
‘Warmtetransitie in Land van Cuijk van 

start’ - Voorbereiding en toelichting op raadsavond 

7 oktober  

19.30 – 19.40 Introductie door de wethouder van Boxmeer over het 
proces en de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen 

19.40 – 20.00 Toelichting op de verschillende warmtealternatieven 
en wat voor Land van Cuijk wel en niet mogelijk is (door Buro Loo) 

20.00 – 20.20 Toelichting op het behaalde resultaat tot nu toe, de 
sessies, dit geven we op kaart weer met daarbij de rode draad van 
de uitkomsten (door Tauw) 

20.20 – 20.45 Stellingen en open vragen met mentimeter over 
uitgangspunten, ambitie en kansen/risico’s in Land van Cuijk met 
daarbij het gesprek over de uitgangspunten (door Tauw) 

Daarnaast is het mogelijk om in de chat van de vergadering 
doorlopend vragen te stellen. Deze zullen we of ter plekke 
beantwoorden als dat past en anders nadien toesturen aan alle 
raadsleden. 

 



WARMTETRANSITIE – VÓÓR 2021 
Op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving 

In 2015 heeft Nederland in Parijs ingestemd met een nieuw Klimaatakkoord van de Verenigde Naties. Net 
als alle andere landen moet Nederland een flinke inspanning leveren om de opwarming van de aarde te 
beperken tot maximaal 2, en liefst niet meer dan 1,5 graden Celsius. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 
aangegeven dat ze de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990 wil 
verminderen. Om dit doel te halen is het Nationale Klimaatakkoord opgesteld. Als een van de onderdelen is 
het doel gesteld om in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben. Om dat te behalen is 
het nodig dat een kwart van de woningen in 2030 aardgasvrij is. Deze transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving is enorm en heeft een grote impact op de bijna zeven miljoen woningen in Nederland. 
We ruilen onze individuele gasgestookte cv-ketels in voor duurzame aardgasvrije warmteoplossingen. 
Gemeenten hebben een belangrijke regierol in deze transitie naar een aardgasvrije omgeving. Gemeenten 
zijn verplicht om in lijn met het Klimaatakkoord op drie niveaus plannen op te stellen:  
 
1 Regionaal in de vorm van de Regionale Energie Strategie (RES), waarin we duurzame energiebronnen in 
de regio in kaart brengen. Onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW), waarmee we de 
regionale warmtevraag, de warmtebronnen, de benodigde infrastructuur en de bovenlokale kansen en 
uitdagingen op het gebied van de warmtetransitie in beeld brengen. 
 
2 Op gemeentelijk niveau met de Transitievisie Warmte (TVW). Die beschrijft hoe gemeente samen met 
stakeholders onze warmtevraag op een aardgasvrije en duurzame manier gaan invullen en in welk tempo 
dat zal verlopen. Uiterlijk in 2021 moet de eerste Transitievisie Warmte zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad.  
 
3 Voor alle wijken of buurten waar al gestart is of waar gestart wordt met een aanpak richting aardgasvrij, 
stelt de gemeente vervolgens een concreet plan van aanpak op, een zogenaamd uitvoeringsplan. In 2021 
moeten de plannen gereed zijn voor de wijken waarvan het doel is om die uiterlijk in 2030 van het aardgas 
af te halen. Deze plannen geven we vorm samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In 
die plannen maken we een definitieve keuze voor het warmtealternatief voor de buurt, brengen we in kaart 
welke kosten hiermee gepaard gaan en spreken we af hoe we op een betaalbare manier een aardgasvrije 
wijk of buurt gaan realiseren.  

Wijkuitvoeringsplan 
Deel in 2021 gereed 

 

1e Transitievisie Warmte 
In 2021 gereed 

  

Regionale Energiestrategie 
In 2021 gereed 

 
Provincie / Regio 

Gemeente 

Wijk / Buurt 



Wijk/buurt/gebied: Wijkuitvoeringsplan (WUP) 
Per wijk, buurt of afgebakend gebied wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld samen met de bewoners. Hierin is 
de warmteoplossing voor deze wijk uitgewerkt, onderbouwd en vertaald in een uitvoeringsplan(ning). Het WUP 
krijgt een plek in het Omgevingsplan. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas afgaan, dat is vanuit het 
Klimaatakkoord minimaal één kwart van de woningen, moet uiterlijk in 2021 een WUP zijn opgesteld.  

