Dinsdag 11 november 2014 vond in het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht een
bijeenkomst plaats ‘Gemeenten stimuleren nul-op-de-meter renovaties. Eenduidig regionaal
beleid’. Georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie, in samenwerking met Energiesprong en
provincie Utrecht.
Aanleiding hiertoe was de volgende: vele
partijen uit de provincie Utrecht hebben zich
10 september 2014 uitgesproken voor een
hoge ambitie: 50.000 nul-op-de-meter
woningen in 2020.
Ook na 2020 gaat de ontwikkeling door, naar
uiteindelijk een klimaatneutrale provincie in
2040.
Bewoners, gemeenten, woningcorporaties,
financiële sector en bedrijfsleven zijn hierbij
allemaal aan zet. Maandag 29 september
werd de landelijke Deal Stroomversnelling
Koop getekend door 175 partijen.
Het bedrijfsleven roept gemeenten op eenduidig regionaal beleid te formuleren. De NMU
ondersteunt bewoners, gemeenten en woningcorporaties uit de provincie Utrecht op weg naar Nulop-de-meter. Voor gemeenten organiseerde zij deze werksessie over eenduidig regionaal beleid:
beleid dat renovaties naar Nul-op-de-meter optimaal faciliteert, waarbij gemeenten hun regels
zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Opdat bouwers niet in iedere gemeente opnieuw een
langdurig en dus duur vergunningentraject in moeten om te kunnen renoveren naar Nul-op-demeter.
De bijeenkomst werd bezocht door negen gemeenten uit de provincie Utrecht (Amersfoort, Baarn,
De Bilt, Houten, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Zeist). Vaak met mensen vanuit
Klimaatbeleid, maar ook afdelingen Vergunningen en Welstand. Ook de Omgevingsdienst Utrecht,
BENG!, Platform Wijk bij Duurzaam, de bestuursondersteuning van U10 en adviseurs van
Welstand en Monumenten waren aanwezig.
Aan het eind van de middag
werden de resultaten van de
werksessies aangeboden aan
Michiel van Liere, wethouder van
gemeente Houten. Hij is één van
de vier betrokken bestuurlijke
trekkers van de U15-gemeenten
van dit thema. Hij neemt het mee
naar zijn overleg met collega
wethouders van de U15, 28
november as om te bespreken
hoe hiermee verder.
In dit document leest u wat de
resultaten van de werksessies
waren.

Bestemmingsplannen (sessie o.l.v. Klaas Vegter, Energiesprong)
Bespreking over het bestemmingsplan leidde tot de volgende conclusies:
- Volgens de aanwezigen laten de meeste bestemmingsplannen de ruimte voor verregaande
schilisolatie. De procedure wordt daarom niet zozeer belemmerd door regelingen in het
bestemmingsplan als wel door het draagvlak in de organisatie voor de ingreep.
- Om de procedure te versimpelen kunnen daarom de volgende stappen genomen worden:
o Welke wijken zijn kansrijk op basis van woningkenmerken?
o In welke wijken wil je het wel, en in welke niet (jaren 30 bijv.)?
o Waar kun je het en waar kun je het niet (volgens het bestemmingsplan)?
- Gemeenten kunnen de conclusies uit bovenstaande inventarisatie samenvatten in een
beleidsnotitie en vervolgens de bestemmingsplannen (en andere procedures) voor de
voorkeurswijken zo simpel mogelijk maken.
Aanbevelingen n.a.v. bovenstaande:
- De gemeenten uit de regio Utrecht doen bovenstaande inventarisatie en leren van elkaar
over het uitkiezen van wijken en het versimpelen van procedures
- De gemeenten uit de regio Utrecht ‘bundelen’ hun wijken om te laten zien over welke
schaalgrootte en urgentie het gaat
- Gezamenlijk accepteren de gemeenten uit de regio Utrecht de norm Stroomversnelling als
‘kwaliteitsstempel’
Welstand (sessie o.l.v. Leen van
Dijke, Energiesprong)
Gelet op de wens en noodzaak om
vergunningverlening rondom ‘nul-opde-meter’ vernieuwbouw sterk te
vereenvoudigen en de daarmee
samenhangende proceduretijd sterk
te bekorten, maar er bij sommigen
nog vrees bestaat dat dit op het punt
van Welstandaspecten kan
ontsporen, verzoeken we te starten
met een jaar prototyping met een
Welstandskader (bijvoorbeeld naar
het voorbeeld van Rijssen) en na te gaan of de vrees terecht is dan wel dat we tot permanente
toepassing van meer algemene kaders op het gebied van Welstandseisen kunnen overgaan.
Organisatie binnen en tussen gemeenten (sessie o.l.v. Pauline Slaa, gem Den Bosch)
Gemeenteambtenaren geven aan dat het helpt als hun bestuurders zich
uitspreken over ambities op gebied van Nul-op-de-meter. Dit zou kunnen door
ondertekening van de Deal Stroomversnelling Koop op 29 januari as. Zo kan de
interne samenwerking tussen verschillende afdelingen beter tot stand komen. Als
gemeentebestuur daarnaast budget weet vrij te maken om eerste prototypen /
voorbeeldwoningen mogelijk te maken in wijken waar kansen liggen voor
opschaling, maakt dat het ook makkelijker. Beginnen met makkelijke wijken, waar
welstand en duurzaamheid elkaar niet meteen bijten ligt voor de hand. Het
aanstellen van één procesregisseur binnen de gemeente, voor zowel interne
afstemming, als contacten met partijen buiten de gemeenten wordt ook
genoemd als voorwaarde voor succes.
Meer info bij Ieke Benschop, Natuur en Milieufederatie Utrecht, i.benschop@nmu.nl 030 2567355

