
Zienswijze op 
gebiedsvisie 

voor 
‘Molenhoek-

Zuid’
ten behoeve van raadsleden 

van gemeente Mook en 
Middelaar



Doelstelling

Informeren raadsleden over onze visie en zienswijze

Vervolg op eerdere gesprekken met raadsfracties

Bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming door de raad



Even vooraf

 Het Energiecafé is altijd bereid tot een verdere toelichting 
(info@energiecafemookenmiddelaar.nl, 06-40372450)

 Deze presentatie zal worden toegestuurd aan de deelnemers

mailto:info@energiecafemookenmiddelaar.nl


Gebiedvisie – context - gemiste kansen

 Eerste indruk: goed verhaal. Helaas is de uitwerking van de vele mooie 
ambities te mager. Gedegen invulling wordt bovendien onvoldoende 
geborgd.

 Daarbij zijn de ambities onder meer v.w.b. Duurzaamheid onvoldoende!

 Deze gebiedsvisie als onderlegger voor verdere planvorming en uitvoering 
baart ons zorgen. 

 Hogere duurzaamheidseisen zijn een must! Dit in verband met:

 Mook en Middelaar energieneutraal in 2030 (besluit gemeenteraad)

 Ter voorkoming van renovatie MZ-woningen nog vóór 2030

 Mondiale en landelijke energierealiteit

 Regionale Energie Strategie

 Transitievisie Warmte 



Gebrek aan ambitie (1)

?



Gebrek aan ambitie (2)

 Voorbeelden m.b.t. lage ambities:
 Circulaire ontwikkeling: benoemde ambitie van 10% hernieuwbare materialen, 

beduidend lager dan wat in de Woondeal is afgesproken (25%). 

 Klimaatadaptatie & biodiversiteit: te weinig ambitie op droogtebestendigheid

 Duurzame mobiliteit: slechts 1 van de 6 aspecten (emissieloze mobiliteit) heeft 
prioriteit, de rest is niveau ‘basis’. Deze krijgt bovendien onvoldoende invulling.

 Onze zienswijze en deze presentatie focust bewust op Duurzaamheid.

 Duurzame energie: slechts 1 van de 6 aspecten (Vraagbeperking) heeft 
prioriteit, de rest is niveau ‘basis’. Duurzame energie wordt daarom 
onterecht benoemd als ‘heeft prioriteit’. Extra zonnepanelen op dak wordt 
benoemd als ‘optioneel’. Er wordt niet voorzien in energie/warmte opslag.

 De gemeente heeft lef getoond met de ambitie om in 2030 energieneutraal 
te willen zijn. De nu getoonde ambitie in de gebiedsvisie is hiervoor te laag.

 Er wordt in de gebiedsvisie besproken over ‘kansen’ en ‘suggesties voor 
normen’, maar dat is te vrijblijvend.



Zienswijze Energiecafé - algemeen
 Om het doel ‘Energieneutraal in 2030’ te behalen, moeten nieuwe woonhuizen en -

wijken als Molenhoek Zuid energiepositief gebouwd worden. Zelfs om 
energieneutraal te bouwen is beduidend meer nodig dan nu in deze contouren.

 Er moet worden voorkomen dat Molenhoek-Zuid na 2030 verbouwd moet worden 
om alsnog energieneutraal/-positief te worden gemaakt.

 Maximaal inzetten op betere en ook haalbare waarden voor isolatie, ventilatie en 
het verwarmingssysteem. Dit zowel om de energievraag te beperken, maar ook om 
lokaal meer energie op te wekken. 

 Denk niet op de korte termijn qua kosten voor energieneutraal bouwen; tegenover 
eenmalig hogere stichtingskosten in verband met de betere 
duurzaamheidsmaatregelen, staan de energie- en kostenbesparing van de huizen 
gedurende de gehele levensduur. Hogere bouwkosten worden op deze wijze in een 
beperkt aantal jaren terugverdiend. NB: +€25k NHG en Energie Prestatie Vergoeding.