Provincie – Regio: RES 
Op Provincie – Regio niveau is er de RES, Regionale Energiestrategie. De regionale warmtevraag, -bronnen en 
infrastructuur worden hierin meegenomen in het hoofdstuk RSW, de Regionale Structuur Warmte. De RES wordt 
uiterlijk in 2021 vastgesteld. De RES wordt onderdeel van de Provinciale Omgevingsvisie. 

Gemeente: Transitievisie Warmte (TVW) 
Op gemeentelijk niveau moet de Transitievisie Warmte uiterlijk in 2021 zijn vastgesteld. Deze wordt elke vijf jaar 
herzien. De visie geeft inzicht in welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en de mogelijke oplossingen, met een 
focus op de wijken voor 2030. Deze visie wordt in samenwerking met de belangrijkste stakeholders opgesteld. De 
Transitievisie Warmte komt in de Gemeentelijke Omgevingsvisie.  

Landelijk beleid in het Klimaatakkoord. Dit komt in de Nationale Omgevingsvisie terecht.  

BELEIDSKADERS 
Landelijk, Provincie / Regio, Gemeente, Buurt/wijk 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

In 2050 zijn alle gebouwen van 
het aardgas af!  

RES 

WUP 

TVW 



TRANSITIEVISIE WARMTE 
Op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving 

Transitievisie Warmte 
In de Transitievisie Warmte staat het tijdspad waarop buurten en wijken voor 
wat betreft hun warmtevoorziening niet meer afhankelijk zijn van aardgas. 
Voor buurten en wijken waarvan de transitie en/of isolatiemaatregelen vóór 
2030 zijn gepland, staan in de visie ook de potentiële alternatieve energie-
infrastructuren. Van die buurten en wijken is bekend wanneer ze van het 
aardgas afgaan en waarom op dat moment. Naast technische aspecten spelen 
sociale en economische aspecten hier een belangrijke rol.  

De gemeenten in Land van Cuijk staan net als alle andere gemeenten 
in Nederland aan de lat om de gebouwde omgeving van het aardgas 
af te koppelen. Om de gestelde doelstelling, 49% CO2 reductie, in het 
klimaatakkoord van Parijs te bereiken is vorig jaar het Nederlands 
Klimaatakkoord opgesteld. In het Klimaatakkoord is bepaald dat alle 
gebouwen in Nederland in 2050 middels een andere en duurzamere 
warmtebron verwarmd moeten worden. Om dit doel te bereiken 
heeft elke gemeente de taak gekregen om een Transitievisie Warmte 
en Wijkuitvoeringsplannen op te stellen. De gemeente heeft hiermee 
de regie over de aardgasvrijtransitie in de gebouwde omgeving.  
 
De Transitievisie Warmte moet uiterlijk in 2021 zijn vastgesteld. Voor 
die tijd moet voor alle wijken zijn nagedacht over alternatieve 
warmtebronnen. Voor welke huizen/wijken ziet de gemeente nu al 
geschikte alternatieven voor aardgas en waar willen we de transitie 
nog wat langer afwachten? De Transitievisie Warmte heeft 
betrekking op ons allemaal en is daarom een uitdagende opgave. De 
gemeente kan dit niet alleen en heeft andere stakeholders nodig om 
te komen tot een uitvoerbare visie. 
 
De Transitievisie Warmte is voor bewoners essentieel. Het geeft ze 
een beeld van wat ze kunnen verwachten in hun wijk en welke 
maatregelen zij in hun woning kunnen uitvoeren. Kortom, ze krijgen 
inzicht in het handelingsperspectief voor hun woning. Wel zo handig 
als je net overweegt een nieuwe cv-ketel, vloer of keuken aan te 
schaffen. Daarnaast biedt de Transitievisie Warmte handvatten voor 
de gemeente. Door wijken aan te wijzen die voor 2030 van het 
aardgas afgaan en daarmee als eerst aan de beurt zijn voor een 

Wijkuitvoeringsplan. 



