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Duurzaamheid in Ambitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit'
14 mei 2019
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Liberaal
Naar aanleiding van Agendapunt 8.01, Raadsvoorstel 19.009 Ambitiedocument 'Samen voor
ruimtelijke kwaliteit'

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 mei 2019,
kennis genomen hebbend van:
4
Het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
4 De inspraaknotitie en de discussie over dit onderwerp in de oordeelsvormende
raadsvergadering
4 Het voornemen van het college tot vaststellen van het Ambitiedocument 'Samen voor
Ruimtelijke Kwaliteit', overeenkomstig artikel 12a, eerste lid van de Woningwet
overwegende dat:
4 'Duurzaamheid' een belangrijk uitgangspunt is voor huidig en toekomstig overheidsbeleid
op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling
4
'Duurzaamheid' een belangrijk onderdeel is van gemeentelijk beleid, dat het college
daarom in tal van beleidsterreinen meeneemt
spreekt uit het raadsbesluit 19.010 inzake het ambitiedocument 'Samen voor
ruimtelijke kwaliteit' als volgt te wijzigen:
1. Het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit', overeenkomstig artikel 12a,
eerste lid van de Woningwet, vast te stellen met inbegrip van de volgende wijzigingen:
a. Hoofdstuk 3 'criteria' uit te breiden met de paragraaf 'duurzaamheid', inhoudende;
paragraaf 3.3 Duurzaamheid:
Bij de ontwikkeling van bouwplannen is de duurzaamheid daarvan een belangrijke factor;
zowel bij gebouwen als bij de inrichting van de omgeving. We stimuleren initiatiefnemers
in een vroegtijdig stadium duurzaamheidsmaatregelen een integraal onderdeel te laten
uitmaken van het architectonisch ontwerp. We bieden ruimte aan bouwplannen die
duurzaamheid omarmen en er concreet vorm aan geven. De architectuurprincipes mogen
nooit een beperking vormen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Samen met
de initiatiefnemer zorgen we ervoor dat deze op een passende manier geïntegreerd
worden.
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b. de tekst in de inleiding van het document, pagina 5, te doen vervangen;
van;
"Bij de totstandkoming van bouwplannen worden ook andere thema's/onderwerpen, zoals
duurzaamheid, de energietransitie, milieunormen, doelgroepenbeleid en sociale cohesie
betrokken. Dergelijke thema's zijn nu al (of worden nog) verankerd in sectoraal beleid,
kaders en wet- en regelgeving en zijn evengoed belangrijk. Hier zal dus ook rekening mee
gehouden moeten als we samen werken aan mooie bouwplannen."
in;
"Bij de totstandkoming van bouwplannen zijn thema's, zoals duurzaamheid, de
energietransitie, milieunormen, doelgroepenbeleid en sociale cohesie beleidsmatige
uitgangspunten. Dergelijke thema's zijn nu al (of worden nog) verankerd in sectoraal
beleid, kaders en wet- en regelgeving en zijn — belangrijk. Dit zullen dus integrale
vertrekpunten zijn als we samen werken aan mooie bouwplannen."

en gaat over tot de orde van de dag.
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