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Beste mevrouw Vermooten-Siemensma,

Op 30 november 2019 heeft u de griffie een mail gestuurd waarin u aan geeft dat u 
zich vanuit energie-oogpunt stoort aan de open voordeuren van winkeliers in de 
winter. U vraagt of hiervoor aandacht is bij de gemeenteraad en stelt voor om 
winkeliers te verplichten de deuren dicht te houden als de verwarming aan ís.

Bedrijven moeten zich aan de wetgeving houden. Kleinere bedrijven zijn alleen 
verplicht maatregelen uit te voeren als het energieverbruik bepaalde drempelwaarden 
overschrijdt: 25.000 m3 gas of 50.000 kWh per jaar. De meeste winkels halen een 
dergelijk aardgasverbruik niet. Mocht de winket dit verbruik wel halen, dan kan de 
gemeente de maatregel pas op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij een 
verbouwing) verlangen. Hierbij mag de gemeente alleen het doel aangeven en niet de 
maatregelen voorschrijven. Aanvullende regelgeving mag de gemeente niet opleggen. 
Juridisch gezien heeft een gemeente hierdoor weinig mogelijkheden om winkeliers te 
verplichten om de voordeur gesloten te houden in de winter.
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Het is wel mogelijk om als gemeente in de stimulerende sfeer aandacht te vragen voor 
dít onderwerp bij de winkeliers, In voorkomende gevallen doen wij dit. Het is dan aan 
de winkeliers zelf om ai dan niet met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 20UIT00099.

Met vriendelijke groe

Eric Bergmeester
afdelingshoofd Regie 8k Ontwikkeling

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.


