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Conceptueel bouwen speerpunt Ministerraad
Duurzaamheid in de bouwsector financieel gestimuleerd
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Apeldoorn, 3 juni 2010 – In de Ministerraad van 28 mei 2010
is vastgesteld dat conceptueel bouwen voor ontwikkelaars
en bouwers steeds belangrijker wordt om C02-uitstoot te
verminderen. Deze duurzame bouwwijze is speerpunt van
huidig en toekomstig beleid om minder energie te
verbruiken in de woningbouw. Pieter Huijbregts, directeur
van Conceptueel Bouwen Nederland: “Dit is een prachtig
resultaat dat het Netwerk Conceptueel Bouwen dankzij de
contacten met de politiek heeft bereikt. Deze vernieuwende
werkwijze voor de bouwsector wordt nu expliciet genoemd
als oplossing voor de gestelde doelen op
duurzaamheidgebied en hier wordt geld voor vrijgemaakt”.
Het kabinet besteedt 20 miljoen euro aan een programma dat
bedoeld is om minder energie te verbruiken in de woningbouw
en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Het programma
maakt onderdeel uit van de Innovatieagenda Energie. Eerder is
al een bedrag van 349 miljoen euro aan programma's uit deze
innovatieagenda goedgekeurd, waarmee het totaal nu op 416
miljoen euro komt.
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Energiezuinige projecten
Het streven is om 5.000 woningen 80 procent energiezuiniger te
maken dan de huidige standaard. Aan de hand van innovatieve
en energiezuinige praktijkprojecten zal kennisoverdracht
gestimuleerd worden. Pieter Huijbregts: “Dit besluit leidt tot een
flinke verandering in de markt die wij al jaren geleden zagen
aankomen. Nu ook in politiek Den Haag een enorm bedrag is
vrijgemaakt voor de stimulans om conceptueel te bouwen in de
keten, zal conceptueel bouwen in de komende jaren in een
stroomversnelling komen”.
Gezamenlijk
Het Netwerk Conceptueel Bouwen is bij meerdere projecten
betrokken om groene concepten verder te ontwikkelen. Zowel
voor nieuwbouw als renovatie is de subsidiestroom een
belangrijke steun om de markt verder te bewerken. Aanbieders
van groene concepten of corporaties en ontwikkelaars
verzamelen zich in het Netwerk Conceptueel Bouwen. Partijen
kunnen contact opnemen met het netwerk via 055 - 578 22 86.
Op de website www.netwerkconceptueelbouwen.nl staan al
honderden projecten.
Over het Netwerk Conceptueel Bouwen
Het Netwerk Conceptueel Bouwen heeft als doel om het werken
met concepten in te zetten als dé aanbodstrategie in de bouw.
Het netwerk bestaat uit een groeiende groep aanbieders die
duurzaam willen bouwen en ontwikkelen. Men werkt
gezamenlijk aan de groei van deze nieuwe markt, aan een rijker
aanbod van concepten en aan een stimulerend overheidsbeleid.
Als collectief draagt het netwerk een sterke boodschap uit en
deelt men onderling actuele kennis in thema- en
netwerkbijeenkomsten, workshops en congressen.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de projecten, het Netwerk Conceptueel Bouwen of een interview met
Pieter Huijbregts kunt u contact opnemen met Partner in Marketing. U kunt contact opnemen met
Daniella Teunissen, adviseur via 073 6444428 of dteunissen@partnerinmarketing.nl. Voor meer
informatie over de organisatie kijkt u op www.conceptueelbouwennederland.nl.

