Fractie Progressief Westerveld.

Schriftelijke vragen ex artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad.

Aanleiding tot de vragen:
Op maandag 20 november 2017 organiseerde de gemeente een informatieavond over nieuwbouw in
Zorgvlied. In het plan, behalve de verplichte goede isolatie, is geen enkele vorm van
energiebesparing opgenomen. De gemeente stelt dat het aan de bewoners zelf is om tot
energiebesparing over te gaan. Progressief Westerveld vindt dat de gemeente wel degelijk een rol
hierin heeft. De gemeente heeft een taak op het gebied van voorlichting en moet in elk geval zorg
dragen voor bouwplannen waarin met relatief eenvoudige ingrepen verdere energiebesparing
mogelijk is. Voorkomen moet worden dat de toekomstige bewoners een kat in de zak te kopen.

Vragen:
Gezien het bovenstaande wil Progressief Westerveld op grond van artikel 36 van het Reglement van
Orde voor de gemeenteraad de volgende vragen stellen:
1. Is het college bereid om een onafhankelijk deskundige (of deskundigen) in te schakelen
die, samen met de toekomstige bewoners en de architect, de besparingsmogelijkheden en
de kosten en baten daarvan, in kaart kan brengen?
2. Is het college bereid om in overleg te treden met de projectontwikkelaar van het bouwplan
teneinde hem te verzoeken om veranderingen in de tekeningen ten behoeve van
energiebesparing van het bouwplan kosteloos te realiseren?
3. Mocht het onverhoopt blijken dat het voor kopers van de woningen financieel niet
haalbaar is om gewenste verbeteringen aan te brengen, is het college dan bereid om met
de gemeenteraad te overleggen of een gemeentelijke subsidie en/of lening hier een
uitweg kan bieden?
4. Is het college bereid om in overleg met de projectontwikkelaar te treden teneinde voor de
tweede fase van het plan Zorgvlied nul-op-de-meter tot uitgangspunt te nemen?
5. Is het college met ons van mening dat voor toekomstige bouwplannen bij de selectie van
projectontwikkelaar, architect en bouwer uitdrukkelijk de ervaring met energiezuinig en
duurzaam bouwen als uitgangspunt genomen moet worden?
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