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Duurzaamheids- en klimaatbelangen kunnen het 
best vroeg in het ontwerpproces aan de orde 
komen. Een goed voorbeeld daarvan is het proces 
bij het ontwikkelen van de woonwijk Rijnenburg. 
 

Waar gaat het over? 
De gemeente Utrecht wil een gebied ten zuiden 
van de A12 ontwikkelen tot een woon- en 
werkgebied met 5000 woningen, bedrijven, een 
groengebied, recreatie en waterberging. Voor de 
structuurvisie is een plan-MER opgesteld. 
 

Klimaatatelier  
Bij de voorbereiding van de structuurvisie is een 
klimaatatelier georganiseerd om de ambities over 
klimaat en duurzaamheid te formuleren. 
Ambities die uit het klimaatatelier naar voren 
kwamen, zijn vertaald in criteria voor de 
beoordeling van alternatieven.  
§ Klimaat mitigatie (CO2 reductie) door energie 

op te wekken en te besparen, veenafbraak te 
voorkomen en CO2 vast te leggen; 

§ Klimaatadaptatie door verminderen van de 
gevolgen door hitte, droogte, wateroverlast en 
het verbeteren van de waterveiligheid; 

§ Een gezonde samenleving (meer bewegen, 
betere luchtkwaliteit, weinig geluidhinder, 
ziekten voorkomen); 

§ Cradle to cradle: sluiten kringlopen voor water, 
energie, sanitatie en afval. 

 
Aan de hand van die ambities zijn in het 
klimaatatelier, met werksessies, bijeenkomsten en 
onderzoeken, bouwstenen voor alternatieve 
ontwerpen van de nieuwe wijk ontwikkeld. 
 

Duurzaamheidprestatie 
Om de alternatieven ontwerpen te kunnen 
beoordelen en optimaliseren, is het Duurzaam 
Ontwerpen Instrument Rijnenburg ontwikkeld.  
Dit instrument combineert de opzet van het 
bestaande Duurzaamheidprofiel op locatie (DPL) 
met een digitale tekentafel. Rapportcijfers 
brengen verschillende aspecten in beeld hoe een 
ontwerp scoort op duurzaamheid.  
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Vanuit de vijf pijlers van het klimaatatelier zijn er 
13 indicatoren uitgewerkt die relevant  
zijn voor de klimaatambities van Rijnenburg. 
De indicatoren zijn over het algemeen uitgedrukt 
kwantitatieve meeteenheden die een ruimtelijke 
impact hebben op structuurvisieniveau: 
 
Water en bodem: 
1. regenwaterberging 
2. waterberging omgeving 
3. veenbehoud bij droogte 
Geluid: 
4. percentage woningen en voorzieningen met 

een goede geluidskwaliteit 
Energie voorziening: 
5. percentage energie dat wordt opgewekt voor 

de totale behoefte van Rijnenburg 
6. opgewekte energie voor omliggende wijken 
Infra en bereikbaarheid: 
7. OV- bereikbaarheid 
8. bereikbaarheid basisvoorzieningen per fiets 
9. fietsverbindingen naar buiten wijk 
Recreatie, natuur en landschap: 
10. hoeveelheid (hectare) wijkgebonden 

recreatievoorzieningen 
11. hoeveelheid (hectare) niet wijkgebonden 

recreatievoorzieningen 
12. aantal ecologische verbindingen met de 

omgeving 
13. percentage behouden oorspronkelijk 

slagenlandschap 

Het proces geeft weer hoe een ontwerpatelier 
bijdraagt aan: 
§ het formuleren van ambities op het gebied van 

klimaatverandering en duurzaamheid; 
§ de wijze waarop klimaat en duurzaamheid 

geïntegreerd kunnen worden in de verkenning 
en ontwikkeling van alternatieven; 

§ een methode waarmee alternatieven 
beoordeeld kunnen worden op de aspecten 
klimaat en duurzaamheid. 

 

Relatie met het plan-MER 
Het klimaatatelier en het plan-MER voor de 
structuurvisie Rijnenburg waren twee aparte 
processen die los van elkaar stonden. Het atelier 
focuste namelijk op onderlinge vergelijking van 
alternatieven op duurzaamheidindicatoren, het 
MER meer op milieugevolgen van het voornemen 
zelf. De Commissie denkt echter dat de gevolgde 
aanpak van het planatelier prima bij m.e.r. voor 
plannen past. De uitkomsten van het klimaat-
atelier geven zowel inzicht in de verkenning, 
beoordeling en selectie van alternatieven maar 
ook in de effecten op duurzaamheid en klimaat. 
En dat zijn m.e.r.-aspecten bij uitstek.  
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