
  

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Experiment welstandsvrij in belang energiebesparende renovaties 

De raad in vergadering bijeen op 15 december 2015,  gehoord de discussie in de commissie 

ROB van 3 december 2015 over de discussienotitie ‘Uitvoering moties m.b.t. Nul op de 

Meter’; 

Constaterende dat: 

• ’s-Hertogenbosch een klimaatneutrale gemeente wil zijn in 2050, waarbij de 

gebouwde omgeving in 2035 al klimaatneutraal moet zijn.  

• veel cijfers uitwijzen dat in ‘s-Hertogenbosch nog flinke stappen gezet moeten 

worden om de doelstelling in 2035 te behalen;  

• het college tot een nieuwe werkwijze is gekomen met de welstandscommissie over 

de behandeling van Nul op de Meter (NOM) woningen. Waarbij de 

welstandscommissie eerder in het proces betrokken wordt bij NOM-aanvragen. De 

verwachting is dat hierdoor verassingen voor de initiatiefnemers in een later stadium 

(grotendeels) worden voorkomen; 

• energiebesparende renovaties met een lager ambitie niveau dan NOM eveneens 

bijdragen aan een klimaatneutrale stad en daarom ook dezelfde stimulans vanuit de 

gemeente tegemoet mogen zien;  

• om een versnelling in de verduurzaming van woningen te verwezenlijken, het 

noodzakelijk is zoveel mogelijk barrières voor woningeigenaren die hun woning 

willen verduurzamen, worden wegnomen; 

• welstandsvrij renoveren kan leiden tot een versnelling in het verduurzamen van 

woningen; 

• de welstandsnota in 2017 ter actualisatie wordt behandeld in de gemeenteraad. 

Overwegende dat:      

• voor de noodzakelijke versnelling van het verduurzamen van de woningvoorraad in 

’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk barrières voor woningeigenaren moeten worden 

weggenomen;  



• in het belang van deze versnelling ook geëxperimenteerd moet worden met 

welstandsvrij bouwen voor energiebesparende renovaties; 

• hiervoor een gebied moet worden aangewezen waarin de komende jaren 

energiebesparende renovaties te verwachten zijn, waardoor uit een experiment ook 

zinvolle conclusies getrokken kunnen worden; 

• een experiment daartoe loopt voor de duur van maximaal twee jaar; 

• de uitkomsten van het experiment worden meegenomen bij de actualisatie van de 

welstandsnota. 

Spreekt uit dat:    

In het belang van een versnelling van energiebesparende renovaties de gemeente ’s-

Hertogenbosch in 2016 en 2017 gaat experimenteren met welstandsvrij.  De gemeente wijst 

hiervoor een gebied aan. 

Verzoekt het college:  

• een gebied in 2016-2017 aan te wijzen als experiment-gebied waarbinnen geldt dat 

energiebesparende renovaties vrijgesteld zijn van de eisen van welstand. 

• de uitkomsten van dit experiment aan de raad voor te leggen bij de behandeling van 

de actualisatie van de welstandnota. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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