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Technische vragen m.b.t. Memo Stand van zaken ondertekening Convenant Duurzame Woningbouw  
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
SGP 1 Wat is er uit het overleg met 

Binnenlandse Zaken gekomen in juni?  
BZK vindt het positief dat corporaties, 
bouwpartijen, gemeenten en 
projectontwikkelaars op vrijwillige basis 
al aan de slag willen om een hogere 
kwaliteit te behalen op het gebied van 
o.a. duurzaamheid. Het ministerie van 
BZK heeft schriftelijk steun uitgesproken 
voor het convenant en neemt graag 
kennis van de uitkomsten en evaluaties. 
Deze zullen waar wenselijk en mogelijk 
worden betrokken in toekomstig beleid. 
Het ministerie van BZK gaat graag in 
gesprek over de wijze van evaluatie, 
bijvoorbeeld door koppeling aan 
projectevaluaties volgens Het Nieuwe 
Normaal. 
 

 2 Gaat het Rijk een soortgelijk convenant 
opstellen? 

In de gesprekken die zijn geweest met 
BZK is er niet het idee gewekt dat het 
Rijk zelf een soortgelijk convenant gaat 
opstellen. Ze willen de 
duurzaamheidsambities verhogen in het 
Bouwbesluit in 2025, zoals ook 
aangegeven in het programma 
“Versnellen verduurzamen gebouwde 
omgeving.’ Het convenant en de 
resultaten daarvan worden als input 
gebruikt om de nieuwe normering vast 
te stellen. Ook stimuleren ze het idee 
dat alle provincies aansluiten bij het 
convenant.  
 

 3 Wat is de verwachte vervolgstap vanuit 
de provincie? 

Na de ondertekening, die plaatsvindt op 
29 september a.s., wordt er verder 
gewerkt aan de opzet en uitvoering van 
het leertraject. Ook start dan de 
monitoring en evaluatie van de 
toepassing van het convenant in de 
praktijk.  
Het leertraject bevat dit jaar nog een 
aantal workshops. Voor volgend jaar 
wordt samen met de MRA een plan 
geschreven. Daarnaast zoeken we de 
samenwerking met NEPROM, Bouwend 
Nederland en IVBN (IVBN: Vereniging 
van Institutionele Beleggers Nederland 
in Vastgoed) op de leertrajecten die ook 
vanuit hen lopen.  We willen onder 
andere standaard documenten (tenders, 
juridische documenten, 
collegevoorstellen etc) ontwikkelen om 
deelnemende partijen te ontlasten. 
Daarnaast loopt er nu een opdracht voor 
het ontwikkelen van het integrale 
afwegingskader.  
En we blijven het convenant onder de 
aandacht brengen bij de Utrechtse 
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partijen die nog niet meedoen. Ook 
zetten we in op deelname van de 
overige provincies in Nederland. 
 

 


