
B&W-besluit: 

1. Het college stelt de Praktijkrichtlijn  Duurzame Stedenbouw (DSB) vast en evalueert deze periodiek. 

2. Het college besluit dat kosten die gemaakt worden voor het gebruik van de Praktijkrichtlijn voor rekening 

komen van externe partijen als projectontwikkelaars. 

3. Het college besluit dat de Praktijkrichtlijn Duurzame stedenbouw wordt ingepast in de Richtlijnen Fysieke 

Projecten 

4. De afdeling Milieu wordt bij alle grote ruimtelijke plannen om advies gevraagd. 

5. Communicatieparagraaf: De betrokkenen afdelingen worden geïnformeerd over het besluit; de B&W-nota 

wordt uitgereikt aan de media. 

6. Deze nota wordt ter kennisname voorgelegd aan de commissie SO. 
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Bestuurlijke context  

Duurzame ontwikkeling beschouwen wij als een van de speerpunten van ons beleid. Door minder beslag te 

leggen op eindige hulpbronnen en grondstoffen willen wij er aan bijdragen dat volgende generaties ook over een 

acceptabele en prettige leefomgeving kunnen beschikken. 

In het Beleidsprogramma 2003-2006 hebben wij daarom vastgelegd dat duurzaamheid waar mogelijk moet 

worden bevorderd in alle plannen voor stedenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw en Grond- Weg- en Waterbouw 

(GWW) projecten. 

 

In het Structuurplan hebben wij voor de stad als geheel de kaders voor duurzame stedenbouw geformuleerd. 

Thans besluiten wij over de wijze waarop wij dit invullen op het schaalniveau van de stedelijke 

ontwikkelingsplannen.  

 

In de Nota Richtlijnen Fysieke Projecten wordt aandacht gegeven aan uitgangspunten duurzaam bouwen en het 

milieuprogramma.  Deze praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw geeft de uitwerking hieraan. Per planfase wordt 

aangegeven hoe duurzame stedenbouwkundige maatregelen ingepast kunnen worden. 

 

Wij  willen dat alle ruimtelijke plannen voldoen aan de basiskwaliteit duurzame stedenbouw (DSB) en waar 

mogelijk een streefkwaliteit. 

Wij hebben hiervoor de praktijkrichtlijn duurzame stedenbouw ontwikkeld. Deze bestaat uit een checklist en 

uitgangspunten voor duurzame stedenbouw. De checklist bevat een opsomming van stedenbouwkundige 

maatregelen waarmee per project de basis- en streefkwaliteit DSB bepaald kan worden. 

De belangrijkste uitgangspunten voor duurzame stedenbouw zijn de volgende: 

 Koppel natuur /recreatieve functies aan het waternetwerk  

 Koppel stedelijke functies aan  het stedelijke verkeersinfrastructuur (OV,  fiets, auto)  

 Betrek milieurandvoorwaarden in het stedenbouwkundig ontwerp 

 Zorg voor een intensieve inrichting van het stedelijk gebied  

 Zorg dat je wijken en gebouwen flexibel ontwerpt en herstructureert 

 Tracht zongerichte verkaveling zo veel mogelijk in het ontwerp mee te nemen 

 Bevorder door het stedelijk ontwerp het gebruik van fiets en openbaar vervoer 

 Tracht sloop van kwalitatief goede wijken en gebouwen te vermijden. 

 
Wij besluiten deze uitgangspunten en gekozen maatregelen vast te leggen in overeenkomsten met 

projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. We zullen per project de ambities en duurzame stedelijke 

maatregelen op te nemen in de bestemmingsplannen. 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

mailto:hbueno@haarlem.nl