 Houdt bij de energieopwekking met zonnepanelen ermee rekening dat vanaf 2030 
alleen nog 100% elektrische auto’s worden verkocht. Gebruik de zelf opgewekte 
elektriciteit niet uitsluitend voor de energievraag van de huizen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/energieprestatievergoeding-epv-bij-huurwoningen-op-warmtenet


Zienswijze Energiecafé - specifiek

1. Isolatie: kies niet voor de huidige, wettelijk voorgeschreven Beng 1 eis, die 
grotendeels stamt uit 2015, maar voor hogere isolatiewaarden voor vloer (must), 
gevel, dak, luchtdichtheid en glas. Verlaag structureel de warmtevraag. 

2. Ventilatie: alleen vraag-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning 
toepassen. 

3. Warmtevoorziening: pas warmtepompen toe met een minimale efficiëntie van 5. 
Dit kan door als warmtebron gebruik te maken van bodemwarmte, van PVT-
panelen of van aquathermie. Bij voorkeur door middel van een collectief 
warmtenet (één gemeenschappelijk systeem voor meer huizen).

4. Oriëntatie van de huizen in huidige plannen gelukkig vrij goed. Ook de eventuele 
mogelijkheid om te verwarmen door middel van aquathermie moet reeds 
bepaald worden in de fase van de gebiedsvisie, nu dus.

5. Zonnepanelen: bedek alle beschikbare daken uit het gehele plangebied volledig 
met zonnepanelen. Een deel van de lokaal opgewekte energie komt zo 
beschikbaar voor elektrische auto’s. Met het oprichten van een 
energiemaatschappij wordt het aantrekkelijker voor bewoners om energie aan 
elkaar en anderen te leveren.



Zienswijze Energiecafé: proces
 Alles begint met het juiste ambitieniveau. Het ambitieniveau in de gebiedsvisie 

is uitsluitend bepaald door het college en projectontwikkelaars en is te laag.

 Bij het bepalen van het ambitieniveau was geen mogelijkheid tot participatie 
door maatschappelijke organisaties, zoals het Energiecafé en WoonplatforMM.

 Participatie nu: Inzagetermijn 4 i.p.v. 6 weken, inspraak op ‘spuit 11’ moment,  
twee weken voor raadsbesluit gebiedsvisie (op verzoek van college versneld)

 De raad is nooit gehoord (tot 26 jan) en kreeg beperkte informatie bovendien laat.

 Het college wil de gebiedsvisie vaststellen op 10 maart om het bestemmingsplan 
vast te kunnen stellen vóór inwerkingtreding van nieuwe omgevingswet. Argument 
is dat er anders vertraging optreedt. Ook werd het mislopen van WoonDeal-
financiering genoemd. Haastige spoed is echter zelden goed.

 De nieuwe omgevingswet is geen bedreiging, maar een kans. De omgevingswet 
biedt de gemeente mogelijkheden tot het stellen van (extra) eisen voor 
duurzaamheid, circulariteit en participatie aan projectontwikkelaars. 

 Sterker nog: In andere gemeenten (bv. Meppel) blijkt de aanleg van daadwerkelijk 
duurzame wijken (onder huidige wetgeving) uitsluitend te kunnen via crisis- en 
herstelwet (ofwel zelf volledig opdrachtgever).

 Ook over financieringshaast: veel vragen, nog weinig onderbouwing.



Zienswijze Energiecafé: procesvragen

Hierna tal van voorbeelden van Duurzame wijken en hoe het ook kan.

Eerst nog enkele procesvragen, die we graag ter overdenking meegeven:

 Waarom is nu die haast?

 Hoe hangt financiering samen de WoonDeal?
 Hoeveel verschillende financieringsbronnen zijn er?

 Hoe groot is het aandeel WoonDeal daarin?

 Welke harde deadlines staan er in de WoonDeal?

 Maar vooral: Biedt de nieuwe omgevingswet niet juist meer voordelen dan 
nadelen voor deze nieuwe wijk? 

 Wil de raad zo hals over kop besluiten over een dergelijk grote investering?
 Groot qua kosten & qua kans voor kwalitatieve wijk, gelet op de totale levensduur.