Welke alternatieve 

bronnen voor aardgas 

zijn er eigenlijk? 



1. Alternatieven op 

temperatuurschaal 

< 35ºC > 70ºC 35 - 70ºC 

LT MT HT 



Gasnet 

Warmte

-net 

Indivi-

dueel 

1. Alternatieven naar 

infrastructuur 



1. Overzicht van alternatieven 

Oplossingsrichtingen techniek (infrastructuur) 

1. alleen elektriciteit (all-electric); 

2. vervanging gasketel (of aanpassing cv); 

3. warmtenetten. 

 

Warmtebronnen per oplossingsrichting 

All-electric Vervanging 

gasketel 

Warmtenetten 

Omgevingswarmte X (X) 

Biogas X 

Waterstofgas X 

Biomassa X X 

Restwarmte X 

Geothermie X 

Aqua- en riothermie  X X 



1. Overzicht van alternatieven 

Nu inzoomen op de zes belangrijkste bronnen voor warmte 

Per oplossing: 

Uitgangspunten. 

Distributie en levering. 

Kansen en risico’s. 



2. Omgevingswarmte (all-

electric) 
 

 



2. Omgevingswarmte 
Oplossingsrichting: alleen aansluiting elektriciteit. 

 

Uitgangspunten 

Warmtepomp op elektriciteit.  

Varianten: lucht, bodem of grondwater. 

Verschillende schaalgroottes: individueel of 

WKO (warmte- koude opslag) op blok- of 

wijkniveau. 

Isolatie gebouwschil is voorwaarde. 

Meestal in combinatie met zonnepanelen (of 

evt. zonneboilers). 

Lucht-water (individueel) 

Bodemlus 

water-water (individueel/collectief) 

WKO 

water-water (collectief): WKO 



2. Omgevingswarmte 

Distributie en levering 

Gasnet uitfaseren. 

Stroomnet verzwaren (hogere consumptie en/of 

teruglevering). 

In geval van WKO op wijkniveau: warmtenet / smart thermal 

grids (vraag- en aanbod slim afstemmen). 

Eventuele opslag van opgewekte elektriciteit in batterijen 

(individueel of lokaal). 

Afgiftesysteem woningen aanpassen naar lage temperatuur 

(vloer)verwarming met daarnaast gebalanceerde ventilatie. 

 

 



2. Omgevingswarmte 

Kansen en risico’s 

Zeer geschikt als individuele oplossing.  

Hoger comfort binnenshuis. 

Mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn (uiteindelijke toekomst?). 

Hoge investering (vooral bij oude gebouwen) voor isolatie, 

warmtepomp en afgiftesysteem. 

Bron elektriciteit niet per se duurzaam (korte termijn). 

Elektrische infrastructuur is er (nog) niet op voorbereid. 

Opslag elektriciteit in batterijen staat nog in kinderschoenen (hoewel 

ontwikkeling hard gaat). 

Je ‘moet’ elektrisch koken (inductie). 

Alternatief bij all-electric: infraroodpanelen (zeer goede isolatie nodig). 



3. Warmtelevering (warmtenet)  



3. Warmtelevering  

Oplossingsrichting: levering warmte door warmtenetten. 

 

Diverse bronnen voor warmte in warmtenet: 

Restwarmte. 

Biomassa.  

Geothermie. 

Aquathermie en riothermie. 



3. Warmtelevering  

Oplossingsrichting: levering warmte door warmtenetten. 

 

Uitgangspunten – restwarmte 

Restwarmte is warmte die overblijft bij een energieomzetting tijdens 

een industrieel processen. 

De restwarmte kan worden  

‘hergebruikt’ om water te  

verwarmen.  

Restwarmte komt van  

bijvoorbeeld elektriciteitscentrales,  

afvalverwerkingsbedrijven,  

datacenters en fabrieken. 



3. Warmtelevering  

Uitgangspunten – biomassa 

Biomassacentrales kunnen elektriciteit opwekken, maar ook  

warmte leveren aan warmtenetten (oftewel 

warmtekrachtkoppeling). 

De warmte wordt meestal geproduceerd door houtsnippers  

(houtpellets) te verbranden. Andere optie: biogas. 



