
ù\A^e/^ V\A

E vG

SP.LINKS
PvoA oss

Motie: gasloos bouwen bij nieuwbouw

De Raad van de Gemeente Oss in vergadering bijeen op 9 november 2017,

Constaterende dat:
- de gemeente Oss de ambitie heeft om zo duurzaam mogelijk te zijn
- uiteindelijk een plaats in de top 3 van de meest duurzame Brabantse gemeente wil

bekleden;
- energieneutraal bouwen hierin een belangrijk onderdeel is;
- de Europese Richtlijn EPBD en het Energieakkoord aangeven dat per 1 januari 2021

alle nieuwe gebouwen in Nederland "bijna energieneutrale gebouwen" (BENG)
moeten zijn;

- in 2050 alle gebouwen in Nederland gasloos dienen te zijn;
- er steeds meer gemeenten overgaan tot gasloos bouwen;
- de gaswinning in Groningen naar beneden moet om verdere schade aan woningen te

voorkomen;

Ovenregende dat:
- gasloos bouwen in hoge mate bijdraagt aan CO2 reductie;
- marktpartijen nu vaak afzien van gasloos bouwen vanwege de hogere kosten op de

korte termijn;
- dat dan op de langere termijn juist hogere investeringen noodzakelijk zullen zijn;
- gemeenten binnen de huidige wetgeving reeds de mogelijkheid hebben om op

nieuwbouwlocaties gasloos te bouwen;
- per 1 januari 2018 de Gaswet op initiatief van de Minister van EZ voor gasloos

bouwen verruimd gaat worden;

draagt het college op:

1. vanaf heden op alle nieuwbouwlocaties in Oss gasloos bouwen als uitgangspunt na
te streven;

2. afspraken te maken met woningbouwcoöperaties over gasloos bouwen;
3. gasloos bouwen nadrukkelijk bij de uitwerking van het pakket aan

uurzaamhei en voor woningbouw te betrekken;

Lr.N- in overleg te gaan met de woningbouwcoöperaties en marktpartijen over alternatieve
vormen voor het verwarmen van woningen;

51 F. na te gaan welke mogelijkheden er zijn om bestaande bebouwing te
het gasnet?

n gaat over tot de orde van de dag,
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