
Coöperatie Pekela Duurzaam 
Burgemeester van Weringstraat 4 
9665 GS Oude Pekela 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela 
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Geacht College,  

Met belangstelling hebben wij de concept Woonvisie gelezen en maken graag gebruik van de 
mogelijkheid om onze visie hierop te geven. Wij zullen ons daarbij beperken tot het thema 
Duurzaamheid.  Met name bij thema 2:  Vernieuwen en investeren in de woningvoorraad, komt de 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aan de orde.  

Genoemd worden:  stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven met name de proeftuin Boven 
Pekela en Doorsneebuurt aardgasvrij, de verduurzaming van de sociale huurvoorraad, waarbij een 
belangrijke rol voor Acantus is weggelegd. In de visie wordt het verduurzamen van de particuliere 
voorraad als de belangrijkste opgave genoemd. Tenslotte wordt verduurzaming van de 
woningvoorraad terecht gekoppeld aan de stimulering van de lokale economie.  

Wat betreft de aanpak in hoofdstuk 3.2 wordt voor de verduurzaming van de sociale sector het lange 
termijn beleid van Acantus (energielabel A) in 2030 van harte ondersteund. Gestreefd wordt naar 
een wijkgewijze aanpak, waarbij zowel de sociale huurwoningen als de particuliere woningen worden 
betrokken. Wat de planning betreft wordt dit opgenomen in prestatieafspraken.  

Voor wat betreft de verduurzaming van de particuliere sector wordt gesteld dat de meerwaarde van 
het aanbieden van de SVn-duurzaamheidslening wordt onderzocht. Planning: doorlopend.  

Verder wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met Acantus de 
woningvoorraad te verduurzamen. Planning 2020. 

Hoewel wij achter deze voorgestelde maatregelen staan willen wij er voor pleiten om de 
verduurzaming van de woningvoorraad een prominentere plaats te geven in deze woonvisie en een 
ambitie te formuleren voor de korte en langere termijn ten aanzien van de verduurzaming van met 
name de particuliere woningvoorraad. We hebben het hier over zo’n 70 % van de woningvoorraad in 
Pekela. Verduurzaming heeft ook invloed op de leefbaarheid van kernen en op de sociale 
woningbouw. Daarnaast heeft het ook raakvlakken met andere plannen zoals de Regionale Energie 
Strategieën (RES), die onlangs van start zijn gegaan. Maar ook de relatie met de zonnevisie,  als het 
gaat om zon op daken. De verduurzaming van de woningvoorraad in Pekela is één van de grootste 
uitdagingen waar de gemeente voor staat. Daarom pleiten wij er voor om de Verduurzaming van de 
woningvoorraad als apart thema op te nemen in de woonvisie.  

In  het klimaatakkoord wordt wat betreft de bebouwde omgeving vast gesteld dat in 2050 7 miljoen 
woningen van het aardgas af moeten zijn. In dit akkoord krijgen de gemeenten de centrale rol om 
samen met bewoners en gebouweigenaren te bepalen wat per wijk de beste oplossing is voor 
warmte en stroom. De gemeente legt voor eind 2021 plannen voor een wijkgerichte aanpak vast met 
een volgorde en tijdpad waarin wijken worden aangepast. Dus al binnen de periode van deze 
woonvisie.  

De in de visie genoemde  bevolkingskrimp, de verder gaande vergrijzing en wonen en zorg hebben 
gevolgen voor de leefbaarheid. Het zijn grote vraagstukken die direct gevolgen kunnen hebben voor 



de woningeigenaren om wel of niet te willen of te kunnen investeren in verduurzaming. Dat vraagt 
om een omvattende visie op verduurzaming van de woningvoorraad en de bebouwde omgeving.  

Samenvattend, stellen wij de gemeente het volgende voor: 

1. Neem het verduurzamen van de woningvoorraad op als thema. 

2. Formuleer een ambitie voor de korte (periode woonvisie) en lange termijn ten aanzien van 

de verduurzaming van met name de particuliere woningvoorraad. 

3. Maak op zo kort mogelijke termijn een concreet plan met betrekking tot het ontzorgen van 

de particuliere woningeigenaren en het stimuleren van investeringen in duurzaamheid. 

Betrek hier ook andere plannen bij die in ontwikkeling zijn.  
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