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Onderwerp: uitvoering duurzaamheidsprogramma, gasloze bedrijfsgebouwen 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19-02-2018, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 energieneutraal moet z i jn; 
2. vanaf 2020 alle bouwaanvragen moeten voldoen aan de BENG-norm (BENG = 

bijna energieneutraal); 
3. in het nieuwe Regeerakkoord staat: M a n het eind van de kabinetsperiode zullen 

nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas 
verwarmd worden." (blz 32) ; 

4. in de Visienota Noordoostpolder energieneutraal als doelstelling nr. 1 staat 
opgenomen: *Bij nieuwbouwprojecten geen aardgasnetwerk aanleggen. 
Bijvoorbeeld Emmelhage volgende fase. Bij bestaande bouw uitfaseren van 
gebruik aardgas." (blz 5.); 

5. bedrijven gebruik kunnen maken van subsidies (SDE+) en fiscale maatregelen 
(EIA, MIA en VAMIL) 

van mening dat 
1. het een grote opgave is om alle bestaande (bedri j fsgebouwen voor 2050 

energieneutraal te maken; 
2. deze opgave nog groter wordt wanneer nieuwe bedrijfsgebouwen op aardgas 

worden aangesloten; 
3. het technisch en financieel heel goed mogelijk is om (nieuwe) bedrijfsgebouwen te 

verwarmen zonder gebruik te maken van aardgas; 
4. onze ondernemers voldoende in staat zijn om met hun ti jd mee te gaan, 

verzoekt het college 
1. te inventariseren welke verdere mogelijkheden er zijn om als gemeente bedrijven 

te stimuleren en te ondersteunen bij het realiseren van gasloze nieuwbouw en de 
uitkomsten van deze inventarisatie als een keuzenotitie voor te leggen aan de 
raad 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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