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Inhoudsopgave

In mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025. 
Tegelijkertijd is daarvoor extra geld beschikbaar gesteld: 
€ 434.000 voor 2019, € 671.000 voor 2020 en € 632.000 
voor 2021. 

Vertrekpunt van het programma zijn drie doelstellingen in 
de verre toekomst: 
• een energieneutrale gemeente in 2050 
•  een klimaatadaptieve en waterrobuuste gemeente in 

2050
• circulaire economie in 2050

Voor de uitwerking van de ambities is een programma-
organisatie ingericht. Gekozen is voor een stap-voor-stap-
aanpak: de gemeente Zuidplas doet wat zij kan, maar 
neemt geen onnodige risico’s. In dit jaarverslag worden de 
belangrijkste inspanningen en hoogtepunten tot nu toe op 
een rij gezet – van drie duurzame dagen tot kinderklimaat-
top – met een doorkijkje naar 2020.

Colofon:  
Dit jaarverslag is een uitgave van het Programmateam  
Duurzaamheid & Klimaatadaptatie van gemeente Zuidplas.

Stap voor stap naar 
een duurzamer 

Zuidplas
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we op alle borden mee. In de regio 
Midden-Holland ontwikkelen we 
de  Regionale Energie Strategie en 
landelijk hebben we het Klimaat-
akkoord van de VNG ondertekend. De 
gemeenteraad – die uiteindelijk over 
alle maatregelen  beslist – gaat een 
programmacommissie duurzaamheid 
samenstellen. Wat mij betreft heb ik 
daar wekelijks contact mee.

Er zijn in 2019 veel piketpalen ge-
slagen. Een van de hoogtepunten 
vond ik de Drie Duurzame Dagen, 
waarbij we de hele bevolking hebben 
betrokken. Het is belangrijk dat we de 
inwoners ook aanspreken op zaken 
rond duurzaamheid en klimaatadap-
tatie. Het raakt ons immers allemaal. 
Niet alleen volwassenen, maar zeker 
ook de kinderen. Zij zijn de volwas-
senen van 2050. Daarom vond ik de 
Kinderklimaattop ook zo’n belangrijk 

evenement. Ook de jongerenraad en 
Kindergemeenteraad denken actief 
mee over een Duurzaam Zuidplas. Ik 
hoop dat de kinderen hun enthousias-
me overbrengen op hun ouders.

Andere inspanningen vonden meer 
achter de schermen plaats. Zoals de 
voorbereidingen voor de Transitievisie 
Warmte, waaruit in 2021 moet blijken 
welke wijken als eerste overstappen 
van gas op een andere energiebron. 
En de klimaatstresstesten, die laten 
zien welke risico’s er in Zuidplas zijn 
bij hoosbuien of extreme hitte. In het 
voorjaar van 2020 voeren we daarover 

de eerste risicodialogen met de diver-
se stakeholders over de balans tussen 
acceptabel en betaalbaar.

Ook binnen de gemeentelijke organi-
satie maken we mensen warm voor 
een energieneutrale toekomst. Duur-
zaamheid en klimaatadaptatie reiken 
veel verder dan alleen het program-
mateam. Het moet in de genen gaan 
zitten van iedereen, medewerkers, 
inwoners, ondernemers. Tot nu toe 
lukt dat vrij goed. Bedrijven, woning-
eigenaren, corporaties: allemaal zien 
ze de noodzaak van energiebespa-
ring en het opwekken van energie uit 
nieuwe energiebronnen. Zo gaan we 
samen stap voor stap op weg naar 
een energieneutraal Zuidplas in 2050.”

Jan Verbeek
Wethouder Duurzaamheid 

“Als wethouder wil je in je eerste jaar 
graag een aantal zaken goed op de 
rails krijgen. Ik was daarom blij verrast 
dat de raad zich in mei volledig achter 
ons programma schaarde. Later in het 
jaar stelde de raad ook nog 2,5 miljoen 
euro beschikbaar voor de duurzaam-
heidslening, terwijl het college van 
B&W om 1 miljoen euro had gevraagd. 
Ik ben verheugd met deze positieve 
signalen: Zuidplas gáát ervoor.

We werken op lokaal, regionaal én 
 landelijk niveau aan duurzaamheid 
en klimaatadaptatie. Zo schaken 

‘Zuidplas  
gaat  

ervoor’
‘Duurzaamheid moet in  

de genen gaan zitten van 
medewerkers, inwoners en 

ondernemers.’
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ELEKTRA &  
WARMTE

Als gemeente kunnen we de ambities 
op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat nooit alleen realiseren. Voor een 
succesvol resultaat is samenwerking 
in de regio nodig. Niet alleen met onze 
buurgemeenten (Gouda, Waddinxveen, 
Krimpenerwaard en Bodegraven- 
Reeuwijk), Provincie Zuid-Holland 
en de waterschappen, maar ook met 
maatschappelijke partners als energie-
coöperaties, woningbouwverenigingen 
en netbeheerders. Samen met hen 
werken we aan een Regionale Energie 
Strategie (RES). Die beschrijft hoe we 
in Midden-Holland gaan werken aan 
een energieneutrale regio in 2050. De 
RES laat zien waar kansen liggen om 
energie te besparen en op welke nieuwe 
energiebronnen we in de regio het beste 
kunnen overstappen. In het voorjaar van 
2020 krijgen de gemeenteraden een 
eerste concept voorgelegd. En uiteraard 

gaan we ook met onze inwoners in 
gesprek over hun duurzame toekomst.

Zonne-energie
Zuidplas richt zich vooralsnog op het 
opwekken van zonne-energie. Zonne-
panelen en zonnevelden kunnen zonne- 
energie omzetten in elektriciteit. De 
grootste uitdaging ligt in het vinden van 
geschikte daken en het ruimtelijke inpas-
sen van grootschalige opwek locaties. 

Inspanningen in 2019
•  Op 18 juli ondertekenden wet houder 

Jan Verbeek en de coöperatie Zon op 
Zuidplas de overeenkomst Locatie-
gebruik voor Zonnepanelen. Vier 
gemeentelijke gebouwen zijn geschikt 
bevonden voor zonnepanelen: De 
Kraal, Gemeentewerf, Wolga en Het 
Blok.

•  Op 2 oktober gingen raadsleden en 

ambtenaren op excursie naar het 
Kronos zonnepark. Dit grote zonne-
park van 22 hectare aan de  Bredeweg 
is in oktober geopend. 49.000 zonne-
panelen zorgen samen voor duurzame 
energie voor ruim 3.500 huishoudens.

