
MOTIE VAN DE RAADSLID BJÖRN ROS (D66/GROENLINKS) EN TJALKE ALKEMA 
(CHRISTENUNIE) INZAKE ENERGIENEUTRAAL BOUWEN LOCATIE REMBRANDTWEG 

Voorgesteld: 21 mei 2015 

Nr. 2015 - 43 

De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr.164011, agendapunt 3 tot het vaststellen van de Startnotitie herstructurering 
Rembrandtweg; 

overwegende dat:             

 de duurzaamheid van woningen en overige gebouwen een steeds prominentere rol speelt in 
de aantrekkelijkheid en de waardevastheid van onroerend goed; 

 de fossiele energie in Nederland op raakt en de winning ervan onder druk staat; 

 het gemeentebestuur van Ridderkerk zich heeft uitgesproken tegen gaswinning; 

 de gemeenteraad met motie 2014 - 17 heeft opgeroepen om bij nieuwbouw en 
herstructurering te onderzoeken of 0 op de meter woningen mogelijk zijn; 

 pilots met energiezuinige woningen in andere gemeenten succesvol zijn afgerond; 

 in het landelijke beleid energieneutraal bouwen vanaf 2020 de standaard moet worden; 

 de herstructurering bij locatie “Rembrandtweg” op zijn vroegst vanaf 2018 van start gaat; 

van mening dat:                 

 daarom de gebouwen optimaal dienen te worden geïsoleerd en daarbij gestreefd wordt naar 
energieneutraliteit; 

 de daken een goede zonsituering krijgen; 

 het mogelijk moet zijn naar keuze van de bewoner en/of eigenaar woningen met of zonder 
zonnepanelen op te leveren;  

 de infrastructuur voor laadfaciliteiten voor elektrische auto’s voorbereid moet zijn; 

 ook anderszins de mogelijkheden voor verduurzaming ten volle moeten worden benut door 
het gebruiken van duurzame materialen en het toepassen van de modernste technieken op 
het gebied van duurzaamheid; 

 een pilot voor energieneutrale woningen gestart kan worden in een samenwerking tussen 
gemeente, Woonvisie en andere partners;   

verzoekt het college om in het verdere overleg tussen de gemeente en de ontwikkelaar te 
onderzoeken of; 

1. een pilot met 0 op de meter woningen mogelijk is; 
2. aan alle bewoners/eigenaren de mogelijkheid geboden kan worden om via zonnepanelen 

stroom op te wekken; 
3. en de raad uiterlijk eind 2016 de resultaten te melden; 
4. het onderzoek voor zover mogelijk budget neutraal en binnen de formatie uit te voeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 
 

Björn Ros, D66/GroenLinks    Tjalke Alkema, ChristenUnie 

 

 



Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  

Voor 16: CU, D66/GL, EvR, PvdA, CDA, P18P 

Tegen 11: LR, VVD, SGP 

Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 30 november 2017 n.a.v. 

raadsinformatiebrief stand van zaken openstaande moties (nr. 1283277) 

 

 


