
Convenant duurzame woningbouw en Hoevelaar 2. 

De GBW fractie wil graag met de raad in gesprek over de duurzame woningbouw in de gemeente 
Woudenberg.

Zoals u allen weet heeft Nederland afspraken gemaakt over milieu en duurzaamheid in de 
klimaatwet van Parijs en later in Glasgow. Uit deze afspraken is de Europese klimaatwet 
voortgekomen en heeft Nederland een klimaatwet opgesteld. In deze wet is opgenomen: Energie, 
circulaire economie, duurzame mobiliteit, gezonde leefomgeving, klimaatadaptie en 
natuurinclusiviteit en biodiversiteit.  

Woudenberg is een mooi dorp met grote ambities in het midden van Nederland. In de raad willen wij
allen een optimale situatie creëren voor boeren, burgers en buitenlui. Ook zijn wij ervan bewust dat 
wij allen een steentje moeten bijdragen willen we de doelstellingen behalen. 

De provincie heeft naar aanleiding van de klimaatwet de opdracht qua milieu en duurzaamheid 
opgepakt en heeft in gesprek met gemeenten, het bedrijfsleven, waterschappen en 
natuurorganisaties het convenant duurzame woningbouw en de Intentieovereenkomst Regionaal 
mobiliteitsprogramma opgesteld.  De provincie heeft op bestuurlijk niveau kernteams ingesteld 
waarvoor gemeenten zijn uitgenodigd. De gemeente Woudenberg laat zich door Regio Amersfoort 
vertegenwoordigen in het kernteam mobiliteit, Woudenberg is zelf niet vertegenwoordigd in het 
kernteam duurzame woningbouw.

De gemeente Woudenberg wil graag bouwen en twee bouwprojecten liggen voor: Hoevelaar 2 en 3. 
Deze bouwprojecten zijn nu in de voorbereidende fase. We moeten zorgen voor een pro actieve 
houding op het gebied van milieu en duurzaamheid. We mogen niet te laat zijn.  Om zo transparant 
mogelijk te zijn qua planvorming en intenties zijn deze convenanten goede uitgangspunten.

GBW wil graag met de raad in gesprek over het belang van een goede uitvoering van landelijke -
regel- en wetgeving en wil op hoofdlijnen met de raad van gedachten wisselen. Het is daarom niet 
nodig om de antwoorden van de provincie op de vragen van de gemeente af te wachten. 

GBW wil graag met de raad in discussie over de volgende vragen: 

1. Is het nodig dat de gemeente Woudenberg een vertegenwoordiger (ambtenaar) aan laat 
sluiten bij de kernteams in de provincie zodat de belangen van Woudenberg rechtstreeks 
vertegenwoordigd worden, zie ook het coalitieakkoord op dit punt?

2. Vinden wij het belangrijk dat de gemeente Woudenberg het convenant duurzame 
woningbouw en de intentieovereenkomst regionale mobiliteitsprogramma ondertekent?

3. Ervan uitgaande dat wij gaan werken met het convenant duurzame woningbouw, Is wat de 
gemeente Woudenberg betreft, en gezien het nog jaren duurt voor de projecten klaar zijn de
beste optie om te werken met goud ? 

4. Is het zinvol om een openbare informatieavond te organiseren over het convenant duurzame
woningbouw en het regionaal mobiliteitsprogramma? 


