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Nu al komt het voor dat door het groeiend aantal zonnepanelen, het terugleveren van stroom aan
het net niet lukt omdat de capaciteit volledig benut is. Daarnaast zet het Rijk actief stappen om grote
aantallen woningen gasloos te maken. Tel daarbij op dat steeds meer netbeheerders begrijpen dat
zij een actieve rol kunnen en moeten spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de
conclusie is dat zij een bijzonder belangrijke partij zijn om te betrekken in uw visie en plannen voor
verduurzaming in uw gemeente.

“Breng de consequenties
in kaart van een toekomst
zonder gasaansluitingen”
Volgens Bouwend Nederland verdienen de volgende
opgaven ook extra aandacht in de komende periode.

Maak riolering toekomstbestendig

Een groot deel van de circa 100.000 kilometer aan
rioolleidingen, -gemalen en pompstations stamt uit
de jaren ‘60 en ‘70 en is toe aan vervanging. Daarnaast zorgt meer en vaker regenval als gevolg van
de klimaatverandering voor een grotere piekbelasting
van het rioleringsstelsel. Wilt u ook in de nabije toekomst droge voeten houden dan moet uw gemeente
sneller het rioleringsstelsel vernieuwen. Het gaat om
betere kwaliteit, kennis, kunde, standaardisatie, het
toepassen van slimme meettechnieken bij monitoring
en uiteindelijk op lange termijn lagere kosten. Dat
vraagt om gerichte investeringen.

“Anticipeer op
klimaatverandering.
Maak de riolering
toekomstbestendig”

Geef bruggen, sluizen en viaducten
extra aandacht

De gemeentelijke uitgaven aan infrastructuur zijn in
de crisisjaren sterk teruggelopen. Zo blijkt dat 4.000
gemeentelijke infrastructurele ‘kunstwerken’, zoals
bruggen, viaducten en sluizen, aan het einde van hun
technische levensduur zijn. Zij moeten op korte termijn gerenoveerd of vervangen worden. Om een en
ander organisatorisch en budgettair realiseerbaar
te houden, adviseert Bouwend Nederland dat uw
gemeente een helder beeld opbouwt van de opgave
en daar een integraal plan aan verbindt.

“Zorg voor een veilige
en bereikbare gemeente.
Pak achterstallig
onderhoud aan”
Maak ruimte voor moderne ﬁets en e-bike

De komst van de e-bike en de speed pedelec (een
snellere e-bike) leiden er toe dat het snelheidsverschil
tussen de verschillende verkeersdeelnemers op het
ﬁetspad toeneemt, en de veiligheid afneemt. Daaraan
moeten de ﬁetspaden worden aangepast. Dit vraagt om
vernieuwing en dus om een intensieve samenwerking
met bouwbedrijven. Wij moedigen u aan om de
kennis van marktpartijen optimaal te benutten!
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