3. Warmtelevering  

Uitgangspunten – geothermie 

Geothermie maakt gebruik van 

aardwarmte in diepe aardlagen 

(<500m).  

Geothermie is altijd grootschalig en 

collectief.  

De temperatuur is bij geothermie 80-

200 graden. 

Verschil met warmte-en-koudeopslag  

(WKO) is: WKO is bestaande warmte  

en koude (uit zomer en winter), 

de temperatuur (8-18 graden), ondiep  

(30-150m) en kleinschalig  

(ook individueel).  



3. Warmtelevering  

Uitgangspunten – aqua- en riothermie 

Opties aquathermie en riothermie: 

• TEO: Thermische energie uit oppervlaktewater (rivieren, beekjes, 

vijvers) 

• TEA: Thermische energie uit afvalwater (bij RWZI). 

• TED: Thermische energie uit  

drinkwater  

• Riothermie: thermische  

energie uit riolering. 

Met behulp van een warmtewisselaar.  

Altijd ‘lage temperatuur’ (LT). 

Individueel warmtepomp nodig.  

Riothermie. 



3. Warmtelevering  

Distributie en levering 

Aanleg van een warmtenet (netwerk van goed geïsoleerde leidingen 

onder de grond waar warm water door stroomt).  

Optioneel: aansluiten/vergroten van bestaand duurzaam warmtenet. 

Gasnet kan worden uitgefaseerd. 

Bij LT-warmtenet: extra booster nodig om legionellabesmetting bij 

tapwater te voorkomen. 

Soms in combinatie met  

WKO: 



3. Warmtelevering  

Distributie en levering 

Aanpassingen t.b.v. afgifte warmte hangt af van temperatuur 

warmtenet: middelhoge temperatuur (70 graden, beperkte isolatie) en 

lage temperatuur (50-55 graden, vergaande isolatie). 

Eventueel ook lage temperatuur (vloer)verwarming en balansventilatie. 

 



3. Warmtelevering  

Kansen en risico’s 

Warmtenet (uit duurzame bron) heeft naar schatting zo’n 60% 

lagere CO2-uitstoot dan ‘gewone’ warmtevoorziening. 

Vrij lage variabele  

kosten op lange  

termijn. 

Warmtenet met name  

kansrijk in gebieden  

met hoge  

bevolkingsdichtheid. 

Voor aquathermie  

(maar geldt breder): 

 



3. Warmtelevering  

Kansen en risico’s 

Warmtenetten al jaren toegepast (ook i.c.m. aquathermie). 

Complex: technisch vaak ingewikkeld, veel actoren. 

Hoge investeringskosten voor nieuwe warmtenetten. 

N.B. Bestaande warmtenetten leveren vaak nog warmte uit niet-

duurzame bron. 

Je ‘moet’ elektrisch koken (inductie). 

Hoe zit het met aansluitplicht? Wil  

iedereen mee? 

 



4. Biogas  



4. Biogas  

Oplossingsrichting: vervanging gasketel. 

 

Uitgangspunten 

Biogas wordt gewonnen door het vergisten van organisch 

materiaal: zoals mest, snoeiafval, gras, gft, slib. 

Vergassen is nieuwe techniek (voor vooral droge biomassa). 



4. Biogas  

Distributie en levering 

Via bestaand gasnet. In dat geval moet biogas (60-65% methaan) 

‘opgewaardeerd’ worden naar aardgaskwaliteit (‘groen gas’, 

minimaal 88% methaan).  

Via biogasnet.  

Afnemers moeten  

wel biogasketel  

hebben. 

Afgiftesysteem warmte: 

geen aanpassingen  

nodig. 

 



4. Biogas  

Kansen en risico’s 

Maakt gebruik van bestaand gasnetwerk.  

Helpt tegen mestoverschot. 

Voorkomt methaanemissie (broeikasgas).  

Schaarste van organisch materiaal. 

Concurrentie met andere toepassingen van biomassa. Kan 

botsen met bio-based economy. 

Wel/geen aanpassing nodig van ketel (afhankelijk van 

gassoort). 

In hoeverre botst gebruik mest met kringlooplandbouw? 