•  De gemeente is opdrachtgever van 
het project Zon op Dak van Land- en 
Tuinbouworganisatie Noord. Ook de 
netbeheerders Stedin en Liander zijn 
hierbij betrokken. LTO is gevraagd om 
te onderzoeken welke agrarische da-
ken zoals stallen en schuren geschikt 
zijn voor energie-opwek uit zon. De 
gemeente Zuidplas financiert de ener-
giescans die nodig zijn om een goed 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

•  Tijdens een intern werkatelier is in 
kaart gebracht op welke plekken in 
Zuidplas ruimte is voor zonnevelden. 
Deze grove schets wordt in 2020 nog 
verder uitgewerkt.

Regionale Energie Strategie

‘De grootste uitdaging ligt in 
de ruimtelijke inpassing van 

opweklocaties.’

Highlights Elektra & Warmte 2019
•  Start plan van aanpak Regionale Energie Strategie 

(RES)
• Start Zuidplas Aardgasvrij
• Start Transitievisie Warmte (TVW)
• Uitbouw Warmte Samenwerking Oostland
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In 2050 moet het aardgasgebruik in 
Nederland nagenoeg 0 zijn. Dat is afge-
sproken in het klimaatakkoord waar ook 
Zuidplas mee heeft ingestemd. De over-
stap naar alternatieve warmtebronnen 
betekent een enorme omslag, zowel voor 
de infrastructuur als voor de aanpassin-
gen in woningen en bedrijven. In 2020 
wordt daarmee een begin gemaakt met 
het project Zuidplas Aardgasvrij en met 
het document Transitievisie Warmte. Eind 
2021 moet de raad deze visie vaststel-
len. Dan moet duidelijk zijn welke wijken 
wanneer van het aardgas af gaan en wat 
het alternatief wordt. En uiteraard kan 
zo’n visie niet opgesteld worden zonder 
intensief met inwoners te praten over hun 
ideeën rondom duurzaam wonen.

Eerst onderzoek
Het ontbreekt in Zuidplas aan een grote 
warmtebron waarop alle wijken aan-
gesloten kunnen worden. Welke moge-
lijkheden er voor welke wijken en dorpen 
zijn, moet onderzocht worden voordat 
er keuzes gemaakt kunnen worden. In 
2019 zijn diverse onderzoeken gestart, 
zoals naar aquathermie (warmtepompen 
op basis van oppervlakte- en afval-
water), de haalbaarheid van geothermie 
(gebruik van diep liggende aardwarmte) 
en de mogelijkheden van het gebruik 
van waterstof.

Warmtenet Rotterdam
Zuidplas is aangesloten bij de Warm-
te Samenwerking Oostland (WSO).
De WSO onderzoekt de mogelijkheid 
van een gebiedsdekkende regionale 
warmte infrastructuur waar zowel onze 
glastuinbouw als een deel van onze 
inwoners van kunnen profiteren. De 
afgelopen tijd is de warmte vraag in 
kaart gebracht en onderzocht de WSO 
of lokale warmte bronnen en restwarmte 
vanuit het Rotterdamse havengebied in 
die vraag kunnen voorzien. In juni 2019 
is een eerste verkenning opgeleverd. 
In 2020 moet dit plan in samenwerking 
met onder andere de glastuinbouw, de 
netbeheerders en marktpartijen verder 
worden uitgewerkt.

‘Eind 2021 moet duidelijk  
zijn welke wijken wanneer  
van het aardgas afgaan.’

Alternatieve bronnen 
elektra en warmte
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Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn 
veelomvattende begrippen. Een breed 
spectrum aan onderwerpen valt eronder, 
van aardwarmte tot afvalscheiding en 
van wateroverlast tot warmtepomp. Om 
iedereen over al die onderwerpen te 
informeren, motiveren en inspireren gaat 
veel aandacht uit naar communicatie en 
participatie: van informatiebijeenkomst tot 
nieuwsbrief (zie infographic pagina 13). 

Drie Duurzame Dagen
De gemeente Zuidplas heeft samen met 
het Duurzaamheidsplatform Zuidplas de 
Drie Duurzame Dagen georganiseerd. 
De start was op de nationale dag voor 
de duurzaamheid. Maar Zuidplas zette 
fors in met drie dagen (10-12 oktober) 
vol lezingen, activiteiten en een informa-

KENNIS &  
COMMUNICATIE 

Werken aan  
kennisniveau

Highlights Kennis, communicatie en organisatie 
2019
• Ingebruikname duurzaam gemeentehuis
• Drie Duurzame Dagen 10-12 oktober
• Logo, huisstijl en website www.duurzaamzuidplas.nl
• Kennisniveau van de organisatie is vergroot
• Uitbreiding programmateam met nieuwe expertise

tiemarkt in en rond het gemeentehuis. 
De Drie Duurzame Dagen trokken in 
totaal circa 350 bezoekers. Inwoners 
van Zuidplas konden zich onder meer 
voorlichten over het verduurzamen van 
hun huis, de gevolgen van de cluster-

buien en wat zij daaraan kunnen doen, 
de gevolgen van de energietransitie 
en de kansen en uitdagingen van het 
duurzaam ondernemen. Er was ook van 
alles te winnen: een cheque als start-
kapitaal om het duurzaamste idee uit 

te voeren, een gratis dag rijden in een 
elektrische auto en een mooie duur-
zame lamp gemaakt van Petflessen. 
Er was voor elk wat wils. Volwassenen 
konden zich op diverse terreinen laten 
informeren en voor kinderen waren 
er diverse activiteiten, zoals springen 
op de energievloer, poppenkast, zelf 
Petflessen tot kleine snippers fietsen. 
Ook kon kleding worden geruild op een 
duurzame markt en ideeën opgehan-
gen in een wensboom. In 2020 komt er 
opnieuw een Duurzame Dag.

Communicatie basisonderwijs
Ook de jeugd is niet vergeten. Zij zijn 
 immers de huizenbezitters en con-
sumenten van 2050. Zo kregen 12 
basisscholen tijdens de Drie Duurzame 

‘Jaarlijkse kinderklimaattop 
zorgt voor nieuwe  
duurzame ideeën’
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ar	te
	brengen,	w

ille
n

we	ontdekke
n	of	die	daken	ook

daadwerke
lijk

	gesch
ikt	

zijn
	vo

or	h
et

plaatse
n	va

n	zo
nnepanelen	en	of	w

e	al	die

panelen	ook	k
unnen	aanslu

iten	op	het

elektri
cite

itsn
et.	H

et	project	g
aat	nog	dit

jaar	va
n	sta

rt.

