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INLEIDING 
 

Ouder-Amstel heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Gebouwen 

die vandaag worden gebouwd, staan er in 2040 ook nog. Speerpunt in het gemeentelijk beleid is dan 

ook dat bij nieuwbouw maximaal wordt ingezet op duurzaamheid. Om de vervuiling van het bouwen 

en slopen van gebouwen te verminderen, is het van belang om meer circulair te bouwen: ketens te 

sluiten en bestaand materiaal her te gebruiken. Daarnaast worden de gevolgen van de klimaatcrisis 

steeds zichtbaarder: het wordt heter, periodes met droogte nemen toe maar de buien die vallen 

worden extremer. Klimaatadaptieve bouw helpt bij het tegengaan van de nadelige gevolgen van deze 

weersextremen. Tot slot wil Ouder-Amstel een groene gemeente zijn, met oog voor flora en fauna. 

Ook binnen de bouw mag daarom meer aandacht komen voor het samen laten gaan van de 

bebouwde omgeving, met zorg voor de natuur.  

 

In deze leidraad zijn de uitgangspunten van de gemeente Ouder-Amstel op het gebied van duurzaam 

bouwen opgenomen wat betreft de deelontwikkeling Dialogue in de Werkstad OverAmstel. De 

ambities zijn het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van een ontwikkeling van nieuwe gebieden, 

grootschalige verbouw en transformaties. Bij kleinschalige nieuwbouw (minder dan 9 woningen), 

verbouw en transformatie van bestaande gebouwen of gebieden wordt door de projectleider van de 

gemeente afgewogen welke eisen wel en niet gevraagd kunnen worden.  

 

Dit programma is bedoeld voor projectleiders van de gemeente Ouder-Amstel, ontwikkelaars en 

ontwerpers die een rol spelen bij de ontwikkeling of ontwerp van een gebouw en openbare ruimte. 

Het is de bedoeling dat deze maatregelen vervolgens worden geïntegreerd in het bestaande beleid, 

zoals de LIOR, de anterieure overeenkomsten, bouwplannen en samenwerkingsovereenkomsten.  

 

Zodra wettelijke eisen of andere kaders veranderen, evalueert de gemeente Ouder-Amstel of een 

bijstelling noodzakelijk is.  

 

De gemeente hanteert de uitgangspunten 

energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief 
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DUURZAAM BOUWEN 
Het college hanteert voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid de uitgangspunten 

energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. Hierbij wordt de Gemeentelijke Praktijk 

Richtlijn Duurzaam Bouwen aangehouden.  

 

Prestatie-eisen  
GPR Gebouw® (voluit: Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen) is een methode voor het omzetten 
van ontwerpgegevens van een gebouw naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het is een 
hulpmiddel voor ambitiebepaling bij ontwerpkeuzes, maatregelselecties en planbeoordeling gedurende de 
projectontwikkeling. Het is bovendien een manier om de communicatie over de duurzaamheidsaspecten rond 
de nieuwbouw helder en begrijpelijk te maken. De vijf hoofdthema’s voor gebouwen zijn: Energie, Milieu, 
Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Voor de thema’s Energie en Milieu hanteren we de DPG-
score. Deze onderwerpen zijn ontleend aan het meetinstrument GPR Gebouw.   

 

 

Energieneutraal 
Speerpunt in het gemeentelijk beleid is dat bij nieuwbouw maximaal wordt ingezet op 

duurzaamheid. Nieuwbouw heeft een eigen, specifieke energiebehoefte. Deze is namelijk erg laag 

doordat nieuwbouw hele hoge isolatiewaarden kent vanuit de bestaande regelgeving. Meer nog dan 

verwarming zal koeling en ventilatie grote aandacht vragen. Ons uitgangspunt is een energieneutrale 

leefomgeving. Daarbij gaan we uit van de trias energetica:  

1. Reduceer de energievraag zoveel mogelijk;  

2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie die lokaal is opgewekt;  

3. Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk. 

