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Onderwerp

Datum

Schriftelijke vragen over klachten over energieneutrale woningen Tilburg

16 februari 2016
Ons kenmerk

C2184459/3919352
Uw kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

-nvt
Contactpersoon

Bij brief van 27 januari 2016, ingekomen op 27 januari 2016, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

C.M. (Clemens) Krämer
Telefoon

(073) 680 86 43

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

ckraemer@brabant.nl

1.
Is het college het met de PVV eens dat het eerste 0-op-de-meter
voorbeeldproject niet alleen erg duur is, maar gezien een in het artikel vermelde
90% ontevreden bewoners, ook nog lang niet klaar voor een grootschalige
uitrol? Zo ja, bent u bereid om elk akkoord op dit gebied per onmiddellijk op te
zeggen en het gehele 0-op-de-meter project te schrappen, mede gezien de
opmerkingen die de PVV geplaatst heeft tijdens een bespreking over de
energietransitie (2)? Zo nee, waarom gaat u onverdroten voort met het
grootschalig uitrollen van een project dat niet alleen vol kinderziektes zit, maar
bij grootschaligheid ook nog eens leidt tot grote economische schade en
energie-armoede (2)

Bijlage(n)

-

Antwoord: Nee. Het gaat hier om woningen die deel uitmaken van de eerste
500 nul-op-de-meter huurwoningen in Nederland. De eerste bewoners ervaren
helaas dat er nog kinderziektes zitten in het ontwerp. Hun ervaringen, hoe
vervelend ook, zijn zeer waardevol om tot verbeteringen te komen. De bouwer
Ballast Nedam en woningcorporatie Tiwos werken er hard aan om de
problemen op te lossen. Het is ook normaal dat de kostprijs nog hoger is dan
het prijsniveau dat grootschalige uitrol mogelijk maakt. Om de prijs omlaag te
krijgen zijn verdergaande innovatie en industrialisatie van het bouwproces
nodig, waarbij deze leerervaringen essentieel zijn.
Op dit moment is dus nog geen sprake van grootschalige uitrol. Wij jagen
innovatie en industrialisatie aan en verbinden partijen, zodat er een
concurrerend en aantrekkelijk aanbod voor de woningbezitters komt. Dit leidt tot
economische kansen voor de bouw en tot lagere woonlasten.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi
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2.
Wie krijgt de rekening voor zijn kiezen wanneer het bij het
doordrammen van de uitrol net zo’n puinhoop wordt als bij een vergelijkbaar
project in Dongen (1) en Tilburg?

16 februari 2016
Ons kenmerk

C2184459/3919352

Antwoord: Opdrachtgever (in dit geval: de woningcorporatie) en
opdrachtnemer (de bouwer) maken contractuele afspraken over de te leveren
prestaties en de verdeling van de kosten.

3.
De PVV heeft tijdens de laatste themavergadering inzake energietransitie
de nodige bezwaren (2) aangetekend. Er is door de gedeputeerde toen geen
antwoord gegeven op de vraag “De gedeputeerde mag mij uitleggen hoe wij in
2050 geheel energieneutraal en zonder fossiele brandstoffen verlichten,
vervoeren en verwarmen bij 3 weken somber weer in de wintermaanden. Weet
je wat: doe eerst maar even 2 dagen. Vertel eens: hoe?”
Antwoord: Voor de transitie naar een duurzame energievoorziening zijn nog
vele stappen te zetten. Inderdaad is een van de uitdagingen het overbruggen
van koude, donkere en windstille perioden. Daarvoor zijn opslagsystemen
nodig. De opslag van grote hoeveelheden duurzame energie kan niet met de
huidige stand der techniek. Wij gaan ervan uit dat de techniek op dit gebied
zich in de komende 35 jaar voldoende zal ontwikkelen. In ons antwoord op de
door u op 10 december 2015 gestelde vraag nummer 4 (ons kenmerk
C2182242/3910249), hebben wij u een aantal ontwikkelingen op dit gebied
geschetst. Wij verwijzen u daarnaar.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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