Duidelijk
heid	over

aardgasvrije
	woningen

Er	is
	nog	ve

el	onduidelijk
heid	over	w

ie

wanneer	w
at	m

oet	doen	om	de	ze
ven

miljo
en	woningen	uiterlijk

	in	2050

aardgasvr
ij	te

	kri
jgen.	E

r	zi
jn	ro

llen

weggelegd	vo
or	d

e	rijk
soverheid,

gemeenten,	netbeheerders,	
marktp

artije
n

en	huise
igenaren.	D

ie	moeten	duidelijk
	zij

n

en	goed	op	elka
ar	a

anslu
iten.	E

CN	part	o
f

TNO	heeft	h
ier	o

nderzo
ek	n

aar	g
edaan	en

komt	m
et	aanbevelingen.	B

enieuwd?	Dan

kun	je	hier	h
et	ra

pport	l
ezen.

Stre
sstesten	en	ris

icodialogen

Begin	2019	zij
n	stre

sstesten	Klim
aatadaptatie

uitg
evoerd.	E

r	is
	onderzo

cht	w
aar	d

e	gemeente

kwetsbaar	is
	als	er	o

verstro
mingen	zij

n,

wateroverla
st	d

oor	e
xtre

me	neerslag	en	wij	la
st

krijg
en	van	hitte

	en	droogte.	H
et	in

	beeld

brengen	van	deze	kwetsbaarheden	is	één	van	de

ambitie
s	uit	h

et	D
elta

plan	Ruim
telijk

e	Adaptatie
.

Dit	D
elta

plan	omvat	a
fspraken	tu

ssen	het	R
ijk	en

decentra
le	overheden	om	de	gevolgen	van

klim
aatveranderin

gen	zic
htbaar	te

	m
aken	en

daarop	te
	antic

iperen	of	te
	in

terveniëren	om

schade	en	overla
st	te

	voorkomen	of	te
	beperken.

Uit	d
e	teste

n	blijk
t	dat	de	gemeente	op	de	bovengenoemde	aspecte

n	(o
verstr

oming,

wateroverlast,	
droogte	en	hitte

)	g
oed	is	

voorbereid	en	inspeelt	o
p	de	kli

maatve
randeringen:

waterke
ringen	zij

n	ro
buust	e

n	worden	vo
ortd

urend	getoetst	
aan	de	norm

en	daarvo
or

riolering	en	watersy
ste

em	zij
n	erop	ingerich

t	om	re
genwater	vl

ot	af	te
	vo

eren	en	de	ka
ns	o

p

wateroverlast	t
e	ve

rm
inderen

gemeente	en	watersc
hap	houden	het	grondwaterpeil	in

	het	oog	en	tre
ffen	zo

	nodig	en	zo

mogelijk
	maatre

gelen	om	ve
rdroging	te	vo

orko
men

beheer	va
n	openbare	ru

imte	en	ca
lamiteitenplannen	zij

n	erop	ingerich
t	om	vo

orbereid	te	zij
n

op	de	gevolgen	va
n	hitte

	vo
or	m

ens	e
n	omgevin

g

	
Het	programma	Duurza

amheid	en	Klim
aatadaptatie	2019-2025	geeft	v

erdere	invullin
g	aan	de

afsp
raken	over	d

e	ambitie
s	v

an	het	D
eltaplan	Ruimtelijk

e	Adaptatie,	w
aaronder	h

et	vo
eren	va

n

dialogen	met	dive
rse

	partije
n	over	d

e	ris
ico

’s	d
ie	uit	d

e	str
esst

este
n	naar	vo

ren	ko
men,	het

opste
llen	va

n	een	uitvo
eringsagenda	met	m

aatre
gelen	om	de	kw

etsb
aarheden	te	ve

rkle
inen.

	
De	inform

atienota	vin
d	je	hier.	W

il	je
	meer	w

eten	over	d
e	str

esst
este

n,	neem	dan	co
ntact	o

p

met	F
abienne	Bossc

hieter	o
f	W

ille
m	Abels.

Zuidplas	gaat	m
et	in

woners	in
	gesprek	over

afvalscheiding

Colofon

Deze	nieuwsbrief	w
ordt	sa

mengeste
ld	door	P

rogrammateam	Duurza
amheid	en

Klim
aatadaptatie	va

n	gemeente	Zuidplas.	H
eb	je	opmerkin

gen	over	o
f

onderwerpen	vo
or	d

e	nieuwsbrief,	d
an	ku

n	je	een	mail	s
turen	naar

duurza
am@zuidplas.nl.	D

e	vo
lgende	nieuwsbrief	ko

mt	m
edio	december	u

it.

Deze	e-m
ail	is

	ve
rstu

urd	aan	{{e
mail}}.

	•	A
ls	u

	geen	nieuwsbrief	m
eer	w

ilt	o
ntva

ngen,	ku
nt

u	zic
h	hier	a

fmelden.	•	
U	ku

nt	ook	u
w	gegevens	in

zie
n	en	wijzi

gen.	•	
Voor	e

en	goede

ontva
ngst	v

oegt	u	info@tekst
ueel-co

mmunica
tie.nl	to

e	aan	uw	adresboek.

In	het	collegeprogramma	staat	de	ambitie

opgenomen	om	te	komen	tot	een	verbeterde

afvalscheiding	door	de	inwoners.	De	ambitie	is

gesteld	op	75kg	restafval	per	inwoner	per	jaar.

Afgelopen	jaar	was	dit	nog	117kg.	Er	is	dus	werk	aan

de	winkel!

	
Het	gaat	hierbij	om	het	afval	van	de	inwoners.	Z

ij	moeten

het	sch
eiden.	Willen	wij	hier	een	succes	va

n	maken,	dan

zijn	2	factoren	belangrijk,	
namelijk:	f

acilite
ren	door	de

gemeente	en	de	juiste	handelingen	(gedrag)	door	de

inwoners	ze
lf.

	
Om	te	weten	te	komen,	hoe	wij	onze	inwoners	ku

nnen

stim
uleren	hun	afval	beter	te	sch

eiden	houden	wij	in

november	vie
r	particip

atieavonden,	in	elk	dorp	één.	We

gaan	met	de	inwoners	in
	gesprek	en	horen	dan	graag	van

hen	zelf	hoe	zij	d
enken	dat	de	soorten	afval	die	nu	nog	veel	in	het	restafval	voorkomen	het

beste	gescheiden	kunnen	worden.	Belangrijke
	vraag	is	w

at	zij	h
ier	voor	nodig	hebben.

