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Geachte mevrouw T. Noordenbos,

Toelichtinq:
Bij de beantwoording van uw vragen hoort een kleine toelichting. We zijn met onze ambitie in 2015 uitgegaan

van 50.000 Nul op de Meter (NOM) woningen. ln de praktijk worden niet alleen NOM woningen opgeleverd

maar ook NOM-ready en gasloze woningen en dit onderscheid in aantallen kunnen we niet eenvoudig uit de

beschikbare gegevens opmaken. Aanvullend tekenen we hierbij aan dat deze data niet centraal worden

geregistreerd en dat we daarom een zo nauwkeurig mogelijke inschatting hebben gemaakt van wat op dit

moment bij ons bekend is.

1. Hoeveel woningen zijn er inmiddels met hulp van de provincie nul op de meter geworden?

Anfiroord:
tn O" p"rioO" 20i 6-medio 2018 zijn ongeveer 440 woningen NOM/NOM ready of aardgasloos

gereaìiseerd waarbijwij op enige wijze betrokken zijn of zijn geweest. Dit betreft een twintigtal

projecten, waarvan het grootste deel renovatie van huuruvoningen betreft'

2. Gaan wij in dit tempo deze ambitie halen? Zo nee, wat moet er veranderen?

Antwoord:
De ambitie om in 50.000 Nul op-de-meter woningen (NOM) te hebben gerealiseerd in 2020lijkt niet

meer realistisch. Het doel was zeer ambitieus gesteld en het momentum dat bereikt moest worden

door innovatie, standarisatie en kostenreductie gaat minder snel dan gehoopt. Daarnaast gaat er

momenteel vooral richting en sturing uit van de nationale doelstelling om de gebouwde omgeving van

het aardgas te halen in 2050. Gelukkig zien we een exponentiele stijging in verwachte absolute

aantallen als we kijken naar wat nog in de pijplijn zit voor NOM, maar vooral voor aardgasloze

woningen voor komende 5 tot 10 jaar. Vanuit het kabinet wordt de verduuzaming van de gebouwde
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omgeving ook steeds meer ondersteund met wetgeving en flankerend beleid. De verandering die nodig

is komt niet zozeer van ons als provincie maar betreft een systeemverandering waarin steeds grotere

stappen worden gezet zoals met het nieuwe Klimaatakkoord eind dit jaar. Wij anticiperen op deze

ontwikkelingen met onze ondersteuning en aanpak richting gemeenten, corporaties en overige

stakeholders.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,
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