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Vragen m.b.t. SB voortgang convenant Duurzaam Bouwen 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 In de planning worden veel partijen genoemd, waaronder RGW. 

Hebben alle partijen alleen deze SB gehad of is er op andere 
tafels ook nog wat andere documentatie gepasseerd? Zo ja, 
mogen wij die ook ontvangen? 

De Statenbrief zal ook worden geagendeerd in de bestuurlijke overleggen U16, 
Regio Amersfoort en Foodvalley.  
In de ambtelijke werkgroep en de bestuurlijke kerngroep zijn eerste 
conceptdocumenten van het convenant en het afweginsgkader besproken. Deze 
concepten worden in overleg met experts en stakeholders de komende weken 
verder getoetst en aangescherpt. De documenten zijn daarmee volop in 
ontwikkeling, en nog niet breder beschikbaar.  
 

GroenLinks  2 Nederland heeft zich via klimaatwet gecommitteerd aan de 
doelen van Parijs. Dan zou je bouw-wetgeving dus ook in lijn 
moeten zijn met de klimaatwetgeving, en dat is die momenteel 
niet. Kun je dan echt spreken van bovenwettelijk? 
 

Bovenwettelijk is bovenwettelijk, of de inhoud van de wet nu wel of niet in lijn is 
met de klimaatdoelen van Parijs. Uw constatering onderbouwt wel de ambitie 
om bovenwettelijke ambities te formuleren. 

 3 Interessant idee, die 3 niveaus. Zijn alle drie die niveaus dan 
straks minimaal voldoende om binnen de gebouwde 
omgeving/bouw te voldoen aan de CO2-uitstoot reductie die 
noodzakelijk is om opwarming te beperken tot 1,5 graad? 
(gerekend naar de bijdrage die Nederland/provincie Utrecht 
daaraan moet leveren) 

Dat is wel de bedoeling, maar dat zullen we scherp in de gaten moeten houden. 
Daarom staat in de afspraken ook dat we deze in ieder geval elke twee jaar 
weer kunnen bijstellen. Uiteindelijk is hierbij dan wel monitoring nodig. Een 
eerste idee daarvoor is om hierin samen op te trekken met de Data- en 
Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Deze ideeën zullen in de komende tijd 
verder uitgewerkt worden.  
 

 4 Welke gevolgen krijgen die drie niveaus? Beloont de provincie 
gemeenten die meer ambitie tonen met extra steun (financieel of 
in personeel/kennis en knowhow)? Hoe worden gemeenten 
gestimuleerd om te kiezen voor een hoog ambitieniveau? Hoe 
worden gemeenten die achterblijven gepusht om meer te doen? 

Het ondertekenen van het convenant is voor alle partijen op vrijwillige basis. 
Eenmaal ondertekend is het niveau brons de minimale eis voor alle nieuwe 
woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen, en is het streven om een 
hoger ambitieniveau te behalen. De gemeenten kunnen zelf keuze maken voor 
een ambitieniveau en kunnen hierin per thema of project variëren. Elk project is 
immers maatwerk. Er staan geen sancties of beloningen op het wel of niet 
voldoen aan criteria. 
Gemeenten hebben aangegeven hulp te willen ontvangen bij de implementatie. 
Als provincie willen we gaan werken aan leidraden, kennisdeling, en het delen 
van voorbeeldprojecten "good practices" etc. Hiermee verwachten we 
achterblijvende gemeenten en stakeholders te kunnen enthousiasmeren om het 
convenant te ondertekenen. Overigens ligt deze taak niet alleen bij de provincie. 
Ook de overige partijen die deelnemen aan de bestuurlijke kerngroep hebben 
zich gecommitteerd aan het vergroten van het draagvlak voor het convenant.  

 5 Komt er een indicator voor CO2-opslag, zodat biobased bouwen 
positiever wordt beoordeeld dan nu gebeurt binnen de MPG? 

We hebben voor dit moment gekozen om aan te sluiten op bekende en veel 
gebruikte indicatoren zodat we goede aansluiting houden met de huidige praktijk 
en kennis bij gemeentes en bouwers. Een indicator voor CO2 opslag is wel een 
buitengewoon interessant idee en zou bij de volgende herziening overwogen 
kunnen worden. 
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 6 https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/2021/11/bam-
kondigt-revolutionaire-stap-industrialisatie-woningbouw-aan-
101300544?_login=1&s=09; we worden ingehaald door de markt, 
die inmiddels allang weet welke kant we op moeten. Het 
convenant is inmiddels al meerdere keren naar achteren 
verplaatst. Kan de gedeputeerde beloven dat Maart 2021 nu echt 
de startdatum is? 

De marktpartijen staan inderdaad klaar om snel te starten met het convenant; 
het draagvlak is groot. De gemeenten staan er ook positief tegenover, maar 
hebben ook te maken met gebrek aan capaciteit en kennis.  
Het ondertekenen van het convenant is voor alle partijen op vrijwillige basis. Dit 
betekent dat we werken aan het creëren en vergroten van het draagvlak. Niet 
alleen door de provincie, maar ook door de andere partijen uit de bestuurlijke 
kerngroep. Gemeenten, waterschappen en marktpartijen worden via 
informatiesessies geïnformeerd en daarnaast betrokken bij het toetsen van de 
voorgestelde criteria. Na het vaststellen van het concept convenant door de 
bestuurlijke kerngroep op 22 december wordt deze ter besluitvorming 
voorgelegd aan de verschillende bestuurlijke gremia en directies van de 
stakeholders. De voortgang van deze besluitvormingsprocessen liggen buiten 
de invloedssfeer van de provincie, maar de streefdatum is maart 2022.    
 

 7 Fijn als een materialenpaspoort ook mee wordt genomen in het 
Convenant duurzaam bouwen. We gaan ervan uit dat Madaster 
dan ook betrokken is bij de ontwikkeling van het convenant met 
hun expertise op het gebied van circulair werken en materialen 
registreren? 

Het materialenpaspoort wordt inderdaad aangereikt in het convenant als 
belangrijk hulpmiddel om aan te tonen dat je als bouwer ontwikkelaar voldoet 
aan de indicatoren. Het is dus een belangrijk instrument om de in het convenant 
gestelde doelen te kunnen halen; het is geen doelstelling ‘an sich’ en daarom 
hebben we voor het formuleren van de doelstellingen gekozen voor een co-
creatief proces met bouwers, ontwikkelaars, groenondernemers, branche-
oragnisaties, gemeentes, waterschappen en andere maatschappelijke partners. 
 

 8 Een infosessie in januari zou GroenLinks waarderen. Indien er voldoende animo is voor een informatiebijeenkomst, zal in overleg met 
de griffie een informatiebijeenkomst worden ingepland.  

SGP vervolg 
vraag  

9  Dus op de bestuurstafel van U16 ligt geen concept-
Convenanttekst? Wat ligt daar dan wel?   

Nee. Er ligt inderdaad geen concept-convenanttekst op de bestuurstafel van de 
U16. De Statenbrief is aangeboden en Adviesbureuy &Flux verzorgt een 
presentatie over het tot op heden doorlopen proces. In de Statenbrief wordt het 
aanbod gedaan om een informatiesessie over het Convenant duurzaam bouwen 
te organiseren. Tijdens deze informatiesessie kunnen we u nader informeren 
over de voortgang en stand van zaken.    
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