Missch
ien	een	andere	wijze	inzamelen	of	een	andere	manier	van	voorlich

ten?	We	zijn	er

benieuwd	naar!

	
Daarnaast	gaan	de	raadsleden	de	komende	tijd	de	stra

at	op	om	hierover	met	de	inwoners	in

gesprek	te	gaan.	Ook	willen	wij	de	kinderen	van	de	kindergemeenteraad	laten	meedenken.	De

resultaten	van	deze	particip
atietrajecten	worden	gebundeld	meegenomen	in	voorstellen	aan

college	en	raad.	Daarin	worden	maatregelen	voorgelegd	die	de	inwoners	beter	in	staat	ste
llen

het	afval	te	sch
eiden,	tot	een	niveau	van	75kg	per	inwoner	per	jaar.

Facebook
Website

Bekijk	d
e	webversie

Nieuwsbrief	|	D
uurzaam	Zuidplas	|	November	2019

	

Laatste	'duurzame	nieuws'...

Begin	oktober	sto
nd	in	het	teken	van	de	Drie	Duurzame	Dagen	(DDD).	Ik	

kijk	m
et	een	grote

glimlach	terug	op	het	event.	We	zijn	in	staat	geweest	om	in	korte	tijd	drie	ontzettend	leuke	en

leerzame	dagen	neer	te	zetten	en	veel	publicite
it	te	genereren.	Het	college	heeft	vo

orgelezen

op	sch
olen,	we	hebben	vier	lezingen	‘in	huis’	gehad	en	de	zaterdag	was	een	leuk	en

afwisselend	programma	voor	jong	en	oud.	Nogmaals	grote	dank	aan	het	team	om	deze	dagen

neer	te	zetten	én	aan	alle	collega’s	die	hebben	meegeholpen!

	
Na	DDD	konden	we	niet	achterover	leunen,	want	de	druk	op	het	maken	van	de	regionale

energie	stra
tegie	neemt	toe.	De	ruimtelijke	impact	va

n	de	energietransitie	is	g
root	en	we	weten

nog	heel	veel	niet.	Daarom	is	D
ennis	Overmulder	aangetrokken.	Hij	zal	het	team	Stedenbouw	&

Planologie	versterken	én	tegelijkertijd	helpen	met	de	ruimtelijke	invulling	van	de

energieopgaven,	zoals	in	het	RES	proces.

	
Tijdens	het	bezoek	aan	het	Kronospark	ko

nden	we	met	eigen	ogen	de	ruimtelijke	impact	zie
n.

We	zijn	zuinig	op	ons	landschap.	Grootsch
alige	energieopgaven,	zoals	de	ontwikkeling	van	het

Middengebied	moeten	we	zorgvuldig	aanpakken.

	
Vooruitkijk

end	vindt	op	13	november	in	Van	der	Valk	Hotel	Rotterdam-Nieuwerkerk	de	eerste

Kinderklim
aattop	van	Zuidplas	plaats,	w

aarin	leerlingen	van	groep	7-8	gaan	strij
den	om	het

beste	en	meest	in
novatieve	idee	op	het	gebied	van	energiebesparing.	We	zijn	erg	benieuwd

naar	de	ideeën	van	deze	generatie!

	
De	komende	maanden	werkt	S

elcuk	aan	de	eerste	sch
etsen	van	de	transitie	visie

	warmte,

bouwt	Carlijn	aan	een	circ
ulaire	gemeente	en	zet	Nanny	de	laatste	punten	op	de	i	va

n	de

gloednieuwe	website	duurzaamzuidplas.nl.	Ook	ve
rsch

ijnt	medio	december	de	eerste	externe

nieuwsbrief.	Wil	je	jouw	duurzaam	nieuws	delen	met	de	buitenwacht?	Stuur	dan	een	e-mail	naar

Nanny	Yap.

	
Kortom	we	gaan	weer	interessante	maanden	tegemoet!	Ik	

kijk	e
r	naar	uit.

	
Veel	leesplezier

	
Fabienne	Bossch

ieter						
							

							
				

Programmamanager	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie

Nieuwe	website!

Op	10-10,	de	landelijke	dag	van	Duurzaamheid,	lanceerde	Jan	Verbeek	onze	website	met

informatie	over	Energie	&	Warmte,	Water,	Droogte	&	Hitte,	Circulaire	Economie	en	Natuur	&

Milieu.	Bekijk	d
e	site

	via	de	link	duurzaamzuidplas.nl.	Neem	een	kijkj
e	op	de	site

	en	vul	het	aan

met	jouw	duurzame	projecten.	Heb	je	een	duurzaam	project	of	weetje,	waarvan	jij	vi
ndt	dat	het

hier	thuis	hoort,	st
uur	het	dan	naar	Nanny.	De	site

	is	in
	ontwikkeling,	dus	neem	regelmatig	een

kijkje
!

Versterking	Team	Duurzaam

Vanaf	7	november	versterkt	W
illem	Jan	van	Tilborg	ons	team.

Hij	is	w
erkza

am	bij	de	Omgevingsdienst	M
idden-Holland

(ODMH)	als	adviseur	duurzaamheid.	In	die	hoedanigheid

ondersteunt	hij	ons	twee	dagen	per	week	bij	de	realisatie	van

het	Programma	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie.	Als

voormalig	inwoner	van	Moordrecht	is	h
ij	goed	bekend	in

Zuidplas.	W
il	je	kennis	m

aken	met	Willem	Jan?	Maak	gerust

een	afspraak.

Zonne-energie	vers

van	het	boerenland

LTO	en	de	gemeente	Zuidplas	willen

agrarische	daken	gaan	inzetten	voor	de

opwekking	van	duurzame	energie.	Dat

is,	kort	samengevat,	de	doelstelling	van

het	project	‘Zon	op	dak	in	het	Groene

Hart’.	D
e	gemeente	Zuidplas	herbergt

meer	dan	100	agrarische	bedrijven,

waarvan	slechts	een	klein	deel	nu

energie	produceert.

	
Door	met	boeren	in	de	regio	in	gesprek	te

gaan,	willen	we	hen	warm	maken	om	lege

daken	in	te	zetten	voor	de	opwek	va
n

zonnestroom.	Een	voorlopig	onderzoek

laat	zie
n	dat	er	op	agrarisch

e	daken

genoeg	ruimte	is	o
m	voor	4.000

huishoudens	elektric
iteit	op	te	wekken.

