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Vergaderdoel 

 

 De commissie wordt gevraagd: 

o het college te adviseren over de geformuleerde ambities met ondergrenzen van de 

woonnorm  

 

Aanleiding en context 

 

Bij het vaststellen van het omgevingsbeeld voor de Kanaalzone gaf de raad ook diverse opdrachten. 
Eén van de opdrachten is het opstellen van de Alkmaarse Woonnorm.  
 
De opdracht voor het opstellen van de woonnorm is een behoefte van de markt en de gemeente. 
Ontwikkelaars willen voorafgaand aan de ontwikkeling van woningbouw in één keer duidelijk hebben 
welke voorwaarden gelden voor woningbouwontwikkeling. De gemeente wil sturen op de ontwikkeling 
en doelen bereiken die zij stelt. Ook daagt zij de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen 
voor vraagstukken van nu en in de toekomst.  
 

De woonnorm is een integrale set van ambities vanuit de gemeente, die naast de wettelijke vereisten 
gelden voor ontwikkelen van woningbouw in Alkmaar. De woonnorm is van toepassing op de 
gebouwen/woningen en de kavel, niet voor de (leef)omgeving. Het is dynamisch en wordt 
geactualiseerd bij wijzigingen van wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen in de maatschappij. 
Centraal staan de thema’s wonen, vitaliteit en duurzaamheid.  
 
Bestaande wet- en regelgeving:  
Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de 
overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een gebouw moet altijd voldoen aan die voorschriften. Aan de 
hand van rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen (zoals NEN-normen) kan aangetoond worden dat 
en hoe wordt voldaan.  
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Voor alle nieuwbouwwoningen geldt dat deze vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor 
Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie BENG-
indicatoren; de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare 
energie.  
 
In het VN-verdrag Handicap (juli 2016) staat wat moet worden gedaan om de positie van mensen met 
een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. 
Het verdrag geldt in Nederland doordat het onderwerp in de Wet gelijke behandeling handicap of 
chronisch ziekte (Wgbh/cz) is opgenomen. Mensen met een beperking kunnen vragen om een 
doeltreffende aanpassing op het gebied van wonen, werk, onderwijs, openbaar vervoer, goederen en 
diensten.  
 
Coalitieakkoord Alkmaar aan zet:  
In het coalitieakkoord staat op hoofdlijnen bij de thema’s wonen en duurzaamheid het volgende: 
 
Wonen: 

• Ruimte voor 1/3 sociale woningen (in het bijzonder categorie 1) als daar vraag naar is.  

• Wonen is voor iedereen, en daarom is borgen van woningen voor mensen met een laag 
inkomen nodig. Er is voldoende aanbod voor de onderkant van de markt.   

• Door het inzetten op nieuwbouw en doorstroming (van bewoners van corporatiewoningen) 
worden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen actief aangepakt  

Duurzaamheid: 

• Inzetten voor zoveel mogelijk energieneutraal bouwen  

• Verminderen van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering 

• Vergroten van groenareaal en het versterken van biodiversiteit 
 
Bestuurlijke besluitvorming:  
In verschillende integrale visies (Provinciale omgevingsvisie, Omgevingsvisie Alkmaar 2040 en 
Omgevingsbeeld Kanaalzone, Regionale woonvisie), maar ook in beleidsnota’s van specifieke 
vakgebieden (Nota woonzorg, Alkmaar groeit zorgt en doet mee, Nota vergroenen en biodiversiteit) 
zijn diverse doelstellingen opgenomen die een relatie hebben met de thema’s van de woonnorm. 
Deze zijn uitgewerkt tot concrete ambities.  
 
Concept ambities woonnorm:  
 
1. 1/3 sociaal (koop en huur) 

Van het totaal aantal te realiseren woningen wordt 1/3 als sociale woningen in een gemengde en 
gedifferentieerde vorm van koop- en huurwoningen uitgevoerd. Uitgaande van prijspeil 2020 
betekent dit huurwoningen tot €737,14 en koopwoningen tot €245.000,-. Deze woningen zijn direct 
bewoonbaar (voorzien van keuken, sanitair, etc.).  

