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Motie Minimaal Label C Provinciehuis - een wettelijke plicht 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van 
de Begroting 2020, 

constaterende dat 
• op 17 oktober 2018 het Bouwbesluit 2012 door het kabinet is gewijzigd (art 5.3 gewijzigd, 

art. 5.11 toegevoegd) 
• deze wijzigingen bepalen dat kantoren die per 01-01-2023 niet voldoen aan 

een geldig Energielabel met een energie-index (El) van 1,3 of beter (op dit moment gelijk aan 
labelklasse C) niet meer als kantoor gebruikt mogen worden 

• deze wijzigingen eveneens bepalen dat kantoren en/of kantoorruimtes die per 
01-01-2023 niet voldoen aan een geldig Energielabel met een energie-index van 1,3 of beter 
(op dit moment gelijk aan labelklasse C) niet meer verhuurd mogen worden 

• dat motie 46 'Zuiniger provinciehuis', ingediend door de ChristenUnie, samen met PvdD, 
SGP, GroenLinks en D'66 ter bespreking van de Kadernota in juni 2015, en aanvaard (waarin 
GS werd opgedragen zich in te spannen om het energielabel van het Provinciehuis naar 
niveau C te krijgen), nog altijd onder handen is 

• dat in de Begroting 2020 wel wordt gesproken over de concernopgave Verduurzaming 
provinciaal vastgoed en labelverbetering, maar het kader van het gewijzigde Bouwbesluit en 
de urgentie die daaruit voortvloeit, in de teksten ontbreekt 

overwegende dat 
• de provincie Utrecht de plicht heeft haar werknemers zekerheid te bieden inzake hun 

werkplek 
• de provincie Utrecht de plicht heeft de huurders van kantoorruimtes in het provinciehuis 

helderheid en zekerheid te verschaffen inzake gebruik van kantoorruimtes 
• het niet voldoen aan het duurzaamheidslabel Cop 01-01-2023 voor de provincie Utrecht 

ook financiële risico's met zich meebrengt 
• dat voor een adequaat en effectief strategisch en financieel beleid in een vroegtijdig stadium 

financiële risico's in beeld gebracht moeten worden en indien nodig tijdig 
beheersmaatregelen getroffen moeten worden 

draagt Gedeputeerde Staten op: 
• de wettelijke verplichting tot verduurzaming van vastgoed, vastgelegd in het Bouwbesluit als 

kader op te nemen in de tekst van de P&C-producten 
• verdergaande maatregelen (met terugverdientijden), effecten en kosten in beeld te brengen 

teneinde helderheid te kunnen verschaffen over de haalbaarheid en betaalbaarheid 
• uiterlijk bij de Kadernota deze rapportage voor te leggen aan Provinciale Staten 
• daarnaast Provinciale Staten halfjaarlijks te informeren over de vorderingen in de 

verduurzaming van het provinciaal vastgoed 