Geen noodzaak tot energiebesparing. Blijft 

energieconsumptie gelijk? Geen isolatie? 



5. Waterstof 



5. Waterstof  

Oplossingsrichting: vervanging 

gasketel. 

 

Uitgangspunten 

Waterstof wordt gemaakt  

door elektrolyse van water of 

vanuit aardgas. 

Dit productieproces vraagt 

elektriciteit.  is die duurzaam 

opgewekt? 

Interessant voor netbalancering. 

 

 

 

 



5. Waterstof 

Distributie en levering 

Waterstof door huidige gasnet. 

Cv-ketels aanpassen. 

Afgiftesysteem warmte: geen aanpassingen nodig. 

 



5. Waterstof 

Kansen en risico’s 

Kan gebruik maken van bestaand gasnetwerk. Uit onderzoek van Kiwa 

blijkt dat (vrijwel) geen aanpassingen nodig zijn.  

Bij verbranding komt geen CO2 vrij. 

Eerste pilots lopen (Rosenburg, Goeree). 

Waterstof niet per se duurzaam (afhankelijk van bron).  

Waterstof is (vooralsnog) erg duur om te maken. 

De omzetting (elektriciteit naar waterstof) is inefficiënt. Tot 60 procent van 

de energie verloren gaan.  

Kansrijk in historische binnensteden of regio’s met veel oude boerderijen?  

Los van warmtediscussie: waterstof bruikbaar voor opslag van energie. 

Volgens GasUnie komt groene waterstof pas op lange termijn op grote 

schaal beschikbaar. En dan vooral voor industrie en zwaar transport. 

https://www.volkskrant.nl/economie/ineens-lijkt-waterstof-het-antwoord-op-alle-energieproblemen-waar-komt-al-dat-enthousiasme-vandaan-~bd2acf2c4/


6. Biomassaketel  

Oplossingsrichting: vervanging 

gasketel 

 

Uitgangspunten 

Door pellets of biomassa te 

verbranden wordt het huis 

individueel verwarmt. 

Dat kan met behulp  

van een biomassaketel  

of een pelletkachel-cv. 



6. Biomassaketel 

Distributie en levering 

Gasnet kan worden uitgefaseerd.  

In plaats van cv-ketel moet een vervangende ketel worden 

geïnstalleerd.  

Afgiftesysteem warmte: geen aanpassingen nodig aan radiatoren. 



6. Biomassaketel 

Kansen en risico’s 

Kan individueel worden toegepast.  

Relatief weinig aanpassingen nodig. 

Houtgestookte kachels stoten fijnstof uit. Dat vermindert de luchtkwaliteit 

in de gebouwde omgeving en is schadelijk voor de gezondheid. 

Ook hier geldt: geen noodzaak tot energiebesparing. 

Discussie onder deskundigen: is gebruik biomassa wel echt duurzaam? 

Vanwege landgebruik en houtkap. 



7. Hybride warmtepomp 



7. Hybride warmtepomp 

Kansen en risico’s 

Kan individueel worden toegepast. 

Weinig aanpassingen in woning nodig: vaak met bestaande radiatoren; 

Leidt tot een forse besparing van het aardgasverbruik (tot wel 75%) en vermindering 

van de CO2 uitstoot. 

Kan ook worden toegepast in combinatie met groengas (of op termijn waterstof). 

Werkt alleen goed in combinatie met isolatie en dubbel glas; matige isolatie volstaat 

(label C - B); 

Het is een goede tussenstap op weg op weg naar volledig aardgasvrij. 

Niet volledig aardgasvrij. Door toepassing hybride systemen stellen we volledig 

aardgasvrij uit met 15 – 20 jaar (niet voor 2040). 

Geluid van de buitenunit. 

Hybride warmtepomp werkt op stroom (elektriciteit) en zorgt voor een groot deel van de warmte.  

De cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is en zorgt voor warm tapwater. 



8. No Regret 

Oplossingsrichting:  

• Geen spijt maatregelen; 

• Transitiegereed maken van 

gebouwen. 

• Deze maatregelen kunnen 

individuveel worden toegepast; 

welk alternatief het ook wordt; 

• Leiden tot reductie warmte- en 

daarmee aardgasvraag en forse 

besparingen; 

• Mensen kunnen direct aan de 

slag! 

