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Probleemstelling
Duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling komt
langzaam van de grond. Redenen zijn:
 Duurzaamheid is een diffuus containerbegrip en moeilijk in
te vullen voor partijen bij gebiedsontwikkeling
 De klimaatbestendige (prestatie) van een wijk is moeilijk
vast stellen (hoe verbeter je een plan of wijk)
 Het financiële perspectief richt zich vooral op
investeringen en korte termijn winst en niet op baten in
latere fasen van de levenscyclus van een wijk
 Lange termijn winst wordt niet meegenomen in de
financiële verantwoording van een plan: de
grondexploitatie
 Wie investeert in klimaatbestendige wijken

Duurzaam ontwerp instrument
In opdracht van het klimaatatelier hebben Mapsup, IVAM,
Grontmij en WUR het Duurzaam Ontwerpen instrument
ontwikkeld. Dit instrument
 biedt partijen betrokken partijen bij gebiedsontwikkeling
hulp bij het zoeken naar haalbare duurzame maatregelen
 combineert het meten van de duurzame prestatie (DPL)
 met een digitale ontwerptafel (MAPtabel)
 en een financieel afwegingskader voor kosten en baten
in de gehele levensduur van ene gebied
Partijen kunnen de invloed van plan aanpassingen op
duurzame prestatie en kosten en baten direct op digitale
tafel zien

Duurzaam ontwerp instrument Rijnenburg

Financieel afwegingskader van het instrument
Het financieel afwegingskader helpt beleidsmakers,
ontwikkelaars en financiers bij:
het in kaart brengen van de kosten en baten van
duurzame en klimaatbestendige maatregelen
 grof; in een vroeg stadium van het planproces
 in de gehele levenscyclus van het gebied

na te gaan bij welke partijen de kosten en baten kunnen
neerslaan
het inschatten van de haalbaarheid van de maatregelen
het zoeken naar nieuwe financiële oplossingen:
investeerders en arrangementen

Ontwerpen, prestatie, financiële
consequenties

€?
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Toegepast bij de ontwikkeling van de
Structuurvisie voor Rijnenburg Utrecht

Structuurvisie versie 1.1/ Duurzaam ontwerpen

Basisgegevens:
Aantal woningen: 6.727
Clusterverdeling:
6 buurtschappen
12 wonen op stroomrug
8 wonen op komgrond
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Duurzame thema’s en indicatoren om te meten
 Water regenwaterberging: waterberging
capaciteit totale gebied
 Energie hoeveelheid duurzaam opgewekte
energie in wijk: wind en zon
 Mobiliteit: rendabel OV: aantal woningen binnen
300 meter van een halte
 Groen: groen ten behoeve van recreatie:
potentiële capaciteit recreanten

Duurzaam ontwerpen instrument

Werking gecombineerd Duurzaam Ontwerpen
instrument
 Basiskaart met legenda in 3 lagen wordt ingelezen
 Scenario wordt op digitale tafel geschetst woningen,
wegen, fietspaden, windmolens, groen recreatie etc.
 Programma berekent direct duurzaamheid
 Direct komen DPL scores tussen 0 en 10 te voorschijn
 Ook verschijnen de kosten en baten van 4 onderwerpen:
energie, mobiliteit, waterberging en recreatie
 Stedenbouwkundigen passen schets aan door
bijvoorbeeld plaatsen van windmolens en klimaatwand,
verplaatsen van bebouwing, extra waterberging
 Scores duurzame prestatie veranderen
 Kosten / baten veranderen

Legenda met ontwerpvariabelen

IVAM research and
consultancy on
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Maatregelen duurzame energie
 Doel energieneutraal en liefst energieleverend
voor omliggende wijken (315 TJ energie)
 Zes maatregelen in de digitale tafel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isolatie en warmte pompen
Zonnecellen op het dak (opbrengst 22 MJ per jaar)
Grote windmolens (opbrengst 56 TJ per jaar
Kleinere windmolens (80 meter, 17 TJ per jaar)
Lage klimaatwand (4 m PV, bij 10.000 m2: 13,3GJ)
Hoge klimaatwand (6m PV, bij 15000 m2: 17 GJ

Maatregelen per variant
 Variant maart 2011:
 7 kleinere windmolens
 5877 woningen met zonnecellen
 Klimaatwand met 6m zonnecellen

 Variant 1 (Tussen):
 2 kleinere windmolens
 3 grote windmolens
 4467 woningen met zonnecellen
 Klimaatwand met 6 meter zonnecellen

 Variant 2
 1 kleinere en 5 grote windmolens
 4467 woningen met zonnecellen
 Klimaatwand met 6 meter zonecellen

Structuurvisie versie 1.1 maart 2011

Variant 1 (Tussen)

Variant 2 (Max)

Voorbeeld: formule voor berekening van
consequenties verandering plan
 Formule voor duurzame energie

DPL scores van de varianten

E1: Energie in het
gebied
E2: Energie
leverend aan
omliggende
gebieden

Structuurvisie
1.1

Variant 1

Variant

8,7

9,8
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Voorbeeld kengetallen kosten en baten energie

Zonecellen
22 m2 op
daken

Investering per woning: 12.000 euro

Onderhoud; 2% per jaar van investering

Teruglever vergoeding 22 eurocent per kWh
(consumenten prijs)
Uitsparing CO2: 0,566 kg per kWh, 10 euro per ton
CO2

Jaarlijkse kosten en baten duurzame
energie maatregelen per variant

Samenvatting
 Gebiedsontwikkelaars zoeken naar kansen voor
duurzame gebiedsontwikkeling
 Duurzaam ontwerpen instrument helpt partijen in het
zoeken naar kansrijke klimaat maatregelen door het
bepalen van
 duurzame prestatie plan
 globale kosten en baten in de levensloop
 Het afwegingskader geeft het financiële perspectief op
baten en kosten in de gehele levenscyclus van een
gebied
 Het afwegingskader geeft in een vroeg stadium van het
planproces inzicht in financiële consequenties van
ambities

