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Samenvatting ochtend van de Duurzaamheid dd 22 april 2021 

 Sprekers 
o Dagvoorzitter Bart Krull 
o Lex Scholten Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen MRA  
o Andy van der Dobbelsteen Hoogleraar Climate Design and Sustainability TU 

Delft  
o Sander van der Wal oprichter en co owner &Flux adviesbureau in 

waardeketens in duurzaamheid  
o Mayte de Vries adviseur Duurzaamheid gemeente Almere (vervanger 

portefeuillehouder duurzaamheid Almere Jan Hoek) 
o Edwin van der Voort ontwikkelingsmanager Alliantie 
o Jeffrey van t Hof projectleider gemeente Almere  

 

 De regionale schaal is de juiste:  
o Veel duurzaamheidsoplossingen hebben massa nodig om betaalbaarheid te 

vergroten 
o Gemeentelijke schaal is te klein voor veel vraagstukken mbt duurzaamheid 

(voorbeeld van Amsterdam, dat voor flink deel warmtevoorziening 
afhankelijk blijft van regio) 

o Op nationale schaal gaat ontwikkeling duurzaamheidskader traag  
o Zet als regio in op ENG ipv op BENG 
 

 

 Kostenefficiëntie duurzaamheidsoplossingen vergt: 
o uitvragen op prestatie, niet op oplossing 

 de markt is heel goed in oplossingen 
 ontwikkelingen gaan snel 

o afspraken op regionale schaal met betrekking tot uit de te vragen prestaties, 
zodat voldoende massa ontstaat (NB: zet als regio in op ENG ipv op BENG) 

o focus op combineren van duurzaamheidsdoelstellingen (integraal) 
o vroegtijdig inbrengen duurzaamheid in planproces 

 

 Pad daar naartoe: 
o voorzitter portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid Cora Smelik acht brede 

regionale afspraak over toekomstbestendig bouwen tijdens Duurzaamheid 
Top 15 oktober 2021 te vroeg 

 eerst intentieovereenkomsten klimaatadaptatie en Houtbouw 
 maar wel ambtelijke en bestuurlijke werkgroep vanuit bouwen en 

wonen en duurzaamheid om brede afspraken voor te bereiden 
 daarbij gebruik makend van bestaande praktijkvoorbeelden  

 convenant PZH en partijen 

 BRU 
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o Sander van der Wal geeft daarbij aan 
 Formuleer een ondergrens, met ruimte voor lokale verschillen 
 Breng het niveau van die ondergrens met een zekere frequentie 

omhoog 
 Conclusie Lex Scholten vanuit PHO Bouwen en Wonen 

o Iedereen vandaag aanwezig vindt dat we stappen moeten zetten. We moeten 

nadenken over op prestaties uitvragen en een voorstel daartoe gezamenlijk 

uitwerken, maar daarbij wel oog houden voor verschillen. Het is aan ons als 

voorzitters van de PHO’s om samen op korte termijn een verhaal te maken. Het 

draagvlak is volgens mij groot en de ideeën zijn talrijk. In oktober kunnen we tijdens 

de Duurzaamheid Top meer doen dan alleen het convenant houtbouw en de 

intentie overeenkomst klimaatadaptief: de aankondiging van veel meer concrete 

stappen. Dat zou een mooi succes zijn.  