 

 



9. Strategie 



9. Tot slot 

Energiebesparing 

De groenste energie is de energie die niet hoeft te worden 

opgewekt. Analogie: De groenste warmte is de warmte die 

niet hoeft te worden geproduceerd.  

Denkrichting 

1. Isoleren, isoleren en isoleren (no regret) 

2. Nieuwbouwwoningen en de nieuwere woningen all-electric 

3. Oudere woningen voorzien van hybride warmtepompen (no 

regret) 

4. Rest aardgas vervangen door biogas/groengas stapsgewijs 

bijmengen met waterstof? 



10. Samenvattend 
ONTWIKKELSPOO

R 
BRON INFRASTRUCTUUR WONINGAANPASSING 

INDIVIDUEEL 

ELEKTRISCH 

Elektriciteit 

 

Opties:  

1. Bodem (WKO) 

2. Buitenlucht 

3. Oppervlaktewater 

4. Elektriciteit 

1. Gasnet uitfaseren 

2. Elektranet verzwaren 

1. Woningschil vergaand isoleren 

2. Verwarming en tapwater dmv de warmtepomp 

3. Laag temperatuur verwarming d.m.v. vloer-, 

wand- of lage temperatuurradiatoren of ir- 

radiatoren  

4. Gebalanceerde ventilatie 

5. Elektrisch koken 

Voorkeur type 

woning 

BLOK- of WIJK 

WKO 

(lage temperatuur 

(<70°C)) 

1. Woningschil vergaand isoleren 

2. Verwarming en tapwater dmv de warmtepomp 

3. Laag temperatuur verwarming d.m.v. vloer-, 

wand- of lage temperatuurradiatoren 

4. Gebalanceerde ventilatie 

5. Elektrisch koken 

6. Centrale warmtepomp (wijk/blok) 

Elektriciteit 

 

Opties: 

1. Laag temperatuur 

restwarmte 

2. Bodem (WKO) 

1. Gasnet uitfaseren 

2. Bij blokaanpak 

elektranet verzwaren 

3. Bij wijkaanpak: 

collectief warmtenet 

met beperkt geïsoleerde 

leidingen  

DUURZAME 

STADS-

VERWARMING 

(hoge tempratuur 

>70°C)) 

1. Woningschil na-isoleren 

2. Verwarming en tapwater dmv afleverset 

3. Verwarming o.b.v. radiatoren 

4. Mechanische of gebalanceerde ventilatie 

5. Elektrisch koken 

Elektriciteit 

 

Opties: 

1. Industriële restwarmte 

2. Geothermie 

3. Biomassa 

1. Gasnet uitfaseren 

2. Aansluiten op bestaand 

warmtenet en natuurlijk 

wel bron verduurzamen 

3. Collectief warmtenet 

met geïsoleerde 

leidingen  

GROEN GAS – 

BIOMASSA NET 

1. Woningschil na-isoleren 

2. Verwarming en tapwater d.m.v. HR-ketel of 

nieuwe biogasketel  

3. Verwarming o.b.v. radiatoren 

4. Mechanisch of gebalanceerde ventilatie 

1. Elektriciteit 

2. Biomassa (gas uit bijv. 

Vergisting- of 

vergassingsinstallatie) 

Opties: 

• Bestaand gasnet 

gebruiken 

• Alternatief biogasnet 

aanleggen 

HYBRIDE 

WARMTEPOMP 

1. Woningschil na- isoleren 

2. Verwarming en tapwater d.m.v. hybride 

warmtepomp 

3. Verwarming o.b.v. radiatoren 

4. Mechanisch of gebalanceerde ventilatie 

1. Elektriciteit 

2. Gas 

1. Bestaand gasnet 

2. Bestaand elektranet 

1. Groen energielabel 

2. Nieuwbouw 

3. Individueel 

1. Slecht geïsoleerde 

huizen 

2. Monumenten 

1. Slecht geïsoleerde 

huizen 

2. Monumenten 

1. Groen energielabel 

2. Appartementen/flats 

3. Redelijke 

bebouwingsdichtheid 

(>50 woningen/Ha) 

 

A 

B 

C 

D 

E 


