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Motie voor de vergadering van de raad van: 11-07-2019 

 

Agendanummer:  9 

 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Openbare ruimte en fysieke duurzaamheid 

Duurzaam bouwen 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- de raad in juli 2016 de ambitie heeft uitgesproken dat Hillegom in 2030 

energieneutraal is en in 2050 klimaatneutraal; 

- duurzaamheid als leidend principe is gekozen in de Omgevingsvisie Hillegom 2030; 

- het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid in 2018 is vastgesteld om hier uitvoering 

aan te geven; 

- conform dit uitvoeringsprogramma duurzaamheidseisen voor bouw en 

gebiedsontwikkeling worden aangescherpt; 

- in het coalitieakkoord een toetsingskader wordt aangekondigd voor 

vergunningverlening in verband met de strengere eisen die we willen stellen in relatie 

tot duurzaamheid, 

 

van mening dat 

- bij nieuwbouw en renovatie actief gestuurd dient te worden op het behalen van de 

vastgestelde duurzaamheidsambities in het algemeen en de ambitie ‘energieneutraal 

2030’ in het bijzonder; 

- hiertoe voor nieuwbouw en renovatie de ambities concreet en hanteerbaar gemaakt 

dienen te worden, zodat actief gestuurd kan worden op het waarmaken hiervan; 

- dit ook voor bestaande bouw in particulier bezit zinvol is, ondanks het feit dat vanuit 

de gemeente hier minder direct op gestuurd kan worden; 

- voor deze laatste categorie maximaal moet worden ingezet op stimulerende en 

faciliterende maatregelen als duurzaamheidsleningen, subsidies en advisering, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- een praktisch instrument te hanteren voor het formuleren van concrete 

duurzaamheidsambities en voor het sturen op de uitvoering conform deze ambities; 

- bij de keuze van een instrument in ieder geval Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) 

Gebouw in overweging te nemen; 

- hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende streefwaardes op te nemen 

geformuleerd volgens GPR Gebouw: 

o DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en energie) 

minimaal een 8 

o gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 

o toekomstwaarde minimaal een 7 

o voor energie afzonderlijk minimaal een 8,5 

o en daarnaast voor de GPR-totaalscore minimaal een 8,5 

(of bij de keuze voor een ander instrument vergelijkbare streefwaardes te formuleren); 
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- voor nieuwbouw van andere typen gebouwen en voor renovatie, onderzoek te doen 

naar haalbare streefwaardes die maximaal bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambities en deze vervolgens vast te stellen 

- de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes juridisch vast te leggen, om te 

beginnen in de eerstvolgende geactualiseerde Omgevingsvisie 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom 11-07-2019,  

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

 

D. van Egmond 

 

 

 

Versie 2 

 

Status UNANIEM AANGENOMEN 

 

Het dictum gewijzigd in: 

 

verzoekt het college 

- een praktisch instrument te hanteren voor het formuleren van concrete 

duurzaamheidsambities en voor het sturen op de uitvoering conform deze ambities; 

- bij de keuze van een instrument in ieder geval Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) 

Gebouw in overweging te nemen; 

- hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende streefwaardes op te nemen 

geformuleerd volgens GPR Gebouw: 

o DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en energie) 

minimaal een 8 

o gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 

o toekomstwaarde minimaal een 7 

 (of bij de keuze voor een ander instrument vergelijkbare streefwaardes te formuleren); 

- door het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of anderszins raad en college 

nader te informeren over GPR Gebouw (of een vergelijkbaar instrument), de impact 

van streefwaardes en de mogelijkheden om meer concrete ambities te formuleren 

voor nieuwbouw van overige gebouwen en voor renovatie; 

- hierna, maar uiterlijk vóór 1 januari 2020, een voorstel aan de raad voor te leggen 

voor deze meer concrete ambities, zodanig dat deze maximaal bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambities; 

- de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes juridisch vast te leggen 


