
MOTIE art. 34 RvO 
Voorstel nr. 1: Vaststelling begrotingsstukken 2015 
 
Onderwerp: Deltaplan verduurzaming  bestaande (woning-) voorraad 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 4 November  2014 
 
De Raad, 

Gehoord de beraadslaging, 
Overwegende dat; 
 

- Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord terecht door het College als speerpunt wordt gezien 
- In de uitwerking ervan te weinig aandacht wordt geschonken aan verduurzaming van de bestaande (woning-)voorraad 
- Grote delen van deze voorraad zijn ontworpen en gebouwd in de periode dat duurzaamheid weinig prioriteit had 
- Juist in deze voorraad grotere besparingen zijn te behalen dan in aanscherping van de duurzaamheidseisen bij nieuw te bouwen 

woningen 
- Verduurzaming van de bestaande voorraad positieve effecten heeft op de luchtkwaliteit, de betaalbaarheid van de bestaande voorraad 

en de (lokale) werkgelegenheid 
Draagt het college op: 

- In nauwe samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek, zo mogelijk met ondersteuning van MOED/Midpoint en in 
overleg met Leystromen, 

- Beleid te ontwikkelen om op korte termijn de bestaande voorraad aan huur- en koopwoningen, maar ook maatschappelijk en 
commercieel onroerend goed, te verduurzamen teneinde de energielasten te verlagen en de CO2 –uitstoot te verminderen 

- Bij deze beleidsontwikkeling alle mogelijkheden te betrekken zoals verbetering van dak- en gevelisolatie, verbetering van het rendement 
van verwarmingsinstallaties maar ook duurzame energieopwekking bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen 

- Zowel aandacht te schenken aan advisering aan burgers en bedrijven en hen behulpzaam te zijn bij het maken en doorrekenen van 
verbeteringsplannen maar ook hen behulpzaam te zijn bij het mogelijk gebruik maken van bestaande regelingen, zowel Europees, 
landelijk als provinciaal 

- Daarnaast burgers en bedrijven bewust te maken van nut en noodzaak van verduurzaming en zonodig streven naar gedragsaanpassing 
van burgers en bedrijven 

- Mochten er financiële belemmeringen zijn bij burgers en bedrijven hun plannen ter verduurzaming gerealiseerd te krijgen een revolving 
fund op te zetten waarbij burgers en bedrijven rente en aflossing van deze financiering kunnen betalen uit de te realiseren besparingen 

- De raad te informeren over de voortgang van zowel realisatie van beleid als de effecten ervan 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
 
Ondertekening en naam: 
 



 
 
 
 


