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Motie 

Kansen voor hogere hoogbouw dan EKP-Noord in nieuwe projecten 
 

De raad in vergadering bijeen op 8 december 2020, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel 
‘Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitsplan EKP-terrein Noord’ behandeld in de commissie 

Omgeving op 23 november 2020; 
 

Constaterende dat: 
- op 27 februari 2019 de motie ‘De lucht in om het woningtekort aan te pakken’ is aangenomen. 

In deze motie wordt opgeroepen om in ’s-Hertogenbosch meer in de hoogte te bouwen en 
daarvoor de maximale bouwhoogtes uit de Nota Hoogbouw beter te benutten; 

- de motie tevens oproept om de Nota Hoogbouw te actualiseren naar de opgaven van deze tijd; 
- in de actualisatie van de Nota Hoogbouw de volgende zaken in ieder geval dienen te worden 

meegenomen: a) het aanwijzen van meerdere locaties (buiten de historische binnenstad) waar 
een bouwhoogte van meer dan 80 meter is toegestaan en b) voorwaarden op het gebied van 

energie-, klimaatadaptieve- en duurzaamheidsmaatregelen; 
- het college aangaf de Nota Hoogbouw te actualiseren als ‘thematisch beleid’ in de 

omgevingsvisie; 
- het vaststellen van de omgevingsvisie inmiddels is uitgesteld naar 2022 e.v.; 

- binnen het ‘Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitsplan EKP-terrein Noord’ er in het 
projectgebied vier hoogteaccenten worden gerealiseerd met een maximum bouwhoogte van 
respectievelijk 60, 60, 55 en 32 meter. 

 

Overwegende dat: 

- in de geest van de actualisatie van de Nota Hoogbouw er in het projectgebied EKP-Noord 

hogere hoogte accenten mogelijk waren geweest; 
- er meerdere woningen in dit gebied gerealiseerd hadden kunnen worden als er hogere hoogte 

accenten waren toegepast; 
- het de voorkeur heeft om bewustere keuzes te maken in materiaalgebruik in nieuwbouw (denk 

aan circulaire en/of biobased materialen, demontabele constructies); 

- EKP-Noord niet de laatste stedelijke ontwikkeling met hoogbouw in ’s-Hertogenbosch is. 
 
Spreekt uit dat: 
het wenselijk is om de Nota Hoogbouw te actualiseren en in de geest van de geplande actualisatie 
rekening te houden bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten met hogere hoogte accenten dan in de Nota 

Hoogbouw uit 2003. 

 

Verzoekt het College:  
vooruitlopend op en in de geest van de geplande de actualisatie van de Nota Hoogbouw hogere hoogte 
accenten niet uit te sluiten in nieuwe bouwprojecten en het bewuster gebruik van materialen bij 
nieuwbouw- en verbouwprojecten te stimuleren. 
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