
Bijlage 1 Stand van zaken duurzaamheidsambities Hoevelaar 

Door de raad zijn in maart 2017 de duurzaamheidsambities voor Hoevelaar vastgesteld. 
Daarbij zijn concrete maatregelen vastgesteld, maatregelen die sowieso doorgevoerd 
worden, en te onderzoeken maatregelen, maatregelen die onderzocht worden en indien 
mogelijk worden gehanteerd. In deze bijlage wordt per maatregel kort de stand van 
zaken beschreven. 

Concrete maatregelen 
1. Het wordt een gasloze wijk; 

Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht om nieuwbouwwoningen gasloos te bouwen. Vanaf 
die datum is het bouwbesluit (een van de wettelijke toetsingskader van een Wabo 
vergunning voor de activiteit bouwen) gewijzigd. Aanvragen die vanaf die datum 
binnen komen moeten aan de nieuwe kaders van het Bouwbesluit getoetst worden, 
dat wil zeggen dat geen vergunningen meer verleend mogen worden die uitgaan van 
een gas- aansluiting. Tenzij het college gebruik gemaakt heeft van de 
uitzonderingsbepaling die opgenomen is in de wetswijziging. Voor Hoevelaar is altijd 
ingezet op de realisatie van een gasloze wijk. Dat wij hierin ingehaald zijn door de tijd 
is een mooie bijkomstigheid die aansluit bij de ambities van de gemeente voor 
Hoevelaar. 

2. Voor de te bouwen woningen wordt een EPC-norm van 0 gehanteerd; 
Het hanteren van een EPC-norm van 0 is, in Hoevelaar, nog steeds het uitgangspunt. 
Inmiddels wordt echter gesproken van BENG ipv EPC-0. Op dit moment vinden er 
gesprekken plaats met de provincie, Vallei Wonen en de ontwikkelaar waarin de 
mogelijkheden onderzocht worden om alle woningen aan te bieden als nul op de 
meter woningen. Het onderzoek heeft met name betrekking op de 
financieringsmogelijkheden en de financiële mogelijkheden voor sociale 
huurwoningen. 

3. Er wordt, daar waar mogelijk, los verkaveld en op de zon georiënteerd; 
In het stedenbouwkundig plan is zoveel mogelijk los verkaveld en op de zon 
georiënteerd. Naast het feit dat woningen met een zongerichte tuin een betere 
verkoopbaarheid hebben en aantrekkelijker zijn heeft dit vanuit het 
duurzaamheidsaspect ook veel voordelen. Daar waar woningen niet gunstig op de zon  
zijn georiënteerd, wordt door bijvoorbeeld de kap te draaien, alsnog gebruik gemaakt 
van zonne-energie. 

4. Parkeren wordt efficiënt opgelost, met als uitgangspunt zo min mogelijk verharding; 
Het parkeren wordt zoveel mogelijk opgelost door parkeervoorzieningen te realiseren 
in hoven. Alle parkeerplaatsen in Hoevelaar worden half verhard uitgevoerd. 
Daarnaast is er per straat een bewuste keuze gemaakt in de benodigde verharding. 
Zo zijn er straten waarin alle weggebruikers dezelfde ruimte delen en is er in enkele 
gevallen gekozen voor een trottoir aan één zijde. 

5. De woningen hebben zo veel mogelijk flexibele plattegronden (levensloopbestendig), 
waarbij het op voorhand duidelijk is dat dit niet voor elk woningtype mogelijk is; 
Nu het stedenbouwkundig plan gereed is kunnen de plattegronden van de woningen 
uitgewerkt worden. In het plan is, waar mogelijk, ruimte gebonden voor 
aanbouwen/garages waarin bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer kunnen 
worden gerealiseerd. 

6. In de wijk wordt groene waterbuffering toegepast (wadi’s); 
Na overleg met het waterschap en voortkomend uit het waterhuishoudingsplan is 
gebleken dat de grondwaterstand in Hoevelaar te hoog is voor het gebruik van 
WADI’s. Hierdoor wordt waterberging opgelost in oppervlakte water. Dit heeft als 
gevolg dat er relatief veel oppervlakte water in Hoevelaar aanwezig is. In de 
woonstraten worden in het midden goten opgenomen die het water af voeren. 



Daarnaast worden, zoals eerder al aangegeven, de parkeerplaatsen in halfverharding 
uitgevoerd. 

