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De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte 
willen we steeds meer doen. De hoogste tijd om in beweging te 
komen. Werk te maken van de leefbare stad, van elektrisch vervoer, 
van een vitaal platteland en van zonne-energie en aardgasvrije wijken. 

In deze factchecker hebben wij van bureau Over Morgen voor jou de 
basis van de thema’s gebiedsvernieuwing, warmtetransitie, duurzame 
mobiliteit, zon, energie & klimaat, vastgoed, gebiedseconomie en 
Omgevingswet op een rij gezet. Met deze factchecker op zak, kun je 
nog beter jouw goede verhaal vertellen. 

Over Morgen begint nu.

www.overmorgen.nl  |  info@overmorgen.nl  |  Kleine Koppel 26 3812 PH Amersfoort



GEBIEDS-
VERNIEUWING
WIST JE DAT...



In 2017 had ongeveer 11% 
van de woningen een A-label 
en 16% een B-label. De 
meeste woningen hadden 
energielabel C (31%). Bijna de 
helft van alle woningen had 
energielabel D of lager (42%).

Binnenstedelijke woningbouw vraagt om 
samenwerking van alle partijen. Zorg voor 
kennis over aardgasvrij bouwen en mobiliteit. 
Gebruik een externe kwartiermaker die 
boven de partijen staat. En een financieel 
economisch regisseur die haalbaarheid 
bewaakt. Alleen samen kan je versnellen.



De Nederlandse bodem daalt al 
jaren. Dit wordt versneld door 
klimaatverandering. Hierdoor 
verzakken huizen. De schade hiervan is 
berekend op 22 miljard euro in 2050.

De temperatuur in 
Nederland verschilt tussen 
de stad en het omringende 
buitengebied. Dat kan 
oplopen tot meer dan 7˚C.



WARMTE-
TRANSITIE
WIST JE DAT...



40% van de gebouwde omgeving 
kunnen we verwarmen met warmte 
uit water. Hierdoor is oppervlakte-
water, afvalwater en drinkwater 
misschien wel ons nieuwe gas.

Met de nieuwste techniek kunnen 
datacenters restwarmte van 50˚C 
produceren. Hiermee kunnen 
gebouwen en kassen direct of met 
tussenkomst van een warmtepomp 
heel efficiënt verwarmd worden.



Isoleren niet alleen de warmte-
vraag vermindert maar ook 
meer dan het dubbele aantal 
opties geeft om een woning 
aardgasvrij te verwarmen.

Om in 2050 aardgasvrij te 
zijn moeten er komende 32 
jaar 7,6 miljoen woningen 
van het aardgas af. Dat zijn 
1.000 woningen per dag.



DUURZAME 
MOBILITEIT
WIST JE DAT...



Auto’s staan gemiddeld 95% 
van de tijd stil. Des te meer 
reden om auto’s te delen. 
Onderzoek geeft aan dat 
deelautogebruikers 15% minder 
de auto gebruiken en dat elke 
deelauto ervoor zorgt dat 4 
parkeerplekken overbodig zijn.

De gemiddelde levenscyclus 
van een elektrische auto 
(220.000 km), inclusief 
productie, onderhoud, sloop en 
brandstof, die rijdt op groene 
stroom 70% minder CO2-
uitstoot dan een benzineauto.



Nederland telde in 2018 
38.000 laadpalen. Om de 
duurzaamheidsambities waar 
te maken, moeten er in 2030 
1,8 miljoen laadpalen bij. Dit 
betekent dat er tot 2030 meer 
dan 400 laadpalen per dag 
geplaatst moeten worden.

Het aantal snelladers is 
in Nederland in 3 jaar tijd 
verdubbeld naar 1.000 stuks. 
Bij een snellader laad je de auto 
minimaal 5 keer zo snel op als 
bij een laadpaal op straat.



ZON
WIST JE DAT...



De zon straalt op 1 dag 
genoeg energie op 
aarde om de wereldwijde 
energievraag 9.000 keer 
te voorzien.

Energie kan op meerdere 
manieren uit zonlicht gehaald 
worden. De twee meest gebruikte 
zijn fotovoltaïsche zonne-energie 
en thermische zonne-energie. 
Bij de eerste manier, meestal PV 
genoemd, wordt zonlicht direct 
omgezet in elektriciteit. Dit wordt 
in Nederland het meest gebruikt.



