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Woonvisie

Geachte Raad,
Hierbij geeft het Milieuplatform u haar reactie op het ontwerp voor de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp
2020 – 2030.
Duurzaam wonen
Een van de vier pijlers van de Woonvisie is ‘duurzaam wonen’. De Woonvisie beperkt het begrip
duurzaamheid vooral tot energiebesparing en energieneutraliteit. Naar ons oordeel omvat duurzaam
wonen meer aspecten zoals de toegevoegde waarde van groen/bomen en water in de woonomgeving,
groene daken, een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte in wijken voor voetgangers, fietsers
en een minder prominente rol voor autoverkeer en gebruik van duurzame (bouw)materialen. Maar denk
ook aan verkaveling van bebouwing, die bewust is gericht op benutting van zon als energiebron.
Hoewel de Woonvisie niet de plaats is om deze en andere belangrijke aspecten uit te werken, zou het
wel krachtiger zijn geweest als deze in de visie als randvoorwaarden waren benoemd.
Bredere visie op duurzaam wonen
Duurzaam wonen vertaalt de Woonvisie in een opgave om te komen tot een energieneutrale woningvoorraad. De tekst wekt de indruk dat het hierbij vooral gaat om ‘isoleren’ en ‘gasloos’. Wij missen een
ruimere benadering, waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige kansen zoals waterstof,
maar ook lokale productie van duurzame energie en mogelijkheden voor een positieve ecologische
voetafdruk.
In de Woonvisie hoort naar onze mening een bondige beschrijving te staan van relevante onderdelen
van een bredere visie op duurzaamheid. De uitwerking daarvan zal uiteraard plaatsvinden in andere
thematische nota’s.
Participatie
Wat de energietransitie betreft is de Energiemix, als bouwsteen voor het Energietransitieplan, van
belang. De keuze is gemaakt om de maatschappelijke discussie over het concept van de Energiemix
direct te koppelen aan de discussie over de Omgevingsvisie. Om in dialoog en in co-creatie tot een
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Energiemix te komen heeft de gemeenteraad op 26 september 2019 een apart Participatieplan
vastgesteld.
Daarnaast heeft het college uw raad het Participatie- en Communicatieplan Omgevingsvisie 2050 d.d. 28
februari 2020 toegezonden. In dit plan is de energietransitie in het onderdeel ‘Energiek PijnackerNootdorp’ ook een thema.
Ons is onduidelijk hoe beide participatieplannen zich tot elkaar verhouden. Hoe gaat de participatie en
co-creatie met betrekking tot de concept-Energiemix verlopen? Via een of via twee sporen?
Overigens attenderen wij op een recent onderzoek van I&O Research, waaruit blijkt dat meer dan de
helft van de Nederlanders het belangrijk vindt om betrokken te worden bij de energietransitie,
bijvoorbeeld door zijn mening te geven over de verduurzaming van de wijk. Een op de zeven houdt zich
aanbevolen om over het proces mee te praten in een werkgroep of klankbordgroep. De burger komt
niet zomaar over de brug. Een overgrote meerderheid van 60 procent verwacht dat de gemeente hem
bij de transitie financieel tegemoetkomt of informatie geeft over financiering en subsidie (48 procent).
En de stap naar nieuwe energie willen ze alleen zetten wanneer er sprake is van een goed alternatief, als
de energierekening niet stijgt én ze niet inleveren op warmtecomfort. En zelfs dat overtuigt niet
iedereen. Ongeveer een op de acht burgers meldt nooit van zijn vertrouwde gas af te willen, met welk
aanbod de gemeente straks ook voor de deur staat
Woonagenda
In pijler 2 ‘Passende woningen voor onze inwoners’ wordt op pagina 19 tot en met 22 de inzet voor
2030 genoemd. Sommige doelstellingen zijn concreet, andere hebben een meer abstract ambitieniveau
of zijn als inspanningsverplichtingen geformuleerd.
Het is daarom goed dat aanvullend op de Woonvisie een Woonagenda wordt opgesteld, waarin telkens
voor een periode van twee jaar prioriteiten worden gesteld, die in concrete maatregelen worden
uitgewerkt.

Met vriendelijke groet,
Namens het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp,
Paul Clabbers
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend
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