  
Ondergrens: Van het totaal deel sociaal wordt 75% uitgevoerd als permanent sociale huur, 
ingevuld met een gedifferentieerd programma. 

 
Aanvullend kan aansluiting worden gezocht bij de vraag in de markt en huurwoningen onder de 
2de aftoppingsgrens (€663,-) of 1ste aftoppingsgrens (€619,-) gerealiseerd worden. 
Woningcorporaties zijn daarbij een natuurlijke samenwerkingspartner.  
 

2. Bouwen om doorstroming te bevorderen 
Door het realiseren van nieuwe woningen in een gemengde vorm van middeldure huur en -koop 
wordt een verhuisbeweging op gang gebracht waarbij woningen aan de onderkant van de markt 
vrij komen. Uitgaande van prijspeil 2020 betekent dit huurwoningen van €737,14 tot €950,- . 
 
Ondergrens: 10% van de totale woningbouw wordt als middeldure huur ingevuld die minstens 15 
jaar een huur woning blijft 
 

3. Verdichten met kwaliteit en verbeteren leefbaarheid directe omgeving 
Door de bouw van woningen wordt de vitaliteit van de leefomgeving versterkt. Toegankelijkheid 
voor eenieder is uitgangspunt. Ontmoeting tussen mensen wordt gefaciliteerd en een mix van 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/#Verdrag_2
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functies zorgt voor levendigheid. Gezondheid wordt verbeterd met aandacht voor veiligheid, 
zelfredzaamheid en welzijn.  
 
Ondergrens: Ontwikkelingen hebben een toegevoegde waarde voor de leefbaarheid voor de 
directe omgeving, waarbij ontmoeting wordt gestimuleerd.    

 
4. Woningen worden flexibel uitgevoerd 

Een woning is eenvoudig om te zetten naar een andere functie of kan met geringe maatregelen 
worden samengevoegd of gesplitst. Hogere verdiepingsvloeren, constructief rekening houden met 
uitsparingen voor het verbinden van ruimtes en het preventief aanleggen van voorzieningen per 
module zijn maatregelen die genomen kunnen worden.  
 
Ondergrens: Bij de bouw van appartementen wordt constructief aantoonbaar rekening gehouden 
met toekomstige wijzigingen in het gebruik, voor andere woonvormen of voor andere functies.   

 
5. Smartcity voorzieningen 

Slimme technologieën maken integraal onderdeel uit van de woning. Aan de hand van sensoren 
en slimme apparaten wordt het wonen vereenvoudigd en kan controle van de gezondheid van de 
bewoners, gebruikers en bezoekers plaatsvinden.  
 
Ondergrens: In alle ruimtes van het appartementengebouw en de woningen zijn voorzieningen 
aanwezig die digitale aansturing van sensoren en slimme apparaten mogelijk maken.  

 
6. Energie-neutraal bouwen 

Nieuwe woningen zijn zoveel mogelijk energie-neutraal. Daarvoor wordt ingezet op een laag 
energiegebruik, gebruik van duurzame materialen en huizen die toekomstbestendig zijn. Uiteraard 
worden de woningen gasloos aangelegd.  
 
Ondergrens: GPR 9,5 (of BENG 50/20/75) 
 
Aanvullend kunnen woningen energie-neutraal of als nul op de meter woningen worden 
uitgevoerd (GPR 10). Nog een stap verder betreft de realisatie van energie-opwekkende 
woningen.  
 

7. Groen en natuurinclusief bouwen 
Met de aanleg van groene gevels, daken en buitenruimtes wordt een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de biodiversiteit. Ook door natuurinclusieve maatregelen wordt hieraan 
bijgedragen. 

 
Ondergrens: Minimaal 5 maatregelen uit handboek natuurinclusief bouwen. 

 
8. Klimaatadaptief bouwen 

Bij de bouw van de woningen wordt geanticipeerd op de extreme weersomstandigheden van de 
toekomst. Extreme buien, droogte en hitte zijn door de maatregelen die worden getroffen aan de 
woningen van minder grote invloed op het gebruik van de leefomgeving. Water wordt 
opgevangen, geïnfiltreerd en indien mogelijk hergebruikt.  

