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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Prioriteer de stratenaanpak’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake Bestedingsvoorstel 2022 

Enecomiddelen energietransitie (RIS311102) op 9 en 10 februari 2022 de door het raadslid mevrouw 

Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Prioriteer de stratenaanpak (RIS311571) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• op 16 december 2020 door de raad een motie van de ChristenUnie/SGP is aangenomen om de 

stratenaanpak te uit te breiden en met zogenaamde isolatiebrigades we’s en individuele 

woningeigenaren te verleiden tot het isoleren van hun woningen (RIS307416); 

• er vervolgens op 14 juli 2021 een motie van de PvdA is aangenomen om de stratenaanpak een 

extra impuls te geven en meer stratenaanpakken te starten (RIS309662); 

• in 2022 ongeveer €13 miljoen beschikbaar is voor het verduurzamen van woningen; 

 

Overwegende, dat: 

• de wethouder DME in de commissie leefomgeving van 3 februari jl. heeft aangegeven dat de 

stratenaanpak in eerste instantie op een economisch sterke en een economisch zwakke plek is 

gedaan en dat het verder versnellen van de aanpak niet toegezegd kan worden; 

• deze uitspraken in tegenspraak zijn met de aangenomen motie om de stratenaanpak te 

versnellen; 

 

Verzoekt het college: 

• te blijven zoeken naar mogelijkheden om de stratenaanpak te versnellen in lijn met 

aangenomen moties en hierbij voorrang te geven aan straten in kwetsbare wijken met de 

slechtst geïsoleerde woningen, 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college heeft in de motie ‘Versnellen duurzame straataanpak’ (RIS309662) aangegeven de 

straataanpak bij de twee lopende straten een extra impuls te geven. Daarbij heeft het college ook 

toegezegd om aan de slag te gaan in een of twee nieuwe straten. Voor 2022 is het college op zoek naar 

twee nieuwe straten. In de motie ‘Afdoening motie Isolatiebrigades’ (RIS307416) heeft het college 

aangegeven zich, bij de keuze voor de nieuwe straten, te richten op straten waar relatief de meeste 

woningen over slechte energielabels beschikken. Hier is de noodzaak immers het hoogst en is tevens 

de meeste ‘winst’ te behalen (qua comfort, CO2 uitstoot, energierekening, enzovoorts). In lijn met deze 

motie gaat het college tevens aan de slag in straten waar bewoners relatief gezien (financieel) 

kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan een lager dan gemiddeld besteedbaar inkomen of vermogen. Zoals 

ook eerder aangegeven, blijft het college u over de huidige twee straten én de twee nieuwe straten 

informeren via de Programmabrief duurzaamheid. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