 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de ontwikkelaar: 

• De ambitie voor nieuwbouw is energiepositief. 

• Nieuwbouw wordt niet aangesloten op aardgas. 

• Gebouwen worden op een duurzame wijze verwarmd en gekoeld. Onder het kopje  

hittestress staan hierover ook eisen opgenomen.  

o Bouwfysica is het startpunt bij het uitwerken van de gebouwen. De constructie werkt 

mee bij het behalen van een hoog comfort.  

o Uitgangspunt is lage temperatuurverwarming in de gebouwen. Bij een duurzame 

wijze van verwarmen en koeling kan gedacht worden aan groene stroom, groen 

(waterstof)gas en restwarmtebenutting. 

Ambitie van de gemeente: 

• De GPR (versie 4.3 met NMD is gemiddeld 8 op de vijf hoofdthema’s, met een 10 

op het thema energie.  

• De GPR moet worden opgesteld door een GPR gebouw-expert. 

De ambities van de gemeente 

 Per 1 januari 2021 moet voor Beng 2 minimaal worden voldaan aan 0 Kwh/m2. Ambitie 

gemeente is te onderzoeken of kan worden voldaan een ENG. 
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o De toepassing van conventionele koel- en verwarmingsinstallaties (zoals HR ketels, 

traditionele elektrische boilers en conventionele koelmachines) is niet toegestaan.  

o Het gebruik van biomassagestookte stookinstallaties (zoals pelletkachels) is niet 

toegestaan.  

• Gebruik van LED-verlichting, ook buiten. 

• De in een woonwijk opgewekte energie moet duurzaam zijn. Met duurzaam wordt bedoeld: 

energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het 

gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden 

benadeeld.  

• Bij een gebiedsontwikkeling moet in ieder geval verkend worden of de volgende systemen 

geschikt zijn: 

o Geothermie;  

o Riothermie (afvalwater); 

o Aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater en drinkwater); 

o Restwarmtebenutting. 

 

Circulair 
Circulair bouwen en beheren betekent het sluiten van technische en biologische kringlopen. De 

grondstoffen blijven in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en 

bodem. Gebouwen moeten zo ontworpen zijn dat ze makkelijk nieuwe functies kunnen vervullen en 

dat de toegepaste materialen zoveel mogelijk hergebruikt, herbruikbaar of hernieuwbaar zijn. 

Circulariteit dient niet alleen op gebouwniveau te worden ingevuld, maar ook op de ruimtelijke 

aspecten.  

 

De Nederlandse overheid stimuleert deze transitie en heeft in dat kader vijf transitieagenda’s 

uitgewerkt. Eén daarvan is gericht op de bouweconomie (zie schema). 

1. Benut het beschikbare 

Bij het realiseren van functies in een gebied wordt eerst gekeken of dit kan worden ondergebracht in 

een bestaand gebouw. Mocht dat niet kunnen, dan worden er materialen, die in de nabije omgeving 

beschikbaar zijn, toegepast in de bouw.   

 

2. Gebruik het hernieuwbare  

Het betreft onder andere het benutten van regenwater en het toepassen van materialen van 

organische oorsprong, zoals hout, bamboe, stro, natuurlijke verven en lakken.  
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3. Minimaliseer de milieu-impact 

Sommige materialen, zoals lood en teerhoudende dakbedekking, veroorzaken door uitloging grote 

milieuschade. Er moet gekozen worden voor materialen die een zo laag mogelijke milieubelasting 

opleveren.  

 

4. Creëer voorwaarden voor een lange cyclus 

Wensen voor een gebied kunnen in de tijd veranderen. Door slim te ontwerpen is het eenvoudig om 

gebouwen na een bepaalde periode intern aan te passen en eventueel uit te breiden, zonder dat 

grote ingrepen nodig zijn om de nieuwe wensen mogelijk te maken.  