 
Ondergrens: minimaal 60 mm / 24 uur neerslag op eigen kavel verwerken, 2,5 liter / min vertraagd 
afvoer.  

 
9. Circulair bouwen 

Materialen worden opnieuw gebruikt of hergebruikte materialen vormen de basis voor nieuwe 
producten. Registratie van materialen en hun herkomst geeft duidelijkheid in de toekomst en 
vergroot de kans op hergebruik. Maximale milieubelasting wordt beperkt.  
 
Ondergrens: Minimaal 25% gerecyclede materialen toepassen met een maximale MPG van 
€0,7/m2 bvo en registratie via een materialenpaspoort 

 
Aanvullend MPG van 0,5. Hergebruik, losmaakbaarheid en het verlengen van de levensduur van 
materiaal.  
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Politiek-bestuurlijke aspecten  

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 16 januari is door de aanwezige raadsleden voorgesteld 

om de woonnorm eerst opiniërend in de raadscommissie te behandelen. De richting die het college 

meegeeft aan de woonnorm kan op deze wijze worden getoetst bij de raad. Tevens is verzocht om de 

reactie van de marktpartijen bekend te maken. Besluitvorming over de woonnorm kan dan in juni 

plaatsvinden.  

 

Juridische aspecten  

In de omgevingswet komt misschien een mogelijkheid om aanvullend op rijksbeleid strengere eisen te 

stellen. Onduidelijk is nog hoe dit gaat werken en voor welke onderwerpen dit betreft. Voor nu gaan 

wij uit van de huidige juridische mogelijkheden. De woonnorm kan niet altijd dwingend worden 

opgelegd, dit is afhankelijk van de grondpositie en de bestaande bouwrechten. Hierin worden 3 

situaties onderscheiden: 

• Uitnodigen: De grond is van derden en woningbouw is binnen het bestemmingsplan 

toegestaan. De gemeente gaat in gesprek om een initiatiefnemer uit te nodigen ambities van 

de woonnorm op te pakken.  

• Onderhandelen: De grond is van derden, maar de functie wonen is niet toegestaan of het 

bestemmingsplan moet worden aangepast. De gemeente en initiatiefnemer werken samen 

aan planontwikkeling, waarbij medewerking wordt verleend aan een 

bestemmingsplanwijzigingen indien wordt voldaan aan bepaalde ambities uit de woonnorm. 

Deze afspraken worden vastgelegd in anterieure overeenkomst.  

• Eisen: De gemeente heeft grond/vastgoed. Bij verkoop van de grond worden de ambities van 

de woonnorm als uitgangspunten meegegeven.  

 

Financiën  

Op dit moment vinden er verkenningen plaats of het mogelijk is om subsidies te krijgen om verhoging 

van ontwikkelkosten door de woonnorm te compenseren. Momenteel is het nog niet helder wat de 

kansen zijn. Najaar 2020 komt hier meer duidelijkheid over.  

 

Duurzaamheidsaspecten 

Het thema duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de woonnorm. Hiervoor zijn diverse 

ambities geformuleerd.  

 

Groenparagraaf  

Groen en natuur inclusief maakt onderdeel uit van het thema duurzaamheid. Hiervoor zijn diverse 

ambities geformuleerd.  

 

Aspecten informatievoorziening  

De nieuwe gemeentelijk website kiezen we na vaststelling bewust als vindplaats van informatie over 

de woonnorm. Deze website biedt ruimte aan interactiviteit, afbeeldingen, video’s en linkjes. Ook 

kunnen hier eenvoudig vragen en antwoorden weergegeven worden. Vanaf de nieuwe homepage van 

alkmaar.nl is de woonnorm eenvoudig te vinden.  

 

Tijdens het besluitvormingsproces gaan we relevante informatie zo interactief mogelijk delen en zal 

ook een pdf beschikbaar zijn.  

