SCHRIFTELIJKE VRAAG – Art. 44
Datum

24-02-2019

Namens fractie:

Samen Verder Beesel

Indiener

Rian Janssen

Vraag
In de WoonGoed 2-Duizend prestatieafspraken 2019 zijn in paragraaf 3 de afspraken
opgenomen met betrekking tot het realiseren van een duurzame sociale
huurwoningvoorraad.
In de betreffende paragraaf staan afspraken over samenwerking, het opstellen van een
duurzaamheidsvisie en maar heel weinig afspraken over wat concreet gerealiseerd zal
worden op het gebied van een duurzame sociale huurwoningvoorraad. En dat terwijl in de
Duurzaamheidsagenda 2018-2020 expliciet het verduurzamen van de gebouwde omgeving
door WoonGoed 2-Duizend is opgenomen. Verder missen we het in de
Duurzaamheidsagenda genoemde project tegen energiearmoede voor mensen met een
uitkering (advies en energiebesparingspakket).
Vergelijken we de prestatieafspraken 2019 met de prestatieafspraken 2017 dan missen we
bovendien afspraken over zonnepanelen. In 2017 is afgesproken dat WoonGoed 2-Duizend
participeert in het project Zonnig Limburg. In de prestatieafspraken 2019 komt geen
zonnepaneel meer voor. Wij vinden dit onbegrijpelijk temeer omdat de
Duurzaamheidsagenda 2018-2020 op dit moment nog steeds onverkort geldt.
Dit brengt ons tot de volgende vragen.
1. Waaruit blijkt de aanscherping van de prestatieafspraken met betrekking tot het
verduurzamen
van
de
gebouwde
omgeving
zoals
genoemd
in
de
Duurzaamheidsagenda 2018-2020?
Antwoord:
In verband met de in voorbereiding zijnde duurzaamheidsvisie (ten tijde van het
opstellen van de prestatieafspraken waarin de corporatie stakeholder is) en de in
voorbereiding zijnde planvorming bij de corporatie, zijn er op dit onderdeel vooral
procesafspraken voor 2019 opgenomen. Deze procesafspraken leiden in de loop van dit
jaar tot concrete uitvoeringsmaatregelen. De aanscherping zit vooralsnog in het proces
om te komen tot een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Tevens is gezocht naar
verbreding door niet alleen energieaspecten mee te nemen, maar ook klimaatadaptatie
en natuurinclusief (ver)bouwen (bijv. groene daken en gevels, kasten voor vogels of
minder verstorende verlichting)
2. Waarom is het project tegen energiearmoede niet opgenomen in de prestatieafspraken?
Antwoord:
De link met dit project is gemaakt via de afspraak op pagina 8, laatste punt, met
betrekking tot de woonlastenmodule. Binnen deze module wordt aandacht geschonken
aan de totale woonlasten voor bewoners, waaronder energielasten.
Daarnaast is er een afspraak opgenomen over energiecoaches, pagina 14.
Energiecoaches kunnen bewoners adviseren en stimuleren om zuiniger om te gaan met
energie.

Blz. - 1 -

3. Wat heeft participatie in het project Zonnig Limburg opgeleverd en wat is de reden dat
er geen afspraken over zonnepanelen meer zijn opgenomen?
Antwoord:
Het project Zonnig Limburg was een tijdelijk samenwerkingsverband van een aantal
Limburgse corporaties en werd ondersteund door de Provincie Limburg. De doelstelling
om minimaal 3000 huurdaken te voorzien van zonnepanelen is ruimschoots gehaald en
het project is inmiddels door partijen afgerond en daarom niet meer in de
prestatieafspraken
opgenomen.
In de prestatieafspraken voor 2019 is vooral voorzien in afspraken in een breder
perspectief rondom duurzaamheid omdat in 2019 nieuwe plannen verder ontwikkeld
zullen worden (met onze nieuwe duurzaamheidsvisie als basis).
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