
Werkgroep Duurzaamheid 
Concept-agenda voor de openbare bijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid op maandag 31
oktober  2022

Locatie: gemeentehuis, vergaderruimte S.02
Voorzitter: Paul Hoogstraten
Aanvang: 19.30 uur 

1. Opening.  
19.30 uur

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering d.d. 3 oktober 2022 (bijlage 1)

4. Bijpraten hoofdonderwerpen Actuele Onderwerpen: 
19:35 – 20:00 

- Toelichting (indien nodig) stop zetten project Avelingen (zie ook bijlage 2)
- Provinciaal omgevingsbeleid & uitnodigingskader zon op land
- Klimaatweek
- Energieloket (aanbestedingstraject 2023)
- Label C kantoren

5. Inzet rondom aanpak verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed:
20.00 – 20:45 uur 
Merlijn Timmers geeft een toelichting op de verschillende aspecten van het verduurzamen van het
maatschappelijk vastgoed. Daarbij ligt een focus op het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.
Daarnaast  wordt  ook  een  toelichting  gegeven  op  de  bredere  definitie  van  maatschappelijk
vastgoed:  onderwijs,  verenigingsgebouwen,  etc.  vallen  onder  'de  brede  definitie  van
maatschappelijk vastgoed'. Ook hier is aandacht voor, welke toegelicht wordt.

Onderwerpen die specifiek aandacht krijgen zijn:
- Labels panden
- Energieverbruik panden
- EML maatregelen
- Normen die nu gelden en te verwachten normen, zoals de labelverplichting

Op dit onderwerp is nadrukkelijk ruimte met elkaar van gedachten te wisselen of vragen te stellen.

6. Mogelijkheid  tot  het  stellen  van  vragen  over  recent  verschenen  informatie,  die  eerder
geplaatst is op de lijst van ingekomen stukken (bijlage 2 en 3).
20.45 – 21.00 uur
* week 40 – Persbericht gemeente Gorinchem 'Geen windmolens bij Avelingen' (bijlage 2)
* week 41 – Communiqué Boerenbijeenkomst Alblasserwaard 29 september 2022 (bijlage 3)

7. Plannen volgend overleg en wensen t.a.v. de agenda/invulling. 
21:00 – 21:10

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam



Graag  een  moment  met  de  raadswerkgroep  om  wensen  t.b.v.  agendavorming  voor  de
raadswerkgroep op te halen, en te kijken wanneer volgende bijeenkomsten wenselijk zijn. Denk
hier  bij  ook aan de mogelijkheid bijvoorbeeld een gaststspreker  te vragen of  een uitstapje te
maken.

8. Rondvraag.
21.10– 21.15 uur

9. Sluiting.
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