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De GroenLinksfractie heeft ten aanzien van het voorliggende besluit enkele vragen; 
 
1. Conform de geldende duurzaamheidsagenda moet er voor elk woningbouwplan, ook onder 

de 200 woningen, een energievisie worden opgesteld. Dat betekent dat er voor dit plan ook 
een dergelijke visie moet worden vervaardigd. Kan deze de raad ter hand worden gesteld? Bij 
voorkeur voor aanvang van het forum van 13 februari. 
Als het gaat om de energievisie is de praktijk dat bij alle plannen de ambitietabel in het kader 
van Regionaal Beleid Duurzaam Stedenbouw (RBDS) wordt ingevuld. Deze is voor het laatst 
in 2013 geactualiseerd en dwingt ontwikkelaars tot keuzes inzake duurzaam bouwen en dan 
met name op energiegebied. Een in algemene zin geformuleerde “energievisie” bindt de 
indiener niet. Aanscherping en verbetering van het energiebeleid komt veel meer uit 
actualisaties van het Bouwbesluit en dat is ook juridisch afdwingbaar.   
Bij het onderhavige plan zal de RBDS checklist  ingevuld worden bij de verdere uitwerking en 
in  de exploitatieovereenkomsten worden vastgelegd.  Het raadsvoorstel betreft immers 
slechts het vastleggen van maat en schaal van  bebouwing.   
 

2. Is het college van plan, danwel bereid als randvoorwaarde te stellen dat de nieuwe 
gebouwen niet zullen worden gekoppeld aan het aardgasnet? 
Het wel of niet koppelen aan het aardgasnetwerk kent voor- en  nadelen zowel qua (aanleg-) 
kosten als in gebruik. Wij achten het op dit moment niet opportuun om deze eis te stellen. 
En een dergelijke eis is ook wat laat in het traject.    
 

3. Is het college van plan, dan wel bereid als randvoorwaarde te stellen dat ten minste een deel 
van de parkeerplaatsen in halfverharding wordt gerealiseerd? 
Zoals ook tijdens de informatieavond gemeld is het toepassen van halfverharding bij 
parkeerplaatsen op plekken waar 7 dagen per week intensief gebruik van wordt gemaakt 
ongewenst.  Door onvoldoende licht blijkt de begroeiing nauwelijks aan te slaan. Ook het  



 
 
 
 
gebruikersgemak voor met name ouderen ( wij realiseren appartementen (ook)  geschikt 
voor ouderen) en dames met hakken wordt halfverharding als onprettig ervaren.  
 

4. In hoeverre wordt in dit plan koppeling op de geplande warmterotonde (die vlak langs de 
planlocatie zal lopen) meegenomen?  
Door de ontwikkelaars zijn inmiddels contacten gelegd met NUON om gebruik 
stadsverwarming en/of over enkele jaren warmterotonde te onderzoeken.   
 

5. In hoeverre worden er eisen gesteld aan de toepassing van zonnepanelen, zonnecollectoren 
en andere duurzaamheidstoepassingen in het te volgen definitieve ontwerp? 
Daar worden geen concrete eisen aan gesteld.  Op grond van het Bouwbesluit dient de 
architect/aanvrager aan te tonen dat  voldaan wordt aan een energieprestatie coëfficiënt  
(EPC) van 0,4. Dat wil zeggen dat het energetisch gebruik van de woning  maximaal 40 % is 
ten opzichte van een vergelijkbare woning  20 jaar geleden.  Dit vereist vergaande 
maatregelen aan gebouwen waarbij al niet te ontkomen valt aan stadsverwarming of 
warmte-koudeopslag (met als  voordeel ook mogelijkheid koeling in zomer!) en/of 
zonnecollectoren en zeer goede isolatiematerialen.  
 

6. In het plan zullen er slechts 3 bestaande bomen hoeven te sneuvelen. In de praktijk blijkt 
echter dat bij bouwwerkzaamheden toch veel bomen schade ondervinden en gekapt 
worden. In hoeverre kan de gemeente een garantie geven dat er niet meer bomen het 
onderspit zullen delven in dit project? 
Met u zijn wij van mening dat de praktijk soms anders is dan de leer/theorie. 
Niet uitgesloten kan worden dat bij verdere uitwerking ter optimalisering van het project nog 
marginale verschuivingen wenselijk zijn.  
In het kader van de nog op te stellen ruimtelijke onderbouwing zal dit tot in detail worden 
onderzocht, maar vanzelfsprekend zullen wij bestaand groen zo veel mogelijk handhaven. 
De Bomenverordening bepaalt ook dat wij een groentoets, lees groencompensatieplan, 
dienen op te stellen.   
Naar verwachting volgt dit najaar een voorstel aan uw raad om een meer concreet plan toe 
te voegen aan de lijst met categorieën  waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
vereist is.  

 


