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Bijeen op                              

 

16 december 2020 

Ter bespreking van  

  

Huisvesting Lauwersgrachtalliantie 

Motie van  Klaartje van Dillen - CDA 

Daniël Becker - ChristenUnie 

Titel motie                 Duurzaam en duidelijk  

Nummer 

Zaaknummer 

20M337 

455870 

De Raad, 

Constaterende dat; 

het college in de huisvesting Lauwersgracht Alliantie duurzaamheidsmaatregelen heeft 

opgenomen voor 6 miljoen euro; 

op de vraag wat het college voorstelt te concreet doen met deze investering, het antwoord 

is: “In de bouwkostenraming van Civic/TG is gerekend met een gebouw dat voldoet aan de 

nu wettelijke eisen (BENG). De ambities van het college liggen hoger. Dat is een politieke 

keuze. De meerkosten zijn geraamd o.b.v. kengetallen. Over de aard van de maatregelen 

schrijven Civic/TG: In deze fase is nog niet duidelijk met welke maatregelen die (hogere) 

ambitie kan worden gehaald. Keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld zonnecellen, energie-

neutraal, warmte-koude opslag, gasloos of andere bouwkundige of installatietechnische 

oplossingen worden bij het maken van een echt ontwerp in eerste aanleg gemaakt”. 

 



Overwegende dat; 

- het door het college gegeven antwoord niet duidt wat er wordt beoogd te doen met 

de gevraagde miljoenen; 

- de raad graag duurzaam wil zijn, maar wel behoefte heeft aan scherpte in deze 

doelen.  

 Verzoekt het college om; 

- de extra lasten ten gevolge van de duurzaamheidsmaatregelen (ter hoogte van 6 

miljoen)  uit het raadsvoorstel te verwijderen; 

- bij de verdere uitwerking van de huisvesting Lauwersgracht Alliantie een concreet 

plan (met doelen en duidelijk herkenbare lijnen) inzake 

duurzaamheidsmaatregelen naar de raad te doen toekomen (conform 

uitgangspunten NEMIA), waarna de raad kan besluiten om dit budget toe te 

kennen.    

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Klaartje van Dillen - CDA 

Daniël Becker - ChristenUnie 
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 0 7  0 6  0 4  0 4 
Coenders   Combée   Andeweg   Greving   
Prinsen   Pape   Loor   Bouma   
Navis   Kalthoff   Venhoek   De Vries   
Dolsma   Van Es   Van Ommen   Visser   
Gemici   Maref   Van Iperen      
Simonis   Loos         
Van der Loo       0 3  2 0 
    2 0 Manders   Elfrink   
 0 1 Van Dillen   Van der Laak   Çetintaş   
Wiggers   Hutten   Kraaijenbrink   Dobbe   
            
 2 0  2 0  2 0  1 0 
Becker   Usta   De Groot   Verheij   
Nede   Aydemir   Eliëns   Henzen   
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