 

5. Creëer mogelijkheden voor lange cycli 

Wanneer een gebouw niet meer nodig is dan is het doel zoveel mogelijk materialen van dat gebouw 

op een andere plek of op een andere manier opnieuw te benutten. Dat kan door upcycling, recycling 

of hergebruik. Voorwaarde is dat materialen relatief eenvoudig geoogst en gescheiden kunnen 

worden. Dit vraagt aandacht in de ontwerp- en bouwfase.  

 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de ontwikkelaar: 

• Op het moment van realisatie start bouw moet vanaf 2025 minimaal 30% van de 

gebouwelementen (vierkante meters) bestaan uit biobased, hergebruikt en/of gerecycled 

materiaal. Er worden zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen met een keurmerk 

gebruikt, zoals DUBO, cradle to cradle en FSC.  

• Het is niet toegestaan om uitlogende of toxische materialen te gebruiken, zoals lood, 

ongecoat zink, teerhoudende dakbedekking en koperen waterleidingen.  

• Er worden voorzieningen toegepast, zoals warmteterugwinning en het gebruik van grijs 

water voor het toilet. 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de openbare ruimte: 

• Op het moment van realisatie start bouw moet vanaf 2025 minimaal 30% van de elementen 

in de openbare ruimte (vierkante meters) bestaan uit biobased, hergebruikt en gerecycled 

materiaal. Er worden zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen met een keurmerk 

gebruikt, zoals DUBO, cradle to cradle en FSC.  

• Het is niet toegestaan om uitlogende of toxische materialen te gebruiken, zoals lood, 

ongecoat zink, teerhoudende dakbedekking en koperen waterleidingen.  

 

Klimaatadaptief 
Klimaatverandering is nu al zichtbaar. We zien het aan de vaker voorkomende extremen in het weer: 

het ene moment droogte, het volgende moment wateroverlast. De gevolgen ervan zijn ook in 

Nederland zichtbaar. Daarom is het, naast het voorkomen van klimaatverandering (mitigatie) door 

De ambitie van de gemeente 

• Voor woningen wordt uitgegaan van een MPG lager dan 0,7 en voor kantoren lager dan 

0,9 in plaats van de wettelijke norm uit het Bouwbesluit. 

• De bovenwettelijke PV-panelen hoeven niet meegenomen te worden in de MPG-

berekening, conform Bouwbesluit.  

• Bij nieuwbouw en grote ingrepen in gebouwen geldt de verplichting van een 

materialenpaspoort. Het paspoort wordt bij verkoop van het pand aan de nieuwe 

eigenaar overgedragen.  
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het beperken van broeikasgassen, ook van belang maatregelen te treffen om de gevolgen van 

klimaatverandering op te vangen (adaptatie). De gemeente Ouder-Amstel sluit dan ook aan bij het 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en werkt samen via het BOWA: het bestuurlijk overleg water in het 

Amstel, Gooi en Vecht-gebied. Een en ander is verder uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 

Ouder-Amstel 2018-2022 (GRP). Deze paragraaf is met name voor grote ontwikkelingen, maar ook 

voor kleine ontwikkelingen moet hier in ieder geval naar gekeken worden. Als voorbeeld kan gekeken 

worden naar de maatregelen zoals voorgeschreven in het handboek openbare ruimte van de 

gemeente Amsterdam.1 

 

Wateroverlast 

Door de toename van extreme hoosbuien kan een gebied te maken krijgen met wateroverlast. Doel 

is een robuust watersysteem dat in voldoende waterberging voorziet en bovendien de leefbaarheid 

en kwaliteit van het gebied vergroot. De primaire waterlopen en waterkeringen in het gebied worden 

onderdeel van het stedenbouwkundig raamwerk en worden zo nodig verschoven om bij te dragen 

aan de ruimtelijke kwaliteit van de woonwijken. Om een gebied goed te kunnen ontwateren wordt er 

een regelmatig patroon van waterlopen aangelegd. 