Door	partijen	bij	elkaar	te	brengen,	willen

we	ontdekken	of	die	daken	ook

daadwerkelijk	g
eschikt	zi

jn	voor	het

plaatsen	van	zonnepanelen	en	of	we	al	die

panelen	ook	ku
nnen	aansluiten	op	het

elektric
iteitsnet.	Het	project	gaat	nog	dit

jaar	van	start.

Duidelijkheid	over

aardgasvrije	woningen

Er	is	n
og	veel	onduidelijkheid	over	wie

wanneer	wat	moet	doen	om	de	zeven

miljoen	woningen	uiterlijk	i
n	2050

aardgasvrij	
te	krijg

en.	Er	zijn
	rollen

weggelegd	voor	de	rijks
overheid,

gemeenten,	netbeheerders,	m
arktpartijen

en	huiseigenaren.	Die	moeten	duidelijk	z
ijn

en	goed	op	elkaar	aansluiten.	ECN	part	of

TNO	heeft	hier	onderzoek	naar	gedaan	en

komt	met	aanbevelingen.	Benieuwd?	Dan

kun	je	hier	het	rapport	lezen.

Stresstesten	en	risicodialogen

Begin	2019	zijn
	stresstesten	Klimaatadaptatie

uitgevoerd.	Er	is	onderzocht	waar	de	gemeente

kwetsbaar	is	als	er	overstromingen	zijn
,

wateroverlast	door	extreme	neerslag	en	wij	last

krijgen	van	hitte	en	droogte.	Het	in	beeld

brengen	van	deze	kwetsbaarheden	is	één	van	de

ambities	uit	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.

Dit	Deltaplan	omvat	afspraken	tussen	het	Rijk	en

decentrale	overheden	om	de	gevolgen	van

klimaatveranderingen	zichtbaar	te	maken	en

daarop	te	anticiperen	of	te	interveniëren	om

schade	en	overlast	te	voorkomen	of	te	beperken.

Uit	de	testen	blijkt	d
at	de	gemeente	op	de	bovengenoemde	aspecten	(overstro

ming,

wateroverlast,	d
roogte	en	hitte)	goed	is	vo

orbereid	en	inspeelt	op	de	klim
aatveranderingen:

waterkeringen	zijn	robuust	en	worden	voortdurend	getoetst	a
an	de	normen	daarvoor

riolering	en	watersys
teem	zijn	erop	ingericht	om	regenwater	vlo

t	af	te	voeren	en	de	kans	op

wateroverlast	te
	verminderen

gemeente	en	watersch
ap	houden	het	grondwaterpeil	in	het	oog	en	treffen	zo	nodig	en	zo

mogelijk	m
aatregelen	om	verdroging	te	voorkomen

beheer	van	openbare	ruimte	en	calamiteitenplannen	zijn	erop	ingericht	om	voorbereid	te	zijn

op	de	gevolgen	van	hitte	voor	mens	en	omgeving

	
Het	programma	Duurzaamheid	en	Klimaatadaptatie	2019-2025	geeft	ve

rdere	invulling	aan	de

afspraken	over	de	ambities	va
n	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie,	waaronder	het	voeren	van

dialogen	met	diverse	partijen	over	de	risic
o’s	die	uit	de	stre

sste
sten	naar	voren	komen,	het

opstellen	van	een	uitvoeringsagenda	met	maatregelen	om	de	kwetsbaarheden	te	verkleinen.

	
De	informatienota	vind	je	hier.	W

il	je	meer	weten	over	de	stre
sste

sten,	neem	dan	contact	op

met	Fabienne	Bossch
ieter	of	Willem	Abels.

Zuidplas	gaat	met	inwoners	in	gesprek	over

afvalscheiding

Colofon

Deze	nieuwsbrief	wordt	samengesteld	door	Programmateam	Duurzaamheid	en

Klimaatadaptatie	van	gemeente	Zuidplas.	Heb	je	opmerkingen	over	of

onderwerpen	voor	de	nieuwsbrief,	dan	kun	je	een	mail	stu
ren	naar

duurzaam@zuidplas.nl.	De	volgende	nieuwsbrief	komt	medio	december	uit.

Deze	e-mail	is	v
erstuurd	aan	{{email}}.	•

	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich
	hier	afmelden.	•	U

	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	V
oor	een	goede

ontvangst	vo
egt	u	info@tekstu

eel-communicatie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

In	het	collegeprogramma	staat	de	ambitie

opgenomen	om	te	komen	tot	een	verbeterde

afvalscheiding	door	de	inwoners.	De	ambitie	is

gesteld	op	75kg	restafval	per	inwoner	per	jaar.

Afgelopen	jaar	was	dit	nog	117kg.	Er	is	dus	werk	aan

de	winkel!

	

Het	gaat	hierbij	om	het	afval	van	de	inwoners.	Zij	moeten

het	scheiden.	Willen	wij	hier	een	succes	van	maken,	dan

zijn	2	factoren	belangrijk,	namelijk:	faciliteren	door	de

gemeente	en	de	juiste	handelingen	(gedrag)	door	de

inwoners	zelf.

	

Om	te	weten	te	komen,	hoe	wij	onze	inwoners	kunnen

stimuleren	hun	afval	beter	te	scheiden	houden	wij	in

november	vier	participatieavonden,	in	elk	dorp	één.	We

gaan	met	de	inwoners	in	gesprek	en	horen	dan	graag	van

hen	zelf	hoe	zij	denken	dat	de	soorten	afval	die	nu	nog	veel	in	het	restafval	voorkomen	het

beste	gescheiden	kunnen	worden.	Belangrijke	vraag	is	wat	zij	hier	voor	nodig	hebben.

Misschien	een	andere	wijze	inzamelen	of	een	andere	manier	van	voorlichten?	We	zijn	er

benieuwd	naar!

	

Daarnaast	gaan	de	raadsleden	de	komende	tijd	de	straat	op	om	hierover	met	de	inwoners	in

gesprek	te	gaan.	Ook	willen	wij	de	kinderen	van	de	kindergemeenteraad	laten	meedenken.	De

resultaten	van	deze	participatietrajecten	worden	gebundeld	meegenomen	in	voorstellen	aan

college	en	raad.	Daarin	worden	maatregelen	voorgelegd	die	de	inwoners	beter	in	staat	stellen

het	afval	te	scheiden,	tot	een	niveau	van	75kg	per	inwoner	per	jaar.

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	|	Duurzaam	Zuidplas	|	November	2019

	

Laatste	'duurzame	nieuws'...