Tot nu toe 600.000 van de 
9 miljoen Nederlandse gebouwen 
uitgerust zijn met zonnepanelen. 
Samen zijn die zonnepanelen goed voor 
2% van de totale elektriciteitsvraag.

De biodiversiteit op 
het terrein van een 
zonnepark is groter 
dan die in een weiland.



ENERGIE & 
KLIMAAT
WIST JE DAT...



Nederland heeft in 2015 in het 
Klimaatakkoord van Parijs toegezegd 
om samen met 194 andere landen te 
zorgen dat de aarde in 2050 met niet 
meer dan 2˚C is opgewarmd.

Door besparing en efficiëntie 
kunnen we meer dan 40% 
besparen op het energieverbruik.



Van elke regio wordt in 2019 een 
Regionale Energie Strategie (RES) 
verwacht. Dit houdt in dat 380 
colleges en gemeenteraden regionaal 
gedragen keuzes moeten maken 
voor de opwekking van duurzame 
elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de benodigde 
opslag- en energieinfrastructuur.

In 2017 waren door 
investeringen in 
energiebesparing en 
hernieuwbare energie 
51.000 voltijdbanen. 
Dat tegenover 31.000 
voltijdbanen door 
investeringen in 
conventionele energie. 



VASTGOED
WIST JE DAT...



Een groot deel van het 
corporatiebezit is geschikt 
om te verwarmen met een 
collectieve warmtevoorziening 
en een lokale duurzame bron. 
Om de verduurzaming aan 
te pakken, is het daarom van 
belang dat je breder kijkt 
dan het complex, namelijk op 
gebiedsniveau. 

Voor een belegger, gemeente 
of corporatie is de eerste 
stap naar het verduurzamen 
van de vastgoedportefeuille 
‘inzicht’ is. Met de interactieve 
Vastgoedatlas wordt de 
huidige situatie en de opgave 
inzichtelijk. Dit is zowel op 
wijk- als op gebouwniveau.



De komende 12 jaar zullen naar verwachting 
1.000 kerken leeg komen te staan. Deze 
leegstaande kerken, maar ook andere 
leegstaande gebouwen zijn een unieke kans om 
weer betekenis te geven aan gebouw en gebied. 

Ongeveer 7% van onze 
winkelvoorraad in Nederland 
staat leeg. Om hier invulling 
aan te geven is een sterke visie, 
een gedragen actieplan en een 
uitvoeringsorganisatie nodig.



GEBIEDS-
ECONOMIE
WIST JE DAT...



10 jaar na het uitbreken van de kredietcrisis de gemiddelde woningprijs 
in Nederland weer op het niveau van 2008 ligt, maar dat de regionale 
verschillen nog aanzienlijk zijn. In 8 van de 12 provincies ligt de 
gemiddelde woningprijs nog steeds onder het prijsniveau van 2008. 

De gemiddelde kostprijs per 
kWh (basisbedrag) bij een 
SDE-subsidieaanvraag voor 
zon-PV is in de afgelopen 
5 jaren bijna 30% gedaald.



In 2017 zijn er ongeveer 7.500 
betaalbare huurwoningen 
gerealiseerd door transformatie 
van 1.900 bestaande panden, zoals 
kantoren, winkels en fabrieken.

Gemeenten willen steeds meer hun 
grondbeleid heroverwegen gelet op de 
toenemende woningvraag, de ruimtelijke 
claim voor de energietransitie en de 
komst van de Omgevingswet.



OMGEVINGS-
WET
WIST JE DAT...



De kerninstrumenten van de Omgevingswet bieden een 
interessant samenspel en helpen ambities te realiseren.

Hoofdlijn ambitie leefomgeving. 
Generiek en gebiedspecifiek.

Maatregelen. Wat ga 
je doen en met wie?

Gebiedsgerichte regels, geboden en verboden, 
integrale benadering en omgevingswaarden.

Maatwerkvoorschriften 
of niet? Gebruiksruimte.

Omgevingsvisie Programma Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Raad College Raad College

Motivering en participatie



FACTCHECKER
OVER MORGEN