 

De gemeente hanteert, in aansluiting op het landelijke beleid, de volgende voorkeurs-volgorde voor 

het maken van keuzes in de verwerking van stedelijk afvalwater: 

• Ontstaan van afvalwater voorkomen of beperken;  

• Verontreiniging van afvalwater voorkomen of beperken;  

• Afvalwaterstromen gescheiden houden, tenzij niet scheiden geen nadelige gevolgen heeft. In 

het gebied past de gemeente een gescheiden rioolstelsel toe;  

• Huishoudelijk afvalwater en vergelijkbaar afvalwater gaat naar een zuiverende voorziening; 

• Ander afvalwater na retentie en zuivering bij de bron hergebruiken; 

• Ander afvalwater na retentie en zuivering lokaal in het milieu brengen; 

• Ander afvalwater gaat naar rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de openbare ruimte: 

• De extra waterbelasting mag niet leiden tot wateroverlast in de gebouwen en eventuele 

parkeergarages.  

• Het gebied moet waterbelasting tijdelijk kunnen bergen op straat of in plantsoenen en de 

afvoer van water naar sloten en vaarten mag niet worden belemmerd.  

• Regenwater wordt zoveel mogelijk lokaal ingezet, bijvoorbeeld om energie op te wekken, 

voor koeling, het doorspoelen van het toilet en voor terugwinnen van grondstoffen.  

 

  

 
1 https://openresearch.amsterdam/nl/page/58877/integrale-ontwerpmethode-openbare-ruimte  

De ambitie van de gemeente 

Een kavel heeft een bergend vermogen van minimaal 60 mm in 1 uur gevallen over een periode 

van 24 uur.  

 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/58877/integrale-ontwerpmethode-openbare-ruimte
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Hittestress 

In de zomer zien we steeds vaker extreem hoge temperaturen. In combinatie met veel verhard 

oppervlak kan dit leiden tot hittestress: de warmte blijft hangen zonder dat verkoeling optreedt. Om 

dit te voorkomen is het belangrijk maatregelen te treffen, vooral in de openbare ruimte, maar ook op 

en in de gebouwen.  

 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de ontwikkelaar: 

• In de gebouwen ligt de focus op het voorkomen van oververhitting via bouwkundige 

maatregelen (zoals optimale isolatie, zonwering, overstekken). Verder draagt groen op en 

aan het gebouw, in combinatie met goede isolatie, bij aan het beperken van hittestress en 

zorgen ze bovendien voor een vertraagde afvoer van hemelwater.  

 

Dit betekent in bijvoorbeeld het volgende voor de openbare ruimte: 

• Er wordt in een gebied ingezet op infiltratie, om uitdroging van de bodem tegen te gaan.  

 

Natuurinclusief 
Voor het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving en een klimaatadaptieve openbare 

ruimte is groen essentieel. Als voorbeeld kan gekeken worden naar de maatregelen zoals 

voorgeschreven in het werkboek natuurinclusief bouwen en ontwerpen van de gemeente 

Amsterdam.2 

 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de ontwikkelaar: 

• Het gebouw wordt ecologisch verantwoord ingericht. Hierbij is het raadzaam om van tevoren 

bepaalde doelgroepen te definiëren, waarvoor ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld een bepaald 

soort vogel of vleermuis.  

• Elk gebouw wordt voorzien van rust en nestplaatsen voor dieren, zoals neststenen voor 

vogels, rustplekken voor insecten en voorzieningen voor vleermuizen. 

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

De ambitie van de gemeente 

• Voor woningen geldt een bovenwettelijke eis van TOjuli van 1,0 op basis van NTA8800. Een 

dynamische simulatie is ook toegestaan, het aantal GTO-uren mag in dat geval niet groter 

zijn dan 450.  

• Er is tenminste 30% schaduw door vegetatie op langzame verkeersroutes en 

verblijfsplekken, tijdens de hoogste zonnestand in de zomer. Mocht dit niet haalbaar zijn, 

dan wordt andere maatregelen toegepast om hetzelfde effect te realiseren.  

• Ten minste 50% van het verhard oppervlak bestemd voor parkeren (niet zijnde bouwwerk)  

en van paden is uitgevoerd in de vorm van halfverharding (zand, houtsnippers, schelpen, 

grastegels, half open verband). Zinloze verharding wordt weg gelaten.  

