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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedaan. Per 1 
mei jl. is de Wob vervallen en de Woo, de Wet open overheid, in werking getreden. Wij zullen uw 
verzoek dan ook beoordelen op basis van de wet- en regelgeving van de Woo.
U vroeg ons om documenten over het overzicht van gemeentelijk kernvastgoed en energie labels van 
elk pand openbaar te maken.

In een aanvullende toelichting vroeg u om documenten over:
a. Het overzicht van gemeentelijk kernvastgoed inclusief energie labels van elk pand;
b. de communicatie over het vaststellen van deze energie labels inclusief de beoordeling van de 

uitgevoerde werkzaamheden hierover;
c. tevens de stukken van aanbesteding hiervoor.

Beslistermijn
Bij de ontvangst van uw destijds Wob-verzoek (kenmerk 9957104/1) verdaagden wij, met toepassing 
van artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van 
de gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u hieronder. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

K kern lij st vastgoed labels versie 17 mei 2022

De informatie van de onderdelen b en c van uw verzoek is al openbaar te vinden op internet of op 
onze gebouwen. Zie de toelichting.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken het document volledig openbaar.
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Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Toelichting op gebruik van Energie labels voor gemeentelijk kernvastgoed, inclusief de 
onderdelen b en c van uw verzoek

De geldende wet- en regelgeving labelplicht
De Nederlandse wet- en regelgeving is gebaseerd op de Europese Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD). De geldende regelgeving voorgebouwen vanuit de EPBD staat in het 
Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) en de Regeling Energieprestatie 
Gebouwen (REG).
In deze regelgeving is bepaald dat per 1 januari 2008 een (utiliteits) gebouw op een transactiemoment 
(verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien moet zijn van een energielabel. Sinds 1 januari 2015 
staan er sancties op het niet verstrekken van een energielabel op deze momenten.
Uitzonderingen op bovengenoemde verplichting zijn:

• Monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke 
monumentenverordening;

• Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
• Een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (bijvoorbeeld een 

kerk en/of moskee);
• Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
• Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
• Een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (bijvoorbeeld 

trekkershut of gite).
Deze gebouwen hoeven dus bij een transactiemoment geen energielabel te krijgen.
In al onze koopovereenkomsten en huurovereenkomsten staat de Vastgoedorganisatie van de 
gemeente (VGU) stil bij de verplichtingen ten aanzien van het energielabel.
Voorts geldt ook een verplichting om een geldig energielabel te hebben voor de eigenaar van een 
gebouw waarvan een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 in gebruik is bij een 
overheidsinstelling en dat veelvuldig door het publiek wordt bezocht, heeft een geldig voor dat 
gebouw. Bij alle gebouwen die (1) een energielabel behoren te hebben, (2) een gebruiksoppervlakte 
van 250 m2 hebben en veelvuldig door het publiek worden bezocht dient het energielabel zichtbaar te 
zijn op een duidelijke plaats (bijvoorbeeld bij de ingang of receptie. Enkele jaren geleden, in 2008, zijn 
de energie labels zichtbaar bevestigd bij ingangen van dit soort gebouwen. Gebruikers van gebouwen 
worden daarover geïnformeerd en eenieder kan bij de ingang zien dat welk energie label geldt voor 
dat gebouw.

Europese aanbesteding via Tenderned en registratie in landelijke database:
Volgens de BRL 9500 norm mogen alleen gecertificeerde bedrijven energie labels afgeven. 
Momenteel heeft de gemeente een raamcontract afgesloten met de firma’s Rural Planning Services 
(RPS) en De Vliegtechniek (DVT) voorde labeling van niet monumentale panden.
Dit contract is Europees aanbesteed en loopt van 1 maart 2022 tot 1 maart 2026. Een Europese 
aanbesteding is een openbare aanbesteding. De gemeente werkt al met raamcontracten sinds 2013. 
Onderdeel van het afgeven van een label is dat dit label geregistreerd moet worden in de landelijke 
database EP-Online. Deze landelijke voorziening gebruiken wij om naar buiten toe te communiceren 
over de energieprestaties van onze gebouwen. De landelijke database EP-online is eveneens 
openbaar.
Een label is 10 jaar geldig en moet daarna opnieuw aangevraagd en geregistreerd worden.
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.

3/4

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Datum
Ons kenmerk

31 mei 2022 
9957104/2

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over 
een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend, 
Namens he^i meester en wethouders van Utrecht,

G. van Arnemah
directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving

BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.
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