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Energie neutraal bouwen…gemiste kans

Op 12 januari 2017 stond het “afwegingskader woningbouw 2016-2019” op
de agenda van de politieke markt.
Eind 2012 is door de gemeenteraad het nieuwe raadskader voor
de woningbouwprogrammering vastgesteld. Sindsdien wordt dit kader
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gehouden. Na onderzoek door Fakton is vastgesteld dat er de
aankomende drie jaar een grotere vraag is naar woningen dan gepland in
de bestaande woningbouwprogrammering. Er zijn 600 woningen extra
nodig zo bleek en het college heeft besloten om hier ruimte voor te
bieden. Er mogen dus 600 woningen meer dan aanvankelijk gepland was
gebouwd worden in de komende drie jaar. Dat kan zowel nieuwbouw zijn
als het veranderen van bijvoorbeeld kantoren in woningen.
Er worden echter wel
voorwaarden gesteld aan deze
extra woningbouw. Zo moet het
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bijdragen aan de kwaliteit van
Apeldoorn en onze stad
aantrekkelijker maken. Een
vereiste is onder meer dat er voldoende goedkope woningen worden
gebouwd. Iets waar wij achter staan. Wat ons echter verbaasde is dat er
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niet meteen ingezet wordt op het energie neutraal bouwen van deze
woningen. Iets wat bij nieuwbouw een relatief klein extra bedrag kost,

groenlinks055

maar waarna de bewoners uiteindelijk veel lagere woonlasten hebben.
Een gemiste kans vindt GroenLinks.

@groenlinks055

onderwerp in de raad aan bod en hebben

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

wij het amendement “Gewoon meteen

4 uur ago

Op donderdag 19 januari 2017 kwam het

energieneutraal” ingediend.
GroenLinks wilde met dit amendement

groenlinks055

regelen dat elke nieuwbouw woning in dit
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cluster van 600 woningen meteen energie
neutraal / 0 op de meter wordt. Dan is het meteen zoals je het wil hebben
en hoef je later geen aanpassingen meer te doen aan die woningen.
Apeldoorn wil tenslotte al in 2030 energieneutraal zijn. Dan moet er wel
wat gebeuren!
Helaas was er te weinig steun van andere partijen en wordt deze eis niet

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

opgenomen. We hebben het amendement dan ook ingetrokken.
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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