
       
 

 

2 juni 2021. 

Nr. 3a 

Duurzaam en betaalbaar bouwen van woningen 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gezien het initiatiefvoorstel “Duurzaam en betaalbaar bouwen van woningen” van de 

fracties van GroenLinks, PvdA en D66 van 21 april 2021 (griffie zaaknummer 183147-2020)  

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

1.   Als ambitie uit te spreken dat nieuwbouwwoningen op locaties van en in gemeente 

Groningen vanaf 01-01-2025 voldoen aan de dan best mogelijke normen voor primaire 

energievraag en duurzame materialen -conform de te ontwikkelen aanpak genoemd in 

punt 3-en hiermee vanaf nu rekening te houden in het maken van plannen en afspraken 

met bouwers. 

2.  Het college te verzoeken daarvoor een integrale aanpak uit te werken die in ieder geval 

ingaat op: 

  a. Ontwikkelproces en de rol van de gemeente daarin; 

  b. Beeldkwaliteit; 

  c. Materiaalkeuze en -gebruik; 

  d. Stedenbouwkundige oriëntatie; 

  e. Het (gebiedsgericht) opleggen van strengere normen voor nieuwbouw en bestaande 

bouw 

  f. De mogelijkheid om die strengere normen vast te leggen in een Groningse Energie 

Norm 

  g. De verschillende marktsegmenten(in elk geval corporaties en koopsector), waaronder 

begrepen de betaalbaarheid van woningen en effecten op (sociale) huur.  

3.   Het college te verzoeken de komende jaren op verschillende locaties via pilots van  

  substantiële omvang (tientallen zo niet honderden woningen)ervaring op te doen met (zo  

  mogelijk zonder verlies van tijd en geld)bouwen van woningen met duurzame materialen 

   en een zo laag mogelijke primaire energievraag; 

4.   Het college te verzoeken samen met bedrijfsleven en  opleidingsinstituten -voor met name  

  praktisch geschoolden-een programma te ontwikkelen om leerlingen zich te laten  

  bekwamen in het bouwproces waarin samenwerking van verschillende disciplines leidt 

   tot gebruik van duurzame materialen en de best mogelijke energieprestatie van een  

  gebouw zonder dat dit leidt tot tijdsverlies of hogere bouwkosten; 

5    .Het college te verzoeken de raad voor het eind van2021een eerste aanzet voor deze  

  aanpak voor te leggen, waarbij de raad zal toetsen op de mogelijkheden de onder punt 3  

  genoemde punten tot staand beleid te verheffen, zodat bijvoorbeeld: 
a. Bij de herziening of het opstellen van nieuwe Beeldkwaliteitsplannen deze voortaan zo vorm 

worden geven dat ze ondersteunend zijn aan de ambitie om energieneutraal te bouwen; 

b. .Bij de verkoop van gemeentelijke gronden voor woningbouw de voorwaarde wordt 

opgenomen dat op de betreffende gronden alleen gebouwen mogen worden gebouwd met 

duurzame materialen en een zo laag mogelijke energievraag; 



c. Toekomstige stedenbouwkundige plannen zo vorm worden gegeven dat zij aandacht hebben 

voor bezonning & oriëntatie, en andere zaken die het college van invloed acht op de 

duurzaamheid en energieprestatie van gebouwen en hun omgeving. 

d. Verlenging van de afschrijvingstermijn van sociale huur woningen bij kan bijdragen aan hun 

verduurzaming en betaalbaarheid, voor zover dat haalbaar en wenselijk is voor corporaties. 

e. .Een Groningse Energie Norm (eventueel gebieds-of situatie specifiek) kan worden 

opgenomen in plannen. 

f.   Proeflocaties ten behoeve van onder 3genoemde pilotsaangewezen kunnen worden.  

6.  Het college te verzoeken te lobbyen voor aanscherping van de landelijke normen op 

 het gebruik van duurzame materialen en de laagst mogelijke primaire energievraag. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