 Gaat uw partij akkoord met de voorgestelde versnelde besluitvorming?



van hoe het kan

Voorbeelden



100% 
energieneutrale
wijk in Rijswijk 

 4.000 woningen

 Gebaseerd op de principes van 
Passiefhuis

 Laagtemperatuurverwarming

 Een warmtepomp met verticale
bodemwarmtewisselaars

 Gebalanceerde ventilatie met WTW

 Douche WTW

 PV-panelen

 Zie verder

https://merosch.nl/projecten/eerste-energieneutrale-wijk-van-nederland


Woonwijk
van hout

 Elix, een ''sustainable community'' in 
Kerckebosch Zeist

 De woningen worden opgetrokken uit cross 
laminated timber (kruislings verlijmd hout), 
aangevuld met houtskeletbouw.

 Bamboe gevels geven de huizen een 
prachtige, natuurlijke aanblik. 

 Zie verder

https://www.nieuwbouw-elix-kerckebosch.nl/


Brainport Smart 
District - mHomes

 52 modulaire woningen door Nijmeegse
projectontwikkelaar

 De ‘mHomes’ blijven 15 jaar in het gebied
staan.

 Modulair en makkelijk aan elkaar te
schakelen

 Gemaakt van hoofdzakelijk circulaire en na-
groeibare ecologische (bio-based) 
bouwmaterialen

 Makkelijk herbruikbaar en herplaatsbaar.

 Gestapeld geplaatst,  variërend van 1, 2 en
3 hoog. Rondom de woningen is veel ruimte
voor gemeenschappelijk groen en een vijver.

 Zie Brainport Smart District | mHome

 Video

https://mhome.nu/brainport/
https://youtu.be/WZrX_t4FONY


Voorbeeld: Maanwijk
in Leusden

 120 woningen, waar mensen, technologie 
en natuur samenkomen

 veel nadruk op verbinding tussen mensen, 
bv. om ook senioren een plek te geven, 
alsook de sociale woningbouw

 NL Greenlabel A certificering

 Elektrische deelfietsen en deelauto’s

 De energie die de zonnepanelen op de 
daken opwekken, wordt onder andere 
gebruikt voor het opladen van voertuigen

 Zie verder

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20201230-maanwijk-toont-nieuwe-standaard-van-gezonde-wijken


PVT panelen
 40 individuele water/water-warmtepompen

 280 PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar

 De PVT-panelen wekken niet alleen 
elektriciteit op, maar winnen ook warmte 
terug uit daglicht, zonlicht en de buitenlucht.

 De warmtepomp benut deze warmte voor 
verwarming en de bereiding van warm 
tapwater, terwijl de opgewekte elektriciteit 
aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.

 Voor het opwekken van extra elektriciteit 
worden daarnaast zo’n 400 conventionele PV-
panelen op de daken geïnstalleerd.

 Zie verder

https://triplesolar.eu/project/pvt-paneel-complex-ronduit-utrecht/


Ecodorp
Boekel

 30 Klimaatadaptieve en klimaatpositieve 
huurwoningen

 6 Mantelzorgwoningen, buurthuis, kennis-
en educatiecentrum, werkplaats en 
kantoren

 Mogelijkheden voor eigen 
voedselvoorziening

 Eigen energievoorziening met seizoen 
warmteopslag

 Ecologische waterzuivering

 Zie verder

https://www.ecodorpboekel.nl/


Warmte
opslag

 Elektriciteit wordt in de buizen omgezet in 
warmte.

 Het basalt warmt hierdoor op. Door een 
goede isolatie wordt deze warmte 
vastgehouden.

 Deze warmte kan maanden later gebruikt 
worden om huizen op te warmen.

 In een opstelling van 20x30x6m kan 700.000 
kWh opgeslagen worden. Dit is voldoende 
voor verwarming en heetwatervoorziening
van ca. 50 huizen.

 Zie verder

 Video

https://cesar-energystorage.com/hoe-werkt-het/
https://youtu.be/h2y4-quZdiU?t=10




https://merosch.nl/actueel-kennis/7-redenen-waarom-we-ermee-stoppen


Vragen?
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