Vragen m.b.t. SB aanpak opstellen convenant Duurzaam Bouwen
Partij

Nr. Vraag / Input

Antwoord / Reactie

Groen Links

1

Voor het besparen van energie bij inwoners van de bestaande woonvoorraad
worden in het programmateam Energietransitie (programmapijler 4.2.1) diverse
activiteiten ontwikkeld. Voor de inhoud en resultaten van deze activiteiten wordt
verwezen naar de periodieke rapportages (begroting, jaarrekening, kadernota’s,
e.d.) die vanuit het programmateam worden aangeleverd.

GroenLinks is blij met de brief over het Convenant duurzaam
bouwen. Fijn om helderheid te krijgen over hoe het proces
vormgegeven wordt, en om te lezen dat de provincie zijn rol als
trekker en verbinder oppakt. Wel blijven er bij GroenLinks vragen
over de inhoud van het convenant en de uitvoering
P2: De provincie heeft ook duidelijke doelen gesteld op het gebied
van energiebesparing en verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad. De fractie van GroenLinks kan begrip opbrengen
voor de focus op de nieuwbouwopgave, maar hoe en waar
worden deze doelen opgepakt buiten dit convenant?

Ook op het gebied van klimaatadaptatie wordt aandacht besteed aan de
bestaande woonvoorraad. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met partners (o.a.
gemeenten, waterschappen en bouwers) in de regio. De regionale afspraken
voor de nieuwbouw worden 1 op 1 opgenomen in het convenant duurzaam
bouwen.
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P.2 de hele paragraaf over doelstellingen van het convenant blijft
erg vaag. “Er is aandacht voor focus en ambitieniveau”. Wat is
concreet de doelstelling van de provincie? Wanneer zijn wij
tevreden met convenant? Wat is onze initiële inzet qua
ambitieniveau, en wat is onze eigen ondergrens? Willen we
inzetten op een hoger MKI/MPG, of een hoger % houtbouw?

Ketenpartners geven aan dat meer uniformiteit op het vlak van duurzaam
bouwen nodig is en sterk kan bijdragen aan versnelling, verhoging van de
efficiency en daling van de kosten. Daarom streven we naar het opstellen van
een set publiek-private afspraken over ondergrenzen voor duurzaam bouwen.
Hierbij worden al bestaande ambities, doelstellingen, wet- en regelgeving als
basis gebruikt om vervolgens deze ondergrens gezamenlijk te verhogen. Als
eerste stap in de aanpak om te komen tot deze afspraken maken &Flux en de
NMU een inventarisatie bij marktpartijen en gemeenten in de regio. Welke
initiatieven, intenties, plannen en pilots zijn er al ontwikkeld? Waar is in de markt
al overeenstemming over maatregelen voor duurzaam bouwen welke
bovenwettelijk zijn?
De ambitie van de provincie is om energieneutrale woningen de standaard te
laten zijn. Daar wordt sinds 2020 met gemeenten en een adviesbureau aan
gewerkt door het organiseren van webinars, het aanbieden van (gratis)
trainingen e.d. en het hebben van een werkgroep met actief betrokken
gemeenten.
Concrete doelstellingen in percentages en normen zijn nog niet vastgesteld. Dat
wordt uitkomst van het convenant.
We zijn 100% tevreden als
•
Extra doelstellingen boven de wettelijke eisen zijn overeengekomen
waaraan zowel publieke als private partijen zich hebben gecommitteerd
•
Het gemeenten en marktpartijen uitnodigt om verder te gaan dan de
wettelijke normen.
•
Alle 26 gemeenten het convenant zullen ondertekenen en zo veel mogelijk
marktpartijen
•
Door het convenant een “level playing field” is ontstaan voor de
marktpartijen, zodat zij niet bij verschillende gemeentes aan verschillende
eisen moeten voldoen.
•
We pilots duurzaam bouwen actief hebben ondersteund; het realiseren van
projecten met houtbouw behoren daar zeker ook toe.
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Op p2 wordt gesproken over instappen op verschillende instap-en
ambitieniveau? Wat wordt daarmee bedoeld?

