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Motie "Doetinchem gebruikt circulaire en bio-based materialen en bouwt
klimaatadaptief en natuurinclusief"

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op donderdag 27 januari 2022;

constaterende dat:
De gemeente Doetinchem start met de uitwerking van de 4 deelopgaven uit de
omgevingsagenda om te komen tot een omgevingsvisie;
gemeente Doetinchem in 2022 een nieuwe woonvisie zal opstellen;
gemeente Doetinchem een groei naar 70.000 inwoners in 2036 nastreeft en deze groei een flinke
uitbreiding van het aantal woningen impliceert;
Nederland de ambitie heeft om in 2050 een circulaire economie te zijn, in 2030 al uit gaat van
50% circulaire economie en dit ook van de gemeente Doetinchem vraagt om daar nu op voor te
sorteren;
het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord 2021-2025 de CO;-reductie ambitie heeft verhoogd
naar 60% en stevig wil inzetten op industriepolitiek, circulaire economie, hergebruik van
materialen en bio-based bouwen en daarvoor middelen beschikbaar zal stellen;

overwegende dat:
Uit een recent VN-rapport blijkt dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 11 procent van de
CO-uitstoot wereldwijd en dat traditionele bouwmaterialen als beton en staal een hoge CO
uitstoot opleveren;
het produceren van bio-based bouwmaterialen onze lokale agrarische sector nieuwe impulsen
kan geven en er in economisch opzicht nog veel te winnen is op het gebied van de circulaire
economie;
bio-based bouwen in combinatie met energiezuinig bouwen zorgt voor een veel lagere
milieubelasting van een bouwproject met COz-neutraal bouwen als uiteindelijk doel;
gemeente Doetinchem al onderzoekt of bij nieuwbouw van bedrijven eisen gesteld kunnen
worden aan het toepassen van circulaire en bio-based materialen en/of klimaatadaptief bouwen;
de nieuwe woonvisie kansen biedt om het toepassen van circulaire en (lokale) bio-based
materialen, klimaatadaptief bouwen en natuurinclusief bouwen van woningen te concretiseren;

verzoekt het college:
In de woonvisie en uiteindelijk de omgevingsvisie van de gemeente Doetinchem een stevige
ambitie op te nemen ten aanzien van het toepassen van circulaire en bij voorkeur lokale bio
based materialen en klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen;
zoveel als mogelijk het gebruik van circulaire en bij voorkeur lokale bio-based materialen en
klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen te stimuleren door daarvoor doelen op te nemen.
rekening te houden met de groeiambitie van de gemeente Doetinchem en er zorg voor te dragen
dat dit niet tot vertraging zal leiden bij het bouwen van woningen.
de gemeenteraad hier bij de presentatie van de woonvisie alsook de omgevingsvisie over te
informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.



CDA

SP

LBD

PvdA

GroenLinks

PvLM

VVD

GBD

Fractie Hubers

D66

ChristenUnie-SGP


