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Amendement1

Titel: duurzaam Overbetuwe in De Pas

Registratienummer: 15rb000048

Agendapunt : Vaststellen Ontwikkelingsvisie De Pas
Datum : 7 april 2015

De fracties van: GroenLinks en PvdA

constaterende dat:

• het college de raad het besluit heeft voorgelegd tot vaststelling van de ontwikkelingsvisie 
De Pas;

• het college na vaststelling van deze visie in co-productie met ontwikkelaars, corporatie, 
bouwers, bestaande en nieuwe inwoners verder gaat werken aan de woonkwaliteiten van 
De Pas; 

• Overbetuwe een gemeente moet blijven waar mensen in goede gezondheid willen wonen, 
werken en leven;

• bij nieuwbouw hoge eisen aan duurzaamheid worden gesteld, waarbij het doel is om te 
komen tot energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten;

• een sprong met het verduurzamen van particulier woningbezit met nul op de meter als 
einddoel wordt beoogd;

• het College in de Ontwikkelingsvisie De Pas op pagina 43 spreekt over het streven naar 
een circulaire economie maar dit verder niet concretiseert in de ontwikkelingsvisie

• deze ontwikkelingsvisie een kans biedt om te werken aan een duurzaam Overbetuwe door 
te kiezen voor een hoge ambitie voor een gezonde en duurzame woonwijk De Pas;

• duurzaamheid bereikt kan worden door het toepassen van concepten vanuit de circulaire 
economie op het gebied van energieneutraliteit2, gebruik van duurzame bouwmaterialen3, 
watergebruik en/of –zuivering4, klimaat robuust bouwen en duurzame mobiliteit;

1 Met een amendement wordt een voorliggend voorstel gewijzigd. Ook moties kunnen worden 
geamendeerd. Op een amendement is ook een subamendement mogelijk, dan wordt de tekst van het 
amendement aangepast. Een aangenomen amendement kan niet door het college worden 
genegeerd. Als het betreffende amendement en besluit zijn aangenomen is het college ook gehouden 
het besluit in geamendeerde vorm uit te voeren. Amendementen worden schriftelijk ingediend, bij 
voorkeur voor de vergadering, maar het mag ook tijdens de vergadering. Bij de stemming wordt eerst 
over het amendement gestemd en daarna over het (geamendeerde) voorstel.
2 Keurmerk passief bouwen: zie http://www.passiefbouwen.nl/keurmerk-passief-bouwen 
3 Toepassen van duurzaamheidskeurmerken in bouw, o.a.:

• Dubokeur - meest milieuvriendelijke keuze bouwproduct, grondstof of woning
• natureplus - verantwoorde producten voor duurzaam bouwen
• FSC - internationaal keurmerk voor hout uit verantwoord beheerde bossen
• PEFC - wereldwijd keurmerk voor duurzaam bosbeheer, hout en houtproducten
• Keurhout - aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout van legale herkomst
• Cradle to Cradle - producten met 'milieuvriendelijk-intelligent ontwerp' 

4 bv afkoppelen hemelwater, waterzuivering in wijk dmv helofytenfilter (zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter)

http://www.passiefbouwen.nl/keurmerk-passief-bouwen
http://www.dubokeur.nl/
http://www.natureplus.org/
http://www.fsc.nl/
http://pefcnederland.nl/
http://www.keurhout.nl/
http://www.c2ccertified.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter


• gezondheid bereikt kan worden door het toepassen van concepten op het gebied van  
klimaat robuust, groene wijken5, gezond binnenklimaat6, geluidsisolatie, sociale 
ontmoeting7 en gezonde mobiliteit;

stelt voor om aan het raadsbesluit toe te voegen: 

punt 3: 

Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig programma van eisen invulling te geven aan 
de ambitie van een gezond en duurzaam Overbetuwe van de toekomst door te kiezen voor 
concepten op het gebied van energieneutraliteit, gebruik van duurzame bouwmaterialen, 
klimaat robuust bouwen, watergebruik en/of -zuivering, groene wijken, gezond 
binnenklimaat, geluidsisolatie, sociale ontmoeting en duurzame / gezonde mobiliteit.

Ondertekening en naam: 

PvdA Elbert Elbers
GroenLinks Hanno Krijgsman

Toelichting:
n.v.t.

Dit amendement is aangenomen door PvdA, GL, CDA, VVD, CU en D66 d.d. 7-04-2015

5 Groene wijken: http://www.platform31.nl/wijkengids/8-gezonde-wijk-groen-sport-en-cultuur/8-3-groene-wijk
6 bv balansventilatie met warmteterugwinning, zie http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-
huis/ventileren/balansventilatie
7 voorbeelden om sociale samenhang te stimuleren: zie 
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/16938/burgerinitiatieven-bijna-alle-gemeenten

http://www.platform31.nl/wijkengids/8-gezonde-wijk-groen-sport-en-cultuur/8-3-groene-wijk
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/balansventilatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/balansventilatie
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/16938/burgerinitiatieven-bijna-alle-gemeenten

