
   

Datum:  
Aan:  

24 mei 2022 
College van Gedeputeerde Staten  
Provincie Zeeland  
via email: secretariaatsg@zeeland.nl  

Betreft:  Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van Statenleden Inez 
Flameling en Gerwi Temmink over energiebesparende maatregelen in de eigen 
organisatie en bij het uitoefenen van de kerntaken.   

 
Toelichting  
Een CO2 neutraal Zeeland is een van de hoofddoelen van de Omgevingsvisie. Energiebesparing is 
één van de meest effectieve maatregelen die we op dat gebied kunnen treffen – wat je niet gebruikt 
hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast kan het flink schelen in de portemonnee.   
  
Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al hoge energieprijzen dramatisch gestegen. De verwachting 
is dat die zeker nog jaren hoog blijven. Dat betekent dat maatregelen voor energiebesparing sneller 
worden terugverdiend en/of indien ze geen geld kosten, een flinke besparing kunnen opleveren op de 
begroting. Op diverse plekken nemen overheden daarom extra energiebesparende maatregelen; zo 
zet de landelijke overheid de thermostaat in haar kantoorpanden twee graden lageri, en dimmen 
diverse Duitse steden de straatverlichting om energie te besparenii.   
  
Verder heeft provinciale staten in november vorig jaar een motie aangenomen waarin GS werd 
opgedragen een plan te maken voor de aanpak van nachtelijke verlichting. Dit is nodig omdat de 
hoeveelheid nachtelijke verlichting sinds 2013 sterk is toegenomeniii. Het beperken en voorkomen van 
lichtverontreiniging is ook een van de subdoelen van de Omgevingsvisie. De aanpak van de verlichting 
van het provinciaal wegennet (installeren van LED verlichting, vraaggestuurde verlichting etc.) wordt 
nu gekoppeld aan regulier onderhoud. Het is echter denkbaar dat het kosteneffectief is om dit versneld 
door te voren nu de energieprijzen zo hoog zijn.   
  
Om deze reden hebben wij de volgende vragen aan GS. Deze vragen gaan specifiek over aanvullende 
maatregelen die kosteneffectief worden door de gestegen energieprijzen. We vragen dus niet om een 
overzicht van al lopende projecten of staand beleid op het gebied van energiebesparing.  
  

1. Wordt overwogen om energiebesparende maatregelen die al in de planning staan in de eigen 
organisatie of bij de uitvoering van de eigen kerntaken (verlichting van het provinciaal 
wegennet, provinciegebouwen,  vervoersmiddelen etc.) versneld door te voeren? Zo ja op 
welke manier? Zo nee waarom niet? Graag een toelichting.  

2. Worden er aanvullende maatregelen overwogen om energie te besparen, zoals bijvoorbeeld 
het dimmen van verlichting en/of het gebruik van kattenogen? Zo ja welke? Zo nee waarom 
niet?  

3. Is de provincie bereid het versneld inzetten op energiebesparing te stimuleren bij 
samenwerkingsvormen met medeoverheden, partners of opdrachtnemers? Zo ja op welke 
manieren? Kunt u al concrete voorbeelden geven? Zo nee waarom niet?  

4. De verwachting is dat de hoge energieprijzen nog een aantal jaren aanhouden. Binnen het 
bedrijfsleven is het inmiddels verplicht om iedere energiebesparende maatregel die binnen 5 
jaar kan worden terugverdiend uit te voeren. Hanteert GS die regel ook? Hoeveel budget 
wordt vrijgemaakt voor deze energiebesparende maatregelen? 



 
 

i https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/ministeries-verlagen-kantoortemperatuur  
ii https://www.trouw.nl/buitenland/duitse-steden-dimmen-straatverlichting-om-energiekosten-
tebesparen~b8beeb74/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F    
iii http://www.sotto.nl/nlbijnacht-kaarten.html  
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