
From: Marcel van Miert <marcel@bureauvanmiert.nl>
Sent: Friday, March 25, 2022 4:56:43 PM
To: Griffie
Cc:
Subject: FW: Verduurzaming van kantoren loopt fors achter op schema. Hoe staat het in Veldhoven?

Aan:

de fractie van Hart voor Veldhoven

de gemeenteraad 

de wethouders en commissies ‘energietransitie’, ‘duurzaamheid’ en ‘economie

De verkiezingen zijn achter de rug en de energietransitie staat hoger dan ooit op de agenda. Daarom vragen we graag aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De verduurzaming hiervan loopt in Nederland fors 

achter op schema en we moeten – helaas – constateren, ook in uw gemeente. Slechts 38% van de utiliteitsgebouwen in Veldhoven heeft een energielabel. Dit terwijl bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2023 energielabel C voor 

kantoren wettelijk verplicht is. Als gemeente bent u het bevoegde gezag voor de handhaving, dus daarom willen we u graag voorzien van informatie. 

Hoe staat Veldhoven ervoor? 

Taskforce Label A doet permanent onderzoek naar de energielabels van kantoorpanden en andere utiliteitsgebouwen in Nederland. De blinde vlekken vullen we in met onze unieke benchmark methode. Voor Veldhoven is de 

verhouding 38% afgegeven energielabels en 62% benchmark labels. Hier baseren we onze analyses op. 

Hierbij een voorbeeld van de gemeente Etten-Leur. Deze kaart is ook voor Veldhoven beschikbaar. Links de afgegeven energielabels, rechts is de kaart aangevuld met benchmark labels.

Voorkom dat kantoorpanden in uw gemeente de deuren moeten sluiten! Ons advies: faciliteer gericht de verduurzaming van het vastgoed in uw gemeente. Hier helpen we graag bij met data, kaarten, analyses en onze 

energiecoaches en communicatieadviseurs. Check bijvoorbeeld uw gemeente op: https://taskforce-label-a.nl/check-uw-gemeente/. 

Stuur voor meer informatie over Taskforce Label A en onze diensten een mail naar marcel@bureauvanmiert.nl. Indien gewenst presenteren we geheel vrijblijvend de informatie aan uw gemeenteraad of college. 

Groeten, 

Marcel van Miert 



Taskforce Label A

www.taskforcelabela.nl
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De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Door electronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is onrechtmatig. Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en de DNR 2005 van toepassing. Voor de laatste versie hiervan verwijzen we naar www.bureauvanmiert.nl.
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