 

Inspraak & participatie derden  

Voor het ophalen van informatie en het toetsen van de eerste concept ambities zijn diverse partijen 

betrokken. De raadswerkgroep wonen heeft 2x over de woonnorm gesproken en tijdens 

raadsinformatiebijeenkomst zijn de ambities besproken. Daarnaast heeft marktconsultatie 

plaatsgevonden bij ontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. De concept uitgangspunten van de 
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woonnorm wordt aan de marktpartijen (o.a.de Woningmakers) voorgelegd om uitvoerbaarheid te 

toetsen.  

 

Communicatie  

De woonnorm is bedoeld voor degene die initiatiefnemer is in woningbouw. Vanaf de nieuwe 

homepage van alkmaar.nl is de woonnorm eenvoudig te vinden. Ook wordt aan dit document 

ambtelijk breed bekendheid gegeven. 

 

Vervolg en communicatie 

 

Na het verwerken van het advies van de raadscommissie en de marktpartijen zal de Woonnorm 

opnieuw worden aangeboden aan de raad voor besluitvorming.  

 

 

Bijlagen 

 

• 200310 Nota BW woonnorm 

• 200310 Toelichting woonnorm 

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar, 

 

P.M. Bruinooge, burgemeester 
 

 

 

W. van Twuijver, secretaris 

 

 

 

 

Collegevergadering : 10-03-2020 

Steller         : Karin de Visser 
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200310 - Toelichting woonnorm 
 
In de woonnorm staat op hoofdlijnen welke norm door de gemeente wordt gehanteerd bij nieuwe 
woningbouwprojecten en wat daarbij de ondergrens is. Dit document is een toelichting op de 
woonnorm. Hierin wordt een nadere onderbouwing, bestaande wet en regelgeving en maatregelen 
genoemd. Waar mogelijk worden ook referenties en weblinks opgenomen.  
 
1. 1/3 sociaal (koop en huur) 

 
Ondergrens:  

• Van het totaal deel sociaal wordt 75% uitgevoerd als permanent sociale huur, ingevuld met 
een gedifferentieerd programma. 

 
Onderbouwing: 

• Extra aanbod creëren in de sociale sector. De druk is hoog, er zijn lange wachttijden door de 
grote vraag. 

• Ook de sociale voorraad moet je blijven vernieuwen.  

• Gedifferentieerd aanbod door variatie in grootte en in huurprijs om  verschillende doelgroepen 
te kunnen huisvesten  

• Alkmaar wil een inclusieve stad blijven en dit versterken 

• Huisvesting van (bijzondere) doelgroepen is noodzakelijk 
  

Bestaande wet en regelgeving: 

•   - 
 
Maatregelen: 

• 1/3 deel van het totaal aantal woningen wordt gebouwd als sociale woningen  

• 75% van de 1/3 deel van de woningen (25% van het totaal aantal woningen) wordt als 
permanente sociale huurwoning gerealiseerd. Hiervoor geldt dat de woningen worden 
verhuurd via het regionale woonruimteverdelingssysteem (SVNK). 

• De overige 25% van de 1/3 deel van de sociale woningen kan naar keuze worden ingevuld 
met huur of koop.  

• Er is een gevarieerd aanbod aan huur. Woningen hebben een huur onder de huurprijs grens 
(€ 737,-), 2de aftoppingsgrens (€ 663,-) en 1ste aftoppingsgrens (€ 619,-). 

• De woningen zijn divers in maatvoering. Gangbare sociale huur appartementen hebben een 
gemiddelde omvang van 60-70 m2 met 1 of 2 slaapkamers. Gangbare sociale huur 
eengezinswoningen hebben een gemiddelde omvang van 80-95 m2 en hebben minimaal 2 
slaapkamers.  

• Prijs en kwaliteit van de woning zijn in balans. 

• De woningen zijn direct bewoonbaar (voorzien van keuken, sanitair, etc.).  
 
