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1.	   Waaruit	  blijkt	  dat	  het	  voorliggende	  plan	  voldoet	  aan	  het	  vastgestelde	  gemeentelijke	  
beleid	  voor	  duurzaam	  bouwen?	  	  
	  
In	  de	  exploitatieovereenkomst	  wordt	  afgesproken	  dat	  de	  exploitant,	  hier	  de	  BOGS,	  zich	  
committeert	  aan	  het	  Regionaal	  beleidskader	  duurzame	  stedenbouw	  (RBDS).	  Dat	  betreft	  dan	  wel	  
een	  inspanningsverplichting,	  omdat	  het	  deels	  om	  bovenwettelijke	  eisen	  gaat.	  Veel	  
beoordelingsaspecten	  in	  het	  kader	  gaan	  over	  bovenplanse	  aspecten	  zoals	  functiemenging,	  
inrichting	  van	  de	  wijk	  en	  bereikbaarheid.	  Die	  aspecten	  zijn	  hier	  niet	  onderzocht,	  omdat	  het	  om	  
de	  vervanging	  van	  een	  bestaande	  accommodatie	  gaat.	  Alleen	  voor	  de	  gebouweisen,	  waaronder	  
EPC-‐norm,	  GPR	  en	  gebruik	  van	  duurzame	  materialen	  zoals	  FSC-‐hout,	  kan	  dus	  inhoud	  worden	  
gegeven	  aan	  het	  RBDS.	  Het	  is	  uiteindelijk	  aan	  de	  initiatiefnemer	  om	  daar	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  te	  
voldoen.	  
	  
2.	   Waarom	  wordt	  de	  raad	  in	  de	  stukken	  behorende	  bij	  dit	  onderwerp	  niet	  geïnformeerd	  
over	  de	  mate	  van	  duurzaamheid	  van	  het	  nieuwe	  gebouw?	  
	  
In	  de	  ruimtelijke	  onderbouwing	  behorende	  bij	  de	  raadsstukken	  wordt	  gesteld	  dat	  het	  plan	  
voldoet	  aan	  de	  eisen	  gesteld	  in	  de	  duurzaamheidsagenda	  van	  de	  gemeente	  ‘Samenwerken	  en	  
Verbinden’,	  vastgesteld	  2012.	  
Een	  van	  de	  afspraken	  in	  de	  duurzaamheidsagenda	  is	  dat	  nieuwbouw	  dient	  te	  voldoen	  aan	  het	  
Regionaal	  beleidskader	  duurzaam	  bouwen,	  dus	  een	  stapje	  duurzamer	  is	  dan	  het	  Bouwbesluit	  
vereist.	  
De	  duurzaamheidsagenda	  is	  hier	  duidelijk:	  
Alle	  nieuwbouwprojecten	  worden	  zo	  veel	  mogelijk	  duurzaam	  ontwikkeld	  en	  we	  doen	  dat	  
meetbaar.	  [1.	  Vertrekpunt	  is	  het	  (bovenwettelijke)	  basisniveau	  uit	  het	  RBDS	  (Regionaal	  
beleidskader	  duurzame	  stedenbouw),	  met	  waar	  mogelijk	  voor	  één	  of	  meer	  deelaspecten	  een	  



hoger	  niveau.	  Wanneer	  DPL	  als	  instrument	  wordt	  gebruikt,	  is	  het	  streven	  een	  score	  van	  
minimaal	  7].	  
Waar	  we	  zelf	  initiatiefnemer	  zijn,	  zetten	  we	  hier	  op	  in.	  Waar	  private	  partijen	  initiatiefnemer	  zijn,	  
nodigen	  we	  deze	  uit	  om	  hierin	  mee	  te	  gaan	  en	  ondersteunen	  hen	  daarbij	  maximaal.	  Bij	  
gefaseerde	  ontwikkeling	  zal	  voor	  iedere	  fase	  opnieuw	  worden	  beschouwd	  of	  er	  aanvullende	  
duurzaamheidskansen	  kunnen	  worden	  gerealiseerd.	  
Ten	  behoeve	  van	  duurzaam	  bouwen	  maken	  we	  gebruik	  van	  het	  software	  instrument	  GPR	  (of	  
gelijkwaardig)	  en	  adviseren	  we	  ontwikkelaars	  en	  architecten	  dat	  te	  gebruiken.	  	  
	  
De	  ruimtelijke	  onderbouwing	  concludeert	  weliswaar	  op	  blz.	  18/19	  dat	  de	  nieuwbouw	  RCL	  
voldoet	  aan	  de	  gemeentelijke	  eisen	  voor	  duurzaamheid	  en	  energiebesparing.	  Daarvoor	  wordt	  	  
verwezen	  naar	  de	  duurzaamheidsagenda,	  maar	  vooral	  naar	  het	  ‘Werkprogramma	  Schoon	  en	  
Zuinig’	  van	  het	  kabinet.	  Echter	  elke	  inhoudelijke	  toelichting	  of	  benoeming	  van	  concrete	  
duurzaamheidsmaatregelen	  ontbreekt.	  
	  
Voor	  het	  plan	  is	  geen	  GPR-‐berekening	  gemaakt.	  Dat	  is	  ook	  niet	  verplicht,	  anders	  dan	  voor	  de	  
EPC-‐norm	  en	  andere	  door	  het	  bouwbesluit	  gestelde	  verplichtingen.	  Deze	  worden	  in	  het	  kader	  
van	  de	  activiteit	  ‘bouwen’	  reeds	  beoordeeld.	  Overigens	  is	  de	  EPC-‐norm	  sinds	  de	  laatste	  versie	  
van	  het	  RBDS	  al	  meerdere	  keren	  verlaagd,	  zodat	  deze	  inmiddels	  strenger	  is	  dan	  de	  toen	  gestelde	  
ambitie.	  
	  
De	  conclusie	  dat	  het	  ‘voldoet	  aan	  de	  eisen	  gesteld	  in	  de	  duurzaamheidsagenda’	  is	  dan	  ook	  juist,	  
omdat	  vanuit	  de	  duurzaamheidsagenda	  geen	  aanvullende	  gebouweisen	  (kunnen)	  worden	  
gesteld.	  
	  
In	  het	  overleg	  tussen	  gemeente	  en	  BOGS	  over	  het	  plan	  is	  wel	  gesproken	  over	  
duurzaamheidsmaatregelen.	  We	  hebben	  gevraagd	  welke	  extra	  maatregelen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  
zonnepanelen	  op	  het	  dak,	  bij	  dit	  plan	  haalbaar	  zijn.	  Voor	  de	  leden	  van	  RCL	  is	  dat	  ook	  een	  
belangrijk	  punt,	  maar	  mag	  het	  niet	  betekenen	  dat	  het	  plan	  erdoor	  in	  gevaar	  komt.	  Helaas	  
betekent	  dat,	  in	  combinatie	  met	  de	  nu	  strengere	  normen	  van	  het	  Bouwbesluit,	  dat	  het	  niet	  tot	  
extra	  ambities	  heeft	  geleid.	  Daarom	  is	  de	  beschrijving	  in	  de	  ruimtelijke	  onderbouwing	  ook	  
summier.	  
	  
	  
	  
 
 