Begin	oktober	stond	in	het	teken	van	de	Drie	Duurzame	Dagen	(DDD).	Ik	kijk
	met	een	grote

glimlach	terug	op	het	event.	We	zijn	in	staat	geweest	om	in	korte	tijd	drie	ontzettend	leuke	en

leerzame	dagen	neer	te	zetten	en	veel	publiciteit	te	genereren.	Het	college	heeft	voorgelezen

op	scholen,	we	hebben	vier	lezingen	‘in	huis’	gehad	en	de	zaterdag	was	een	leuk	en

afwisselend	programma	voor	jong	en	oud.	Nogmaals	grote	dank	aan	het	team	om	deze	dagen

neer	te	zetten	én	aan	alle	collega’s	die	hebben	meegeholpen!

	

Na	DDD	konden	we	niet	achterover	leunen,	want	de	druk	op	het	maken	van	de	regionale

energie	strategie	neemt	toe.	De	ruimtelijke	impact	van	de	energietransitie	is	groot	en	we	weten

nog	heel	veel	niet.	Daarom	is	Dennis	Overmulder	aangetrokken.	Hij	zal	het	team	Stedenbouw	&

Planologie	versterken	én	tegelijkertijd	helpen	met	de	ruimtelijke	invulling	van	de

energieopgaven,	zoals	in	het	RES	proces.

	

Tijdens	het	bezoek	aan	het	Kronospark	konden	we	met	eigen	ogen	de	ruimtelijke	impact	zien.

We	zijn	zuinig	op	ons	landschap.	Grootschalige	energieopgaven,	zoals	de	ontwikkeling	van	het

Middengebied	moeten	we	zorgvuldig	aanpakken.

	

Vooruitkijkend	vindt	op	13	november	in	Van	der	Valk	Hotel	Rotterdam-Nieuwerkerk	de	eerste

Kinderklimaattop	van	Zuidplas	plaats,	waarin	leerlingen	van	groep	7-8	gaan	strijden	om	het

beste	en	meest	innovatieve	idee	op	het	gebied	van	energiebesparing.	We	zijn	erg	benieuwd

naar	de	ideeën	van	deze	generatie!

	

De	komende	maanden	werkt	Selcuk	aan	de	eerste	schetsen	van	de	transitie	visie	warmte,

bouwt	Carlijn	aan	een	circulaire	gemeente	en	zet	Nanny	de	laatste	punten	op	de	i	van	de

gloednieuwe	website	duurzaamzuidplas.nl.	Ook	verschijnt	medio	december	de	eerste	externe

nieuwsbrief.	Wil	je	jouw	duurzaam	nieuws	delen	met	de	buitenwacht?	Stuur	dan	een	e-mail	naar

Nanny	Yap.

	

Kortom	we	gaan	weer	interessante	maanden	tegemoet!	Ik	kijk
	er	naar	uit.

	

Veel	leesplezier

	

Fabienne	Bosschieter											
												

	

Programmamanager	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie

Nieuwe	website!

Op	10-10,	de	landelijke	dag	van	Duurzaamheid,	lanceerde	Jan	Verbeek	onze	website	met

informatie	over	Energie	&	Warmte,	Water,	Droogte	&	Hitte,	Circulaire	Economie	en	Natuur	&

Milieu.	Bekijk	de	site	via	de	link	duurzaamzuidplas.nl.	Neem	een	kijkje	op	de	site	en	vul	het	aan

met	jouw	duurzame	projecten.	Heb	je	een	duurzaam	project	of	weetje,	waarvan	jij	vindt	dat	het

hier	thuis	hoort,	stuur	het	dan	naar	Nanny.	De	site	is	in	ontwikkeling,	dus	neem	regelmatig	een

kijkje!

Versterking	Team	Duurzaam

Vanaf	7	november	versterkt	Willem	Jan	van	Tilborg	ons	team.

Hij	is	werkzaam	bij	de	Omgevingsdienst	Midden-Holland

(ODMH)	als	adviseur	duurzaamheid.	In	die	hoedanigheid

ondersteunt	hij	ons	twee	dagen	per	week	bij	de	realisatie	van

het	Programma	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie.	Als

voormalig	inwoner	van	Moordrecht	is	hij	goed	bekend	in

Zuidplas.	Wil	je	kennis	maken	met	Willem	Jan?	Maak	gerust

een	afspraak.

Zonne-energie	vers

van	het	boerenland

LTO	en	de	gemeente	Zuidplas	willen

agrarische	daken	gaan	inzetten	voor	de

opwekking	van	duurzame	energie.	Dat

is,	kort	samengevat,	de	doelstelling	van

het	project	‘Zon	op	dak	in	het	Groene

Hart’.	De	gemeente	Zuidplas	herbergt

meer	dan	100	agrarische	bedrijven,

waarvan	slechts	een	klein	deel	nu

energie	produceert.

	

Door	met	boeren	in	de	regio	in	gesprek	te

gaan,	willen	we	hen	warm	maken	om	lege

daken	in	te	zetten	voor	de	opwek	van

zonnestroom.	Een	voorlopig	onderzoek

laat	zien	dat	er	op	agrarische	daken

genoeg	ruimte	is	om	voor	4.000

huishoudens	elektriciteit	op	te	wekken.

Door	partijen	bij	elkaar	te	brengen,	willen

we	ontdekken	of	die	daken	ook

daadwerkelijk	geschikt	zijn	voor	het

plaatsen	van	zonnepanelen	en	of	we	al	die

panelen	ook	kunnen	aansluiten	op	het

elektriciteitsnet.	Het	project	gaat	nog	dit

jaar	van	start.

Duidelijkheid	over

aardgasvrije	woningen

Er	is	nog	veel	onduidelijkheid	over	wie

wanneer	wat	moet	doen	om	de	zeven

miljoen	woningen	uiterlijk	in	2050

aardgasvrij	te	krijgen.	Er	zijn	rollen

weggelegd	voor	de	rijksoverheid,

gemeenten,	netbeheerders,	marktpartijen

en	huiseigenaren.	Die	moeten	duidelijk	zijn

en	goed	op	elkaar	aansluiten.	ECN	part	of

TNO	heeft	hier	onderzoek	naar	gedaan	en

komt	met	aanbevelingen.	Benieuwd?	Dan

kun	je	hier	het	rapport	lezen.