Referentie: 

• Langedijk: 30% sociaal koop/huur uit wisselbaar 

• Bergen: 40% categorie 1 en 2 (huur en/of koop) 

• Castricum: 30% categorie 1 en 2 (huur en/of koop) 

• Uitgeest: 30% categorie 1 en 2 (huur en/of koop) 

• Purmerend: 30% sociale huur 

• Zaanstad: 30% sociale huur bij grote projecten 

• Amsterdam: 1/3 sociale huur, ambitie 40% sociale huur 

• Haarlem: 40% sociale huur 

• Heerhugowaard: Ambitie is 30% onder 1ste aftoppingsgrens 
 
Weblinks:  

•  - 
 

2. Bouwen om doorstroming te bevorderen 
 

Ondergrens:  
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• 10% van de totale woningbouw wordt als middeldure huur ingevuld die minstens 15 jaar een 
huurwoning blijft 

 
Onderbouwing: 

• Doorstroming creëren, om bestaande sociale voorraad beschikbaar te maken voor doelgroep 

• Alternatief bieden voor mensen die niet meer in aanmerking komen voor sociale huur en niet 
kunnen kopen 

• Verbreden woningaanbod over gehele gemeente 
 
Bestaande wet en regelgeving: 

• - 
 
Maatregelen: 

• 10% van het totaal aantal woningen wordt gebouwd als huurwoning met een huur boven de 
huurtoeslaggrens en onder de €950,-.  

• De woningen zijn divers in maatvoering. Gangbare middeldure huur appartementen zijn groter 
dan70 m2 en hebben minimaal 2 slaapkamers. Gangbare eengezinswoningen zijn groter dan 
95 m2 en hebben minimaal 2 slaapkamers.  

• Prijs en kwaliteit van de woning zijn in balans. 

• De woningen zijn direct bewoonbaar (voorzien van keuken, sanitair, etc.).  

• Anterieur vastleggen dat huur voor minstens 15 jaar wordt geborgd.  
 
 
Referentie: 

• Purmerend: 30% doorstroom 
 
Weblinks:  

•  - 
 
3. Verdichten met kwaliteit en verbeteren leefbaarheid directe omgeving 
 
Ondergrens:  

• Ontwikkelingen hebben een toegevoegde waarde voor de leefbaarheid voor de directe 
omgeving, waarbij ontmoeting wordt gestimuleerd.  

 
Onderbouwing: 

• Met de komst van de woningen wordt de omgeving sterk verbeterd. Woningen zorgen voor 
een meer aantrekkelijke omgeving om te verblijven. Veiligheid en zichtbaarheid maken daar 
deel van uit.  

• Ontmoetingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd met daarvoor ingerichte plekken in en 
rond het gebouw. 

• Centrale ruimten van appartementengebouwen en appartementen zijn rollator toegankelijk. 

• Mengen van functies zorgt voor levendigheid  
 
Bestaande wet en regelgeving: 

• VN verdrag handicap (juli 2016) 

• Wet gelijke behandeling handicap of chronisch ziekte (Wgbh/cz): Mensen met een beperking 
kunnen vragen om een doeltreffende aanpassing op het gebied van wonen, werk, onderwijs, 
openbaar vervoer, goederen en diensten. 

 
Maatregelen: 

• Zitmogelijkheid in de centrale ruimte van een appartementengebouw. 

• (Semi)private buitenruimte waar gezamenlijk gebruik mogelijk is.   

• Geen drempels rondom een appartementengebouw, in de gezamenlijke ruimtes in het 
gebouw en in de appartementen zelf.  

• Brede deuropeningen in de gezamenlijke ruimtes van de appartementengebouwen. De 
appartementen zelf zijn rollator toegankelijk. 

• Zicht rondom vanuit de woningen op de openbare ruimte. 

• Opnemen van functies op de begane grond van een appartementengebouw.  
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Referentie: 

• - 
 
Weblinks:  

• -   
 

4. Woningen worden flexibel uitgevoerd 
 

Ondergrens:  

• Bij de bouw van appartementen wordt constructief aantoonbaar rekening gehouden met 
toekomstige wijzigingen in het gebruik, voor andere woonvormen of voor andere functies.   

 
Onderbouwing: 

• Het samenvoegen van woningen of splitsen kan eenvoudig worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
worden meebewogen met demografische ontwikkelingen in Alkmaar.  

