
AMBITIEMATRIX DUURZAAMHEID 

(IN ONTWIKKELING)

Commissievergadering 13 mei 2020



1. Inleiding | Lenneke Knoop – OIJ | 5 min

2. De beweging van en mogelijkheden rondom duurzaamheid | Nico Wissing – Studio 

Nico Wissing | 15 min

3. Het proces rondom duurzaamheid en ontwikkeling Hofskamp Oost III | Margriet 

Snaaijer – Sweco | 5 min

4. Uitleg duurzaamheidsambities en thema’s | Marius Schoppink – Sweco | 25 min

5. Vervolg ambitiematrix | Lenneke Knoop – OIJ | 5 min

6. Vragen | 10 min

PROGRAMMA



Q1 Q2 Q3 Q4

Thematische uitwerkingen Vaststellen 
Bestemmingsplan

Vaststellen 
voorbereidingskrediet 

Onderzoeken, ontwikkeling bestemmingsplan en voorschriften

Vaststellen 
duurzaamheids

-ambitie

Planning 2020

Communicatie

(voorbereiding) grond verwerven

Paars = raadsmoment
Daarnaast nemen we de raad  graag 
mee door het jaar heen, bijv. in 
commissievergaderingen en met 
memo’s.

Regionale randvoorwaarden en afstemming

TERUGBLIK VORIGE VERGADERING





Concept ambitiematrix Duurzaamheid

Thema Ambitieniveau
(openbaar)

Ambitieniveau
(op kavel)

Doel

1. Energie 2 3 Energiebesparing en lage CO2-emissie en 
bijdragen aan zo mogelijk een 
energiepositief terrein

2. Materialen 2 2 Op geselecteerde onderdelen van de 
aanbesteding aanleg circulariteit 
introduceren en bevorderen van circulair 
materiaalgebruik bij de bedrijfsgebouwen

3. Bodem 1 1 Wet- en regelgeving toepassen

4. Water 3 2 Waterkwantiteit en riolering, elementen 
klimaatadaptatie, op kavels ondersteunen 
van gemeentelijke doelen klimaatadaptatie 
en zo mogelijk terugdringen van water



Concept ambitiematrix Duurzaamheid

Thema Ambitieniveau
(openbaar)

Ambitieniveau
(op kavel)

Doel

5. Ecologie 2 2 Ecologie als een manier om 
vestigingsklimaat te bevorderen. Focus op 
inrichting van structuren. Kavels leveren 
aandeel in natuurlijk ingericht gebied.

6. Ruimtegebruik 2 1 Multifunctioneel ruimtegebruik door 
stapeling van functies om ruimte te 
besparen of ruimte beter te benutten, zuinig 
ruimtegebruik door hoog 
bebouwingspercentage

7. Ruimtelijke kwaliteit 3 3 Gebruikswaarde vanuit het perspectief van 
smart industry op het terrein, hoge kwaliteit 
bebouwing en kavelinrichting

8. Welzijn/leefomgeving 2 1 Voorkomen hinder bij aanleg en gebruik en
extra aandacht verkeersveiligheid, naleving 
wet- en regelgeving, tegengaan / voorkomen 
hittestress



Concept ambitiematrix Duurzaamheid

Thema Ambitieniveau
(openbaar)

Ambitieniveau
(op kavel)

Doel

9. Sociale relevantie 2 2 Heldere informatie en ‘marketing’ van 
terrein en inzetten op lokale kennis en 
sociale betrokkenheid op het 
bedrijventerrein en social return

10. Investeringen 2 2 Kosten inkoop vs kosten beheer moeten 
tegen elkaar opwegen, in kaart brengen wat 
de ondernemers kunnen doen aan 
sociaaleconomische baten op punten 
gezondheid/vitaliteit werknemers

11. Vestigingsklimaat 3 3 Overkoepelende ambitie is aantrekkelijk 
voor smart industry, een innovatief 
bedrijventerrein met aantrekkingskracht op 
andere relevante bedrijven

12. Bereikbaarheid 2 2 Goede bereikbaarheid vanuit omgeving, een 
robuust transportsysteem en samenwerking 
bij oplossingen