Stresstesten	en	risicodialogen

Begin	2019	zijn	stresstesten	Klimaatadaptatie

uitgevoerd.	Er	is	onderzocht	waar	de	gemeente

kwetsbaar	is	als	er	overstromingen	zijn,

wateroverlast	door	extreme	neerslag	en	wij	last

krijgen	van	hitte	en	droogte.	Het	in	beeld

brengen	van	deze	kwetsbaarheden	is	één	van	de

ambities	uit	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.

Dit	Deltaplan	omvat	afspraken	tussen	het	Rijk	en

decentrale	overheden	om	de	gevolgen	van

klimaatveranderingen	zichtbaar	te	maken	en

daarop	te	anticiperen	of	te	interveniëren	om

schade	en	overlast	te	voorkomen	of	te	beperken.

Uit	de	testen	blijkt	dat	de	gemeente	op	de	bovengenoemde	aspecten	(overstroming,

wateroverlast,	droogte	en	hitte)	goed	is	voorbereid	en	inspeelt	op	de	klimaatveranderingen:

waterkeringen	zijn	robuust	en	worden	voortdurend	getoetst	aan	de	normen	daarvoor

riolering	en	watersysteem	zijn	erop	ingericht	om	regenwater	vlot	af	te	voeren	en	de	kans	op

wateroverlast	te	verminderen

gemeente	en	waterschap	houden	het	grondwaterpeil	in	het	oog	en	treffen	zo	nodig	en	zo

mogelijk	maatregelen	om	verdroging	te	voorkomen

beheer	van	openbare	ruimte	en	calamiteitenplannen	zijn	erop	ingericht	om	voorbereid	te	zijn

op	de	gevolgen	van	hitte	voor	mens	en	omgeving

	

Het	programma	Duurzaamheid	en	Klimaatadaptatie	2019-2025	geeft	verdere	invulling	aan	de

afspraken	over	de	ambities	van	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie,	waaronder	het	voeren	van

dialogen	met	diverse	partijen	over	de	risico’s	die	uit	de	stresstesten	naar	voren	komen,	het

opstellen	van	een	uitvoeringsagenda	met	maatregelen	om	de	kwetsbaarheden	te	verkleinen.

	

De	informatienota	vind	je	hier.	Wil	je	meer	weten	over	de	stresstesten,	neem	dan	contact	op

met	Fabienne	Bosschieter	of	Willem	Abels.

Zuidplas	gaat	met	inwoners	in	gesprek	over

afvalscheiding

Colofon

Deze	nieuwsbrief	wordt	samengesteld	door	Programmateam	Duurzaamheid	en

Klimaatadaptatie	van	gemeente	Zuidplas.	Heb	je	opmerkingen	over	of

onderwerpen	voor	de	nieuwsbrief,	dan	kun	je	een	mail	sturen	naar

duurzaam@zuidplas.nl.	De	volgende	nieuwsbrief	komt	medio	december	uit.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@tekstueel-communicatie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

In	het	collegeprogramma	staat	de	ambitie

opgenomen	om	te	komen	tot	een	verbeterde

afvalscheiding	door	de	inwoners.	De	ambitie	is

gesteld	op	75kg	restafval	per	inwoner	per	jaar.

Afgelopen	jaar	was	dit	nog	117kg.	Er	is	dus	werk	aan

de	winkel!

	

Het	gaat	hierbij	om	het	afval	van	de	inwoners.	Zij	moeten

het	scheiden.	Willen	wij	hier	een	succes	van	maken,	dan

zijn	2	factoren	belangrijk,	namelijk:	faciliteren	door	de

gemeente	en	de	juiste	handelingen	(gedrag)	door	de

inwoners	zelf.

	

Om	te	weten	te	komen,	hoe	wij	onze	inwoners	kunnen

stimuleren	hun	afval	beter	te	scheiden	houden	wij	in

november	vier	participatieavonden,	in	elk	dorp	één.	We

gaan	met	de	inwoners	in	gesprek	en	horen	dan	graag	van

hen	zelf	hoe	zij	denken	dat	de	soorten	afval	die	nu	nog	veel	in	het	restafval	voorkomen	het

beste	gescheiden	kunnen	worden.	Belangrijke	vraag	is	wat	zij	hier	voor	nodig	hebben.

Misschien	een	andere	wijze	inzamelen	of	een	andere	manier	van	voorlichten?	We	zijn	er

benieuwd	naar!

	

Daarnaast	gaan	de	raadsleden	de	komende	tijd	de	straat	op	om	hierover	met	de	inwoners	in

gesprek	te	gaan.	Ook	willen	wij	de	kinderen	van	de	kindergemeenteraad	laten	meedenken.	De

resultaten	van	deze	participatietrajecten	worden	gebundeld	meegenomen	in	voorstellen	aan

college	en	raad.	Daarin	worden	maatregelen	voorgelegd	die	de	inwoners	beter	in	staat	stellen

het	afval	te	scheiden,	tot	een	niveau	van	75kg	per	inwoner	per	jaar.

Facebook Website

Bekijk	de	webversie
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Laatste	'duurzame	nieuws'...

Begin	oktober	stond	in	het	teken	van	de	Drie	Duurzame	Dagen	(DDD).	Ik	kijk	met	een	grote

glimlach	terug	op	het	event.	We	zijn	in	staat	geweest	om	in	korte	tijd	drie	ontzettend	leuke	en

leerzame	dagen	neer	te	zetten	en	veel	publiciteit	te	genereren.	Het	college	heeft	voorgelezen

op	scholen,	we	hebben	vier	lezingen	‘in	huis’	gehad	en	de	zaterdag	was	een	leuk	en

afwisselend	programma	voor	jong	en	oud.	Nogmaals	grote	dank	aan	het	team	om	deze	dagen

neer	te	zetten	én	aan	alle	collega’s	die	hebben	meegeholpen!

	

Na	DDD	konden	we	niet	achterover	leunen,	want	de	druk	op	het	maken	van	de	regionale

energie	strategie	neemt	toe.	De	ruimtelijke	impact	van	de	energietransitie	is	groot	en	we	weten

nog	heel	veel	niet.	Daarom	is	Dennis	Overmulder	aangetrokken.	Hij	zal	het	team	Stedenbouw	&

Planologie	versterken	én	tegelijkertijd	helpen	met	de	ruimtelijke	invulling	van	de

energieopgaven,	zoals	in	het	RES	proces.

	

Tijdens	het	bezoek	aan	het	Kronospark	konden	we	met	eigen	ogen	de	ruimtelijke	impact	zien.

We	zijn	zuinig	op	ons	landschap.	Grootschalige	energieopgaven,	zoals	de	ontwikkeling	van	het

Middengebied	moeten	we	zorgvuldig	aanpakken.

