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Meer ruimte geven om alle duurzaamheidsplannen te verwezenlijken

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, behandelend het agendapunt “Vastgoed- 
en accommodatiebeleid en IHP – Voorstel”, 

Constaterende dat:

 de gemeente Papendrecht stevige ambities heeft op het gebied van duurzaamheid. Die ambities verder gaan 
dan de wettelijke verplichting. De gemeente Papendrecht voor zichzelf ‘de lat hoger heeft gelegd’.

 de resultaten van de scan van de duurzaamheid van het gemeentelijke vastgoed tonen dat een forse daling van 
het energieverbruik en CO2-uitstoot mogelijk is, maar dit vergt de nodige investeringen.

 het aanbod aan accommodaties onder meer bestaat uit een groot aantal verouderde gebouwen met 
energetisch slechte eigenschappen.

 het huidige accommodatieaanbod onvoldoende duurzaam is.
 
Overwegende dat:

 om de ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren er een grote operatie nodig is van verduurzaming 
van het gemeentelijke vastgoed.

 alle Nederlandse gemeenten te maken hebben met ambities uit het klimaatakkoord en vaak zelf ook 
gemeentelijke ambities formuleren.

 stevige ingrepen noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsambities te realiseren.
 Het onzeker is hoe de rijksbijdragen zich op termijn ontwikkelen.
 De prijsstijgingen, inflatie, tekort aan vakmensen en de politieke ontwikkelingen in de wereld onzekere factoren 

zijn die plannen kunnen vertragen.
 het realiseren van een goed binnenklimaat in de schoolgebouwen een investering van miljoenen vergt.

Van mening zijnde dat:

 leerlingen en leraren schoolgebouwen verdienen met een goed binnenklimaat.
 verenigingen in matige en slechte accommodaties snel een juiste accommodatie krijgen.
 de conclusies en aanbevelingen van de “uitgangspuntennotitie accommodatie- en vastgoedbeleid en IHP 

Papendrecht” tot nog vele andere, grote investeringen leiden.
 de gemeente niet alle investeringen tegelijkertijd kan uitvoeren.
 het soms beter is om op het uitwerken van betere technieken te wachten.
 Voortschrijdend inzicht in de wetenschappen tot nieuwe, betere aanpakken kan leiden.

Spreekt uit dat:

 het streven blijft dat de duurzaamheidsdoelen die de gemeente gesteld heeft in 2030 behaald zijn, maar als de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven het jaar 2030 niet absoluut is. Hiermee kan dan financiële ruimte 
gecreëerd worden om naast verduurzaming de aanbevolen andere verbeteringen in het vastgoed te 
verwezenlijken. 

 de raad tijdig op de hoogte wordt gesteld als er in de planning wijzingen worden aangebracht als gevolg van het 
aanpassen/afwijken van de voorliggende planning en/of er financieel aanpassingen worden doorgevoerd. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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