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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Waar wordt op gebaseerd dat duurzaam bouwen altijd 

“hoge kosten” met zich mee zou brengen? Is hierbij ook 

gekeken naar de dalende kosten van biobased bouwen, en 

naar de kosten aan klimaatschade die traditionele bouw 

met zich meebrengt? 

 

In het Regionaal actieprogramma Wonen regio Foodvalley is in 
algemene zin verwoord dat (bouw)kosten o.a. stijgen door wensen en 
eisen op het gebied van verduurzaming, wonen en zorg, natuur 
inclusief bouwen en grondstoffen die duurder worden. Ook is 
opgenomen dat de duurzaamheidsopgave die we landelijk hebben 
groot is, meerdere onderwerpen bevat en dat de kosten hiervan hoog 
zijn. Bovendien is hierbij ook vermeld dat het meenemen van 
duurzaamheid ook voordelen met zich meebrengt. Deze noties zijn op 
basis van algemene bevindingen opgenomen. Insteek is ook om vervolg 
partijen uit te dagen om de kosten betaalbaar te houden, maar wel 
aandacht te besteden aan duurzaamheid.  
Een doel van het convenant Duurzaam Bouwen is ook dat door een 
gelijk speelveld te creëren de bouw sneller en efficiënter qua kosten 
zijn. Op dit moment is er nog niet gekeken naar de dalende kosten van 
biobased bouwen. De ontwikkelingen gaan snel en er komt steeds 
meer inzicht in de kosten versus baten (zoals minder klimaatschade). 

 2 Waarom wordt bij duurzaam bouwen houtbouw en 

biobased bouwen niet genoemd? Heeft de provincie 

Utrecht dit wel ingebracht in de totstandkoming van het 

actieprogramma? Zoja, waarom heeft dit het uiteindelijk 

niet gered in het programma? 

 

Het Regionaal Actieprogramma Wonen is een programma van vijf 
Gelderse gemeenten en drie Utrechtse gemeenten. De twee provincies 
ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering.  
In de provincie komt duurzaam bouwen terug in het convenant 
Duurzaam Bouwen dat we als provincie samen met partners aan het 
opstellen zijn. In het convenant Duurzaam Bouwen staat biobased 
(waaronder houtbouw valt) onder de indicator circulair bouwen.  
De actie ‘kansenkaart duurzame innovaties woningbouw’ moet nog 
worden opgepakt en verder uit gekristalliseerd worden. Op dat 
moment kan de provincie ook aangeven wat belangrijk is. Dit 
deelproject zal opgepakt worden in de loop van 2022 en loopt door tot 
2023. Bij programmalijn 3 (duurzaamheid) uit het Actieprogramma 
zullen we een link leggen met het Convenant Duurzaam Bouwen.  

 