	

Vooruitkijkend	vindt	op	13	november	in	Van	der	Valk	Hotel	Rotterdam-Nieuwerkerk	de	eerste

Kinderklimaattop	van	Zuidplas	plaats,	waarin	leerlingen	van	groep	7-8	gaan	strijden	om	het

beste	en	meest	innovatieve	idee	op	het	gebied	van	energiebesparing.	We	zijn	erg	benieuwd

naar	de	ideeën	van	deze	generatie!

	

De	komende	maanden	werkt	Selcuk	aan	de	eerste	schetsen	van	de	transitie	visie	warmte,

bouwt	Carlijn	aan	een	circulaire	gemeente	en	zet	Nanny	de	laatste	punten	op	de	i	van	de

gloednieuwe	website	duurzaamzuidplas.nl.	Ook	verschijnt	medio	december	de	eerste	externe

nieuwsbrief.	Wil	je	jouw	duurzaam	nieuws	delen	met	de	buitenwacht?	Stuur	dan	een	e-mail	naar

Nanny	Yap.

	

Kortom	we	gaan	weer	interessante	maanden	tegemoet!	Ik	kijk	er	naar	uit.

	

Veel	leesplezier

	

Fabienne	Bosschieter																								

Programmamanager	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie

Nieuwe	website!

Op	10-10,	de	landelijke	dag	van	Duurzaamheid,	lanceerde	Jan	Verbeek	onze	website	met

informatie	over	Energie	&	Warmte,	Water,	Droogte	&	Hitte,	Circulaire	Economie	en	Natuur	&

Milieu.	Bekijk	de	site	via	de	link	duurzaamzuidplas.nl.	Neem	een	kijkje	op	de	site	en	vul	het	aan

met	jouw	duurzame	projecten.	Heb	je	een	duurzaam	project	of	weetje,	waarvan	jij	vindt	dat	het

hier	thuis	hoort,	stuur	het	dan	naar	Nanny.	De	site	is	in	ontwikkeling,	dus	neem	regelmatig	een

kijkje!

Versterking	Team	Duurzaam
Vanaf	7	november	versterkt	Willem	Jan	van	Tilborg	ons	team.

Hij	is	werkzaam	bij	de	Omgevingsdienst	Midden-Holland

(ODMH)	als	adviseur	duurzaamheid.	In	die	hoedanigheid

ondersteunt	hij	ons	twee	dagen	per	week	bij	de	realisatie	van

het	Programma	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie.	Als

voormalig	inwoner	van	Moordrecht	is	hij	goed	bekend	in

Zuidplas.	Wil	je	kennis	maken	met	Willem	Jan?	Maak	gerust

een	afspraak.

Zonne-energie	vers

van	het	boerenland
LTO	en	de	gemeente	Zuidplas	willen

agrarische	daken	gaan	inzetten	voor	de

opwekking	van	duurzame	energie.	Dat

is,	kort	samengevat,	de	doelstelling	van

het	project	‘Zon	op	dak	in	het	Groene

Hart’.	De	gemeente	Zuidplas	herbergt

meer	dan	100	agrarische	bedrijven,

waarvan	slechts	een	klein	deel	nu

energie	produceert.

	

Door	met	boeren	in	de	regio	in	gesprek	te

gaan,	willen	we	hen	warm	maken	om	lege

daken	in	te	zetten	voor	de	opwek	van

zonnestroom.	Een	voorlopig	onderzoek

laat	zien	dat	er	op	agrarische	daken

genoeg	ruimte	is	om	voor	4.000

huishoudens	elektriciteit	op	te	wekken.

Door	partijen	bij	elkaar	te	brengen,	willen

we	ontdekken	of	die	daken	ook

daadwerkelijk	geschikt	zijn	voor	het

plaatsen	van	zonnepanelen	en	of	we	al	die

panelen	ook	kunnen	aansluiten	op	het

elektriciteitsnet.	Het	project	gaat	nog	dit

jaar	van	start.

Duidelijkheid	over

aardgasvrije	woningen
Er	is	nog	veel	onduidelijkheid	over	wie

wanneer	wat	moet	doen	om	de	zeven

miljoen	woningen	uiterlijk	in	2050

aardgasvrij	te	krijgen.	Er	zijn	rollen

weggelegd	voor	de	rijksoverheid,

gemeenten,	netbeheerders,	marktpartijen

en	huiseigenaren.	Die	moeten	duidelijk	zijn

en	goed	op	elkaar	aansluiten.	ECN	part	of

TNO	heeft	hier	onderzoek	naar	gedaan	en

komt	met	aanbevelingen.	Benieuwd?	Dan

kun	je	hier	het	rapport	lezen.

Stresstesten	en	risicodialogen

Begin	2019	zijn	stresstesten	Klimaatadaptatie

uitgevoerd.	Er	is	onderzocht	waar	de	gemeente

kwetsbaar	is	als	er	overstromingen	zijn,

wateroverlast	door	extreme	neerslag	en	wij	last

krijgen	van	hitte	en	droogte.	Het	in	beeld

brengen	van	deze	kwetsbaarheden	is	één	van	de

ambities	uit	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.

Dit	Deltaplan	omvat	afspraken	tussen	het	Rijk	en

decentrale	overheden	om	de	gevolgen	van

klimaatveranderingen	zichtbaar	te	maken	en

daarop	te	anticiperen	of	te	interveniëren	om

schade	en	overlast	te	voorkomen	of	te	beperken.

Uit	de	testen	blijkt	dat	de	gemeente	op	de	bovengenoemde	aspecten	(overstroming,

wateroverlast,	droogte	en	hitte)	goed	is	voorbereid	en	inspeelt	op	de	klimaatveranderingen:

waterkeringen	zijn	robuust	en	worden	voortdurend	getoetst	aan	de	normen	daarvoor

riolering	en	watersysteem	zijn	erop	ingericht	om	regenwater	vlot	af	te	voeren	en	de	kans	op

wateroverlast	te	verminderen

gemeente	en	waterschap	houden	het	grondwaterpeil	in	het	oog	en	treffen	zo	nodig	en	zo

mogelijk	maatregelen	om	verdroging	te	voorkomen

beheer	van	openbare	ruimte	en	calamiteitenplannen	zijn	erop	ingericht	om	voorbereid	te	zijn

op	de	gevolgen	van	hitte	voor	mens	en	omgeving

	

Het	programma	Duurzaamheid	en	Klimaatadaptatie	2019