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conform artikel 39 reglement van orde

Geacht college,

Eind november 2019 zijn door de gemeente informatieavonden over ‘energiezuinig en 
comfortabel wonen’ georganiseerd. Bij die bijeenkomst waren ook lokale installateurs 
aanwezig. Op die avond sprak een door de gemeente ingehuurde adviseur van DCZ 
Duurzaam Wonen over het energiezuinig en comfortabel maken van de woning. Op verzoek 
kon de adviseur door inwoners thuis uitgenodigd worden om een advies te geven over de 
maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om het huis energiezuiniger en 
comfortabeler te maken, een zogenaamde energiescan. 
De adviseur gaf aan dat zijn gebruikelijke uurtarief € 90,-- ex btw en ex reiskosten bedroeg. 
De gemeente betaalde de kosten die hij moest maken. 
Op de site van DCZ Duurzaam Wonen staat dat een energiescan gratis is. DCZ is niet in het 
handelsregister ingeschreven.

Deze adviseur verstrekte aan huis een vrij algemeen advies over de mogelijke maatregelen: 
zoals HR++ glas aanbrengen, c.v. ketel vervangen, dak, vloer en/ of gevel isoleren etc.). De 
energiescan moest ondertekend worden zodat de adviseur kon aantonen dat hij het bezoek 
had afgelegd. Na het ondertekenen bleek (uit de kleine lettertjes) dat tevens toestemming 
was gegeven dat de gegevens over de woning werden gedeeld met de gemeente en de 
provincie.
Voor een advies op maat verwees de adviseur vervolgens door naar een deskundige 
energieadviseur die tegen betaling (€ 350,--) een advies op maat met offerte zou leveren. De 
deskundige energie adviseur komt uit Genemuiden. In het maatwerkadvies gaat deze 
adviseur uit van gebruikmaking van de diensten van zijn partner ondernemers 
(hoofdzakelijk) uit de gemeente Zwartewaterland. Deze informatie komt van de website van 
DCZ Duurzaam Wonen.

Dit roept bij D66 de volgende vragen op:
- Wat heeft de adviseur in totaal bij het college in rekening gebracht?
- En onder welk budget is dit verantwoord?
- Waarom kiest het college ervoor tegen betaling een adviseur in te huren die 

gewoonlijk gratis energiescans levert, zelf geen maatwerkadvies geeft maar 
doorverwijst naar een deskundig adviseur die tegen betaling een advies geeft en een 
offerte uitbrengt voor de werkzaamheden van zijn netwerkpartners uit ?

- Is het college zich ervan bewust dat met deze werkwijze de gemeente en de 
inwoners (dubbel?) betalen voor de acquisitie van de ondernemers uit hoofdzakelijk 
Zwartewaterland?



- Waarom heeft het college niet gekozen voor een adviseur die acquisitie verricht  voor 
lokale ondernemers? Onze lokale ondernemers leveren deze energiescans ook en 
werken samen met andere lokale ondernemers.

- Waarom verzamelen gemeente en Provincie op deze wijze gegevens over de 
woningen van inwoners? De adviseur verstrekt de energiescans immers gratis. Er 
hoeft dus niets ondertekend te worden.

Met vriendelijke groeten,

Emmy Elgersma
Fractie D66


