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Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 18 april 2020 te Nijkerk,
Constaterende dat:
 Er in Nederland momenteel een grote woningbehoefte bestaat en in diverse bestuurslagen hier
grote urgentie aan wordt gegeven;
 In Nederland we de komende decennia 1 mln huizen gaan bouwen en, vanwege de
energietransitie, 7 mln gaan vérbouwen. Gebouwen die er waarschijnlijk (nog)meer dan 50 jaar
zullen staan;
 Deze woningopgave momenteel op veel plaatsen in Nederland concreet wordt uitgewerkt;
 Nederland de ambitie heeft om in 2050 100% circulair te zijn;
 Bij private partijen diverse initiatieven worden ontplooid om in diverse facetten van bouwen,
verbouwen en gebiedsontwikkeling aan deze circulaire ambitie invulling te geven;
 Diverse pilots al hebben aangetoond dat dit zowel economische als sociaal maatschappelijke
meerwaarde oplevert.
Overwegende dat:
 Er in de woningopgave momenteel keuzes gemaakt worden die niet of lastig zijn terug te draaien,
maar gedurende de komende decennia wel bepalend zullen zijn;
 Gezien de ambitie om in Nederland in 2050 een 100% circulaire economie te hebben, is het
cruciaal dat dit nu ook in deze woningopgave wordt doorgevoerd;
 De urgentie van de woningopgave er niet toe mag leiden dat deze circulaire ambities hierbij in
het gedrang komen;
 Deze opgave juist als een kans gezien moet worden om kennis en ervaring op het gebied van
circulair bouwen, verbouwen en gebiedsontwikkeling verder te ontwikkelen en op te schalen,
hetgeen ook weer nieuwe (economische) kansen biedt.
Verzoekt de Tweede Kamerfractie om:
 Expliciet uit te dragen dat alle overheden er bij de versnelde invulling van de huidige
woningbehoefte er actief op aan moeten sturen dat de bouw, verbouw en gebiedsontwikkeling
via circulaire uitgangspunten tot stand komen;

En gaat over tot de orde van de dag.