Deelname aan het convenant is op vrijwillige basis. Bedrijven en gemeenten die
in de startfase nog niet meedoen, kunnen dat op een later moment alsnog doen.
Deelname is afhankelijk van de ambitie en snelheid waarmee organisaties te
maken hebben. Er wordt gekeken naar verschillende niveaus waaraan
gemeenten afhankelijk van capaciteit aan kunnen voldoen. Denk aan een niveau
brons (net iets meer dan wettelijk), zilver en goud. Daarmee dagen we de
gemeenten en marktpartijen uit om, binnen de mogelijkheden, wel verder te
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gaan met duurzaam en circulair bouwen dan wettelijk noodzakelijk is. Daarnaast
verschilt elk bouwproject qua opgave, en dient maatwerk ook mogelijk te zijn.
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Naast afspraken komt het aan op de uitvoering:
Is de provincie bereid gemeenten te helpen om in hun
organisaties voldoende expertise en capaciteit te realiseren om
circulair bouwen mogelijk te maken?

Ja, de provincie is hiertoe bereid. De subsidieverordening van het programma
Versnelling Woningbouw biedt de mogelijkheid gemeenten te ondersteunen in
extra capaciteit (zogenaamde flexpool). Het is ook denkbaar dat er vanuit andere
programma’s subsidiemogelijkheden opgetuigd worden als het convenant rond
is. Daarnaast investeren we in kennisdeling.
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Waarom zijn maatschappelijke organisaties met kennis van
circulariteit (cirkelregio, NMU, Gideonsbende) niet
vertegenwoordigd in de bestuurlijke (??)kerngroep en
vertegenwoordigers van bouwbedrijven wel?

Er is bewust gekozen de kerngroep qua omvang beperkt te houden met het oog
op efficiency. De bouwbedrijven zijn als concrete uitvoerders van
bouwactiviteiten vertegenwoordigd, opdat zij ook de haalbaarheid van de
afspraken kunnen aangeven.
Overigens is de NMU actief betrokken bij het convenant. NMU haalt inhoud en
ervaringen op van al bestaande ambities, doelstellingen, wet- en regelgeving in
relatie tot afgeronde en lopende projecten. Dit levert belangrijke input voor het
proces en de inhoud van het convenant.
Waar mogelijk gebruikt de provincie bestaande netwerken om een zo breed
mogelijke groep publieke en private partijen te laten aansluiten bij het convenant
duurzaam bouwen. Dit betreft huidige partners zoals Cirkelstad met ‘Samen
versnellen, op weg naar Het nieuwe normaal’ en de City Deal Circulair en
Conceptueel Bouwen (initiatief min. BZK). Ook de netwerken van de provincie op
het gebied van bouwen, energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit,
circulariteit en gezonde leefomgeving worden benut.
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Goede voorbeelden/voorbeeldwijken zijn ons inziens een manier
om te laten zien dat en hoe het kan, circulair bouwen. In de
provincie is bijvoorbeeld de ontwikkelaar Vides op zoek naar
bouwlocaties voor het realiseren van een volledig circulaire
woonwijk. Is de provincie op de hoogte van het initiatief van
Vides? Kan de provincie optreden als verbinder tussen
initiatiefnemers en gemeenten?

Het initiatief van Vides is ons onbekend en we hebben nog geen specifieke
relatie mee. Mooi als het ontwikkelaar Vides ook tot ons netwerk wil toetreden.
Verbinden van partijen in ons netwerk is een belangrijk instrument om te komen
tot versnelling van de woningbouw. Dit blijven we doen. Juist de rol van
verbinder tussen gemeenten en initiatiefnemers zal naar verwachting een van de
resultaten zijn van het convenant Duurzaam Bouwen.
Vanuit het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) is de provincie aan de
slag met de Leidraad voor Circulaire Gebiedsontwikkeling,
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Deze leidraad is in eerste instantie voor onze eigen gebiedsmanagers bedoeld.

SGP

1

Waarom wordt dit gefinancierd uit het potje versnelling
woningbouw? Dit gaat toch niet om versnellen, maar om
verduurzamen? Wat begrijpen wij verkeerd

Versnellen en duurzaam bouwen versterken elkaar. Ketenpartners geven aan
dat meer uniformiteit op het vlak van duurzaam bouwen kan bijdragen aan
versnelling en efficiency.
Duurzaam bouwen gaat vaak hand in hand met conceptueel bouwen. Om de
groei in woningbouwproductie te realiseren binnen de duurzaamheidsopgaven
én de bouw van woningen betaalbaar te houden, is het nodig beschikbare
innovaties in de bouwsector beter te benutten.
De combinatie van conceptueel bouwen en industriële productie is daar een
essentieel onderdeel van. Dit biedt kansen voor: verkorting van de bouw- en
proceduretijd; schonere bouw, meer circulaire bouw en betere milieu- en
energieprestaties; lagere bouwkosten, hogere bouwkwaliteit en aantoonbaar
minder gebreken.
Naast het potje uit het Programma Versnelling Woningbouw worden ook
budgetten van andere programma’s betrokken.
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