• Sloop niet noodzakelijk, waardoor gebouwen langer en dus duurzamer gebruikt kunnen 
worden.  

• Door in de bouw met de constructie en bekabeling rekening te houden met een veranderend 
gebruik is het omzetten naar een ander gebruik in de toekomst eenvoudig en zonder grote 
kosten te realiseren.  

 
Bestaande wet en regelgeving: 

• - 
 
Maatregelen: 

• Er wordt modulair gebouwd, waarbij woningen uit 1 of meerdere modules bestaan 

• Hogere verdiepingshoogte op de begane grond maken functiewijziging mogelijk. 

• Gereserveerde uitsparingen in vloer en wanden, vrij van kabels en leidingen en constructie, 
maken het mogelijk om in de toekomst doorbraken te maken en trappen aan te leggen   

• De aanleg van voorzieningen (sanitair, meterkast, etc.) per module. 
 
Referentie: 

• - 
 
Weblinks:  

• -   
 
5. Smartcity voorzieningen 
 
Ondergrens:  

• In alle ruimtes van het appartementengebouw en de woningen zijn voorzieningen aanwezig 
die digitale aansturing van sensoren en slimme apparaten mogelijk maken.  

 
Onderbouwing: 

• In de smartcity woningen worden bewoners veel meer ondersteund door slimme apparaten en 
sensoren. Het is zo mogelijk om langer zelfstandig te wonen. 

• Met sensoren worden metingen verricht die het leefklimaat en gezondheid kunnen registreren 
en verbeteren.  

• Het sturen en ontvangen van data is noodzakelijk om de voorzieningen te gebruiken.  
 
Bestaande wet en regelgeving: 

• - 
 
Maatregelen: 

• In alle ruimtes is aansluiting op Wifi of 5G, de noodzakelijke bekabeling wordt bij de bouw 
meegenomen.  

• Alle woningen zijn aangesloten op glasvezel 
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• Toegankelijkheid van gebouwen wordt vereenvoudigd met de aanwezigheid van sensoren.  
 
Referentie: 

• - 
 
Weblinks:  

• - 
 
6. Energie-neutraal bouwen 
 
Ondergrens:  

• GPR 9,5 (of BENG 50/20/75) 
 
Onderbouwing: 

• Haalbare normen, geen koploper, maar wel vooruitstrevend. Daarbij zet Alkmaar in op 
meerdere thema’s voor duurzaamheid, niet alleen energie.  

• De verschillende aspecten van energie (behoefte, fossiele brandstof en hergebruik) worden 
opgepakt.  

• Hogere investeringen in duurzaamheidsmaatregelen vertalen zich in lagere woonlasten  
 
Bestaande wet en regelgeving: 

• BENG heeft een GPR van 8,5 en is vanaf 01-01-2021 wettelijke norm. 
 
 
Maatregelen: 

• Zonnepanelen 

• Zeer goede isolatie dak, vloer en muren 

• HR++ glas, triple glas 

• Ventilatiesysteem met warmteterugwinning 

• Warmtepomp of zonneboiler i.c.m. radiatoren voor lage temperatuur, en/of vloerverwarming 

• Geen of nauwelijks kieren 
 
Referenties: 

• Schiedam: 30% CO2 reductie in 2030 tov 1990: Duurzaamste bedrijventerreinen van 
Nederland Spaans Polder en ’s-Gravelandsepolder 

• Eindhoven: In 2035 is Eindhoven een energieneutrale stad 
 
Weblinks:  

•  - 
 

7. Groen en natuurinclusief bouwen 
 
Ondergrens:  

• Minimaal 5 maatregelen uit handboek natuurinclusief bouwen. 
 
Onderbouwing: 

• Vergroten groen in verstedelijkte omgeving 

• Vergroten biodiversiteit voor dieren 

• Geeft voldoende ruimte aan de initiatiefnemer om te kiezen voor een passende invulling.  
 