7. Het oppervlakte aan verharding wordt beperkt, de openbare ruimte wordt dus 
groener. Hierbij dient wel het beheeraspect in acht te worden genomen; 
In Hoevelaar wordt op meerdere manieren de verharding zoveel mogelijk beperkt. 
Zoals eerder aangegeven wordt er bij de parkeervakken halfverharding toegepast. 
Aan de noordzijde van fase I Hoevelaar wordt een groene loper aangelegd. Bij de 
straten die door Hoevelaar lopen wordt er veelal aan 1 zijde van de weg een trottoir 
aangelegd en niet aan 2 kanten. Dit zijn slechts een aantal voorbeeld van de 
beperking van verharding. Daarnaast heeft de Stichting Woudenberg Natuurlijk 
aangegeven samen met de gemeente met kopers in gesprek te willen over een 
duurzame inrichting van groen en tuinen. 

8. De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk duurzaam aangelegd waarbij waar 
mogelijk lokale materialen worden toegepast; 
Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het inrichtingsplan en de aanbesteding 
daarvan. 

9. Ten aanzien van afvalscheiding wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen 
rondom afvalverwerking. 
Afval (containers voor PMD, restafval en papier) wordt in Hoevelaar centraal 
ingezameld met behulp van ondergrondse containers. De inwoners betalen naast het 
vaste tarief voor de afvalstoffenheffing (dat voor alle inwoners gelijk is) een bedrag 
per keer dat ze gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer. Alleen voor 
het GFT afval komen er aparte minicontainers en dienen er opstelplaatsen aangelegd 
te worden. Het textiel en glas kan naar de diverse reeds bestaande ondergrondse 
containers worden gebracht. De overige afvalstromen kunnen de inwoners 
(grotendeels gratis) kwijt op de milieustraat.  

Te onderzoeken maatregelen: 
10. De aanleg van collectieve groene ruimte waarbij het beheer bij de bewoners wordt 

neergelegd; 
De ontsluitingsweg om Hoevelaar te bereiken, de aanwezige gasleiding en de 
waterberging die in de oppervlakte opgelost dient te worden zorgen er samen voor 
dat er een grote spanning is met betrekking tot het uitgeefbaar gebied. Het 
aanleggen van een grotere collectieve groene ruimte is in dat kader ook niet 
mogelijk. Er is simpelweg geen grote groene ruimte in het plan waar dit aangelegd 
kan worden. Samen met stichting Duurzaam Woudenberg bekijken wij de 
mogelijkheden m.b.t. privé tuinen en kleine groenvoorzieningen. 

11. Een collectief laag temperatuur warmtenet waarbij de woningen individueel na-
verwarmd worden. Waarbij op termijn ook stroom binnen de buurten kan worden 
opgeslagen om bij hoge piek(vraag) te kunnen worden ingezet;
Voor fase 1 van Hoevelaar gaan we uit voorzieningen op woningniveau in de vorm 
van luchtwarmtepompen en zonnepanelen. Dit systeem is in het kader van de BENG-
normering het meest gunstig.  

12. Grijs water systeem op woningniveau, specifiek gebruik van hemelwater om 
bijvoorbeeld de wc door te spoelen of de auto te wassen;
De aanleg van een systeem om met grijswater het toilet door te spoelen en de was te  
doen vergt een investering van zo’n € 4.000,- per woning (aanleg watertank, 
installatie pomp en aparte leidingen etc.). Voor 200 woningen betreft dit dus een 
investering van zo’n 8 ton. Gelet op de hoge woningprijzen, ivm de bouw van 
woningen die aan BENG voldoen en de hoge bouwkosten, is het niet wenselijk om ook  
deze kosten door te rekenen aan bewoners. Wij zien daarom af van deze ambitie. 

13. Het toepassen van duurzame bouwmaterialen; 
Deze ambitie wordt nader uitgewerkt in overleg met de aannemer (mede-



grondeigenaar) die de woningen gaat bouwen. We hebben hier als gemeente geen 
specifiek beleid voor en menen dat wij met overleg tot goede resultaten kunnen 
komen. Afgesproken is bijvoorbeeld dat er van FSC-hout gebruik wordt gemaakt en 
dat bij de keuze van bakstenen wordt bezien wat een duurzame keuze is.   

14. Stimuleren en faciliteren gedeelde mobiliteit.
Momenteel vindt er een onderzoek naar de mogelijkheden om in Hoevelaar een 
systeem voor elektrische deelauto’s aan te bieden. Gekeken wordt naar de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid voor de bewoners maar zeker ook naar de kosten 
voor de gemeente. Wij verwachten op korte termijn met een voorstel voor elektrische 
deelauto’s te komen. Bij de verkoop van de woningen wordt de kopers gewezen op de  
mogelijkheden. Na afronding van fase 1 wordt geëvalueerd of deelauto’s een lagere 
parkeerdruk tot gevolg hebben en of daarmee het aantal parkeerplaatsen (in vervolg 
fasen) verlaagd kan worden.   


