
WELKOM BIJ “VOL ONDER MAAIVELD”

4. Zelfvoorzienende wijken en buurten 

Ruimte scheppen in de ondergrond door wijken en buurten (zoveel mogelijk) 
zelfvoorzienend te maken. 

- Gebouw zelfvoorzienend
- Wijk of straat zelfvoorzienend
- Kleinschalige infra per wijk
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De grote gemeentelijke opgaven
Zelfvoorzienende wijken en buurten geven antwoord

1. Klimaatneutraal
• Lokale oplossing (opwekking & buffering)
• Lokaal piekvermogen
• Niet gehinderd door wet- en regelgeving

2. Klimaatbestendig
• Op eigen terrein opvang en hergebruik van hemelwater (huis)
• Wateropvang als openbare recreatievoorziening (buurt)

• realisatie en exploitatie kosten samenvoegen
• berekenen netto contante waarde
• model validatie

• Partijen samen aan de knoppen
• transparant afstemmen 

3. Voldoende ruimte voor kabels en leidingen en gemeentelijke wensen
• Zelfvoorzienende locatie vereist minder kabels en leidingen
• Langer gebruik huidige infra (>afschrijvingstermijn)
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Strategie

1. Partijen en belangen bij elkaar brengen
• Iedereen heeft baat bij de laagste totale kosten
• levert meeste voordeel voor de samenleving als geheel
• Niet gehinderd door wet- en regelgeving

2. Zoek de laagste totaalkosten (model)
• MODEL:

• Realisatie- en exploitatiekosten samenvoegen
• berekenen netto contante waarde
• modelvalidatie

• Partijen samen aan de knoppen
• afstemmen 

3. Implementeer in pilots
• Modelevaluatie en verbetering
• Winst

• Nieuw praktisch samenwerkingsmodel breed toepasbaar
• Minder kabels en leidingen in de ondergrond (>afschrijvingstermijn)
• Input voor aanpassing wet- en regelgeving (op alle niveaus)

Strategie
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Model 
MODEL

1. Totaalkosten als  
Netto contante waarde

2. Transparant

3. Aanpasbaar

4. Zelf aan de knoppen 
draaien

Ladder van Lansink voor K&L
• Bronoptimalisatie (woning)
• Lokaal zelfvoorzienend waar het kan
• Regionaal zelfvoorzienend waar het kan 
• Externe toevoer waar het moet
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Vragen aan de gemeenten (1)

1. Facilitering
• Wat kunt u bieden?

• Pilot locatie
• Budget voor de pilot
• Actieve bewonersgroepen
• Subsidie
• Ondersteuning vanuit uw organisatie
• Evaluatie
• Wet en regelgeving voor pilot

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid…..
• Communicatiekanalen
• Partijen bij elkaar brengen 
• De juiste poppetjes uit alle partijen

• En wat nog meer?

2. Nodig vanuit alle deelnemende partijen
• Actieve participatie
• Mandaat vanuit achterban(grensverleggend/-overschrijdend werken)
• Bereid om nieuwe oplossingen te bedenken en toe te passen
• Denken vanuit kansen
• En nog veel meer?!!!!
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Vragen aan de gemeenten (2)

Welk type pilots? 
• Selectie criteria qua ontwikkelfase

• Bestaande bouw
• Gebied toe aan renovatie/nieuwbouw

• Selectie criteria naar woningtype (ideaal)
• Laagbouw, 
• Lage hoogbouw tot 5 etages, 
• Hoogbouw

Partijen
• Eigenaren
• Gebruikers
• Gemeenten
• Netwerkbedrijven
• Waterschappen
• Belangenclubs
• Ontwikkelaars
• Veiligheidsregio