Bestaande wet en regelgeving: 

• - 
 
Maatregelen: 

• Daken: Groen dak, Bruin dak, Waterdak,  

• Tuin en gevel: Groene gevel, Geveltuin, Natuurspeelplaats 

• Water: Waterafvoer door infiltratie, Vijver 

• Inrichting: Haag, Bloemrijke boomspiegel, Muur van wildernis 
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• Dieren: Neststenen voor vogels, Vlinder- en bijen idylle, Kasten voor vleermuizen, Hotels en 
stenen voor insecten 

 
Referenties: 

•  - 
 
Weblinks:  

•  https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_ 
 

 
8. Klimaatadaptief bouwen 
 
Ondergrens:  

• Minimaal 60 mm / 24 uur neerslag op eigen kavel verwerken, 2,5 liter / min vertraagd afvoer. 
 
Onderbouwing: 

• Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden droger 
en extreme regenbuien komen vaker voor. In het extremer wordende klimaat en de verdere 
verdichtende stad is een extra inspanning nodig o.a. om de stad leefbaar te houden door het 
tegengaan van wateroverlast, hittestress en droogte.  

• Voor nieuwbouw en transformatie is het belangrijk dat geanticipeerd wordt op het 
veranderende klimaat. Dit betekent dat maatregelen getroffen moeten worden om voldoende 
water op te vangen in en om gebouwen, ook bij heftiger wordende buien, maar dat daarnaast 
ook rekening wordt gehouden met periodes met lange droogte en hitte. 
www.ruimtelijkeadaptatie.nl 

• Deze eis is bedoeld om te zorgen dat het private gebied een bijdrage levert aan de opvang 
van extreme neerslag zodat het openbare gebied wordt ontlast. Om het stedelijk 
watersysteem effectief te ontlasten moet de berging geleidelijk afgevoerd worden in een 
periode vanaf minimaal 24 uur na de bui (ongeveer 2,5 mm per uur). 
 

 
Bestaande wet en regelgeving: 

• -  
 
Maatregelen: 

• Groene privé tuinen. 

• Afkoppelen van hemelwaterafvoeren 

• Installatie voor het gebruik van regenwater in woningen (bijvoorbeeld voor gebruik voor 
toiletspoeling 

• Regenwatersopslag onder gebouwen, bijvoorbeeld parkeergarages 

• Groene daken, bijvoorbeeld toepassen van sedummatten 
 

Referentie: 

• Klimaatadaptieve wijk Westergouwe, Gouda 
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/@202888/westergouwe/ 

 
Weblinks:  

• -  
 
9. Circulair bouwen 
 
Ondergrens:  

• Minimaal 25% gerecyclede materialen toepassen met een maximale MPG van €0,7/m2 bvo 
en registratie via een materialenpaspoort 

 
Onderbouwing: 

• In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen 
en fossiel). 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/@202888/westergouwe/
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• Het is afhankelijk van de specifieke kenmerken en omvang van een ontwikkeling (kavel, 
gebouw, functie, gebruikers) hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan een circulaire 
ontwikkeling. 

• 25% is een duidelijke en goed haalbare norm. Daar past een MPG van 0,7 bij. De MPG kan 
worden gebruikt om de norm van 25% te controleren 

• Het materialenpaspoort zorgt dat bouwmaterialen tijdens de levensduur van een gebouw 
geregistreerd worden op basis onder meer financiële waarde, levensduur en kwaliteit. Doel is 
om inzicht te krijgen in alle grondstoffen in een gebouw, zodat deze recyclebaar of 
herbruikbaar zijn en daarmee opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden   
 

 
Bestaande wet en regelgeving: 

•  Bouwbesluit van 1,0. 
 
Maatregelen: 

• Gebruik van FSC gecertificeerd hout 

• Toepassen van biobased materialen (bijvoorbeeld hout, isolatie met grassen) 

• Toepassen van hergebruikte of gerecyclede materialen 

• Demontabel bouwen  
 
Referentie: 

• Amsterdam heeft de ambitie om in het materiaalgebruik bij nieuwbouw een zo laag mogelijke 
milieubelasting te realiseren. Dit kan door de zogenaamde Milieuprestatie van gebouwen 
(MPG) zo laag mogelijk te houden. Het streven is een MPG van 0,7 of lager. 

 
Weblinks:  

• -  
 
 
 

 


