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Onderwerp: Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat grote gebouweigenaar (waaronder 

gemeenten) elke vier jaar een routekaart voor verduurzaming van hun vastgoed opstellen;
2. gemeenten verplicht zijn om een Gemeentelijke Maatschappelijk Vastgoed Routekaart op te 

stellen, waarin ze in beeld brengen wat hun eigen opgave is en op welke wijze zij hun 
verduurzamingsopgave gaan realiseren;

3. elke gemeente in deze routekaart, naast een strategie voor 2030 en 2050, ook een 
uitvoeringsplan voor de komende vier jaar op moet nemen, inclusief de benodigde 
investeringen;

4. er voor 17 gemeentelijke gebouwen in kaart is gebracht hoe deze aardgasvrij gemaakt 
kunnen worden en er op meerdere gebouwen zonnepanelen zijn geplaatst;

5. in VIV (Voorzien in Vastgoed) bij renovatie en nieuwbouw gekeken wordt naar het benutten 
van natuurlijke momenten voor verduurzaming, maar dit niet planmatig voor heel het bezit in 
beeld is gebracht en wordt opgepakt;

6. we als gemeente zo'n 127 gebouwen in bezit hebben, waarvoor voor het overgrote deel nog 
geen plan is hoe deze aardgasvrij en energieneutraal gemaakt gaan worden;

7. in 2021 een nieuw energiecontract is afgesloten voor één jaar, waarvoor de kosten € 850.000 
hoger liggen dan was begroot,

van mening dat
1. de afgelopen 10 jaar een aantal mooie stappen is gezet door zonnepanelen te plaatsen op het 

gemeentehuis, de gemeentewerf, bosbadhal en gymzalen en door een aantal gebouwen te 
isoleren en een gymzaal aardgasvrij te maken;

2. er een structurele aanpak nodig is om op een strategische en planmatige manier alle 
gemeentelijke gebouwen volledig aardgasvrij en energieneutraal te maken;

3. het vanuit onze voorbeeldrol en verantwoordelijkheid belangrijk is om spoedig te gaan voldoen 
aan de verplichtingen uit het klimaatakkoord door een routekaart op te stellen voor het 
aardgasvrij en energieneutraal maken van alle gemeentelijke gebouwen;

4. er voldoende budget in de begroting moet worden opgenomen om de benodigde 
investeringen uit te kunnen voeren,

verzoekt het college
1. uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 een Gemeentelijke Maatschappelijk Vastgoed 

Routekaart aan de raad voor te leggen;
2. in de Programmabegroting 2023 - 2026 voldoende budget op te nemen om hier uitvoering 

aan te kunnen geven

en gaat over tot de orde van de dag.
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