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Datum: 6 mei 2021 
Referentienr: RBRW-20210501 
Betreft:  Advies duurzaamheidsvisie 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Dreven, 
 
Op 26 maart 2021 hebben wij van u de adviesaanvraag voor uw duurzaamheidsvisie ‘Van-
daar voor morgen!’ ontvangen, met het verzoek hier voor 7 mei advies over uit te brengen. 
 
Vandaag voor morgen 
 
Wij staan achter de drie basisprincipes:  
 

• Het gebruik van grondstoffen die de natuur zelf weer kan aanvullen. 
 

• Alleen afvalstromen produceren en chemische stoffen uitstoten die de natuur zelf 
weer kan verwerken. 
 

• Belasting van de natuur doet u in een dusdanig tempo dat de natuur zich in hetzelfde 
tempo weer kan herstellen. 
 

Wij kunnen ons ook goed vinden in de vijf genoemde actielijnen, hoe u deze via de me-
thode ABCD (Ambitie, Basis, Creatie, Doen) wilt concretiseren en uitwerken voor de korte 
en langere termijn. 
 
Prima dat Woonbron ook zelf haar valkuilen weet te benoemen en erkent dat er geen 
rechte 'route' is naar de gewenste toekomst. Wij adviseren dan ook om periodiek (jaarlijks) 
te evalueren of Woonbron nog wel op de juiste route zit. 
Daarnaast zouden wij ook meer ruimte willen zien voor experimenten, voordat Woonbron 
grootschalig inzet op ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor huurders. 
 
Advies 
 
De RBRW brengt een positief advies uit op de duurzaamheidsvisie van Woonbron, maar 
wel met een slag om de arm: met dit advies geven we géén carte blanche om alle in deze 
visie opgenomen voornemens uit te voeren.  
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Wij houden ons het recht voor om over de uitwerking van de duurzaamheidsvisie, namens 
de huurders van Woonbron nadrukkelijk mee te praten, mee te denken en te adviseren. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 

 
 
 
Ben Herman, 
Voorzitter Regionale Bewonersraad Woonbron 