 

De ambitie van de gemeente 

Bij realisering van gebouwen moet voldoende groen gerealiseerd worden in, aan (verticaal 

groen), op (sedumdaken) en nabij het gebouw (inrichting van de openbare ruimte) en er 

moeten voldoende plekken voor dieren worden gecreëerd.   
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• Elementen zoals fietsenstallingen en afvalcontainers zijn op een groene manier ingepast, 

zoals een groen dak op een fietsenstalling en een perkje groen rond een afvalcontainer.  

• De gebouwen zijn ingericht met vegetatiedaken en verticaal groen, voor zover dit eventuele 

zonnepanelen niet in de weg zit.  

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de openbare ruimte: 

• De omgeving is ecologisch verantwoord ingericht. Het kan dus niet alleen maar gras met een 

enkele boom zijn, maar denk aan zogenoemde tiny forest en perken met wilde bloemen. 

Inspiratie kan gehaald worden uit het handboek duurzame buitenruimte.  

• De focus ligt op de lokale biodiversiteit. 

• Er worden ecologische verbindingen met de omgeving aangelegd. 

• De oevers van watergangen worden natuurvriendelijk aangelegd. 

 

Duurzame en slimme bouwlogistiek 

 

Dit betekent bijvoorbeeld het volgende voor de ontwikkelaar: 

• Het aantal vervoersbewegingen wordt geminimaliseerd (ritten en kilometers). 

• Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van elektrische voertuigen, bouwwerktuigen of 

bouwwerktuigen met een lage emissie. 

• Vervoersbewegingen worden in de tijd verspreid en indien mogelijk over verschillende 

modaliteiten uitgevoerd (zoals weg, water, en spoor). 

• Het creëren van afval wordt zoveel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door het zo min mogelijk 

gebruiken van verpakkingen en een efficiënt bouwproces. Het afval dat wel ontstaat wordt 

zorgvuldig en vergaand gescheiden. 

• Er worden duurzame bouwmethoden toegepast. 

 

Overige beleidsstukken 
Duurzaamheid heeft te maken met veel verschillende onderwerpen. Daarom wordt voor een aantal 

onderwerpen verwezen naar beleid dat daarover al is opgesteld: 

- Speelnota Ouder-Amstel en de Beleidsnota sport en bewegen; 

- Beleidsnota verkeer en de mobiliteitsplannen, voor zover deze gereed zijn; 

- Integraal beleidsplan Openbare ruimte (IBOR); 

- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR); 

- Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Ouder-Amstel. 

  

De ambitie van de gemeente 

De bouwlogistiek moet op een duurzame en slimme wijze plaatsvinden. Dat geeft minder 

(geluids)overlast, minder uitstoot van schadelijke stoffen en draagt onder andere bij aan een 

grotere verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. 
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DEFINITIES 
Biobased  Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur. 

Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw. En materialen die 

tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien. 

BOWA    Het bestuurlijk overleg water in het Amstel, Gooi en Vecht-gebied 

Cradle to cradle  Duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is 

'van wieg tot wieg'. Met andere woorden: er is geen levenscyclus 'van de 

wieg tot het graf', maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw 

grondstof voor het volgende product. 

DPG   DuurzaamheidsPrestatie Gebouw  

DUBO  Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur 

sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze 

behoort. 

EPC   Energieprestatie coëfficiënt 

FSC  Forest stewardship Council   

Geothermie Lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, 

kassen en industrie 

GTO   Gewogen Temperatuuroverschrijding 

GPR    Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen 

IBOR   Integraal beleidsplan Openbare ruimte 

LIOR   Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte 

MPG    Milieuprestatie Gebouw 

MRA   Metropoolregio Amsterdam 

NMD   Nationale milieudatabase 

Openbare ruimte De ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar  

een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. 

TOjuli   Een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting 

Trias energetica De Trias Energetica (eerder bekend als Trias Energica) is een  

driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken 

 


