw. In hoeverre is het dan zinvol 
om daar zonnepanelen neer te leggen?

De hoogbouw zorgt inderdaad voor veel schaduw zowel op het dak van de 
laagbouw als de statenzaal. Om te bepalen op welke plek om en nabij het 
provinciehuis het beste zonnepanelen kunnen worden geplaats heeft een 
expertsessie plaatsgevonden. Hierin zaten onder andere de architect, een 
expert op het gebied van zonnepanelen en de constructeur van het Huis voor de 
provincie. Daarbij werd de statenzaal genoemd als één van de beste plekken in 
verband met zijn ‘vooruitgeschoven’ ligging.

4 Voor het aanbrengen van PV-panelen op het parkeerdek 
moet het aantal parkeerplaatsen met 1/3 worden 
teruggebracht. In hoeverre is dat mogelijk? Komen we dan 
niet in de knel met benodigde parkeerplekken?

Terechte vraag, dit is dan ook de reden de plaatsing van deze zonnepanelen op 
deze plek nu niet is voorgesteld. Eerste analyse is dat het mogelijk zou moeten 
zijn zeker als de parkeerplaats aan de achterzijde intensiever wordt gebruikt. Dit 
wordt nader onderzocht.
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