
 

  

 

in te vullen door raadsgriffier 

motie nummer:  

datum indiening raad:  
indiener:  

agendapunt:  

datum beraadslaging:  

uitslag stemming:  

dagtekening:  
 

Motie: 1000 woningen industrieel verduurzamen in 500 dagen 
Corsanummer: NUMMER 

 

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: 

  

Constaterende dat: 

 

• Het Indu-Zero-project laat zien dat het mogelijk is om op industriele schaal huizen te verduurzamen. 

• Er in Enschede tienduizenden woningen in aanmerking kunnen komen om op industriele wijze te worden 
verduurzaamd. 

• Er tot op heden enkele tientallen woningen op de nominatie staan om op deze wijze verduurzaamd te 
worden. 

• Een belangrijk probleem is dat er voldoende woningen ‘in de pijnlijn’ moeten zitten om industrieel te 
worden verduurzaamd om het industrialisatieproces op gang te kunnen krijgen. Om dat voor elkaar te 
kunnen krijgen, moeten onder meer voldoende bewoners instemmen met de verduurzaming, moet 
financiering geregeld worden en moeten corporaties capaciteit vrijspelen om te bepalen welke 
woningen geschikt zijn. 

• Regelgeving rond bijvoorbeeld vanuit gemeente en provincie is afgestemd op individuele woningen. 

Overwegende dat: 

 

• De snelheid waarmee huizen nu verduurzaamd worden veel te laag ligt. 

• Een industrialisering van het proces noodzakelijk is om voldoende snelheid te kunnen maken. 

• Die industrialisatie ook van toepassing moet worden gemaakt op de regelgeving en vergunningen. 

• De gemeente moet ondersteunen om die industrialisatie te realiseren. 

• Het Indu-Zero-project een goed voorbeeld is hoe de industrialisatie gerealiseerd kan worden, maar er 
prima op vergelijkbare wijze met andere bedrijven gewerkt kan worden. 

Draagt het college op: 

 

• Samen met de grote woningcorporaties ervoor te zorgen dat er binnen een jaar tenminste 1000 
Enschedese woningen aangemerkt gaan worden voor een industriële vorm van verduurzaming in de 
komende twee jaar. 

• Hierbij te ondersteunen in het creëren van het benodigde draagvlak onder bewoners. 

• Met de provincie gezamenlijk in kaart te brengen welke regels momenteel een obstakel vormen om snel 
te kunnen verduurzamen en hiervoor efficiëntere alternatieven te ontwikkelen die aansluiten bij het 
verduurzamen van hele woonblokken tegelijk. 

• In het geval er middelen nodig zijn, hiervoor actief een voorstel neer te leggen bij de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Naam & handtekening indiener:  

Gertjan Tillema (D66)  



Aldus vastgesteld in de 
vergadering van: 

Datum 

De griffier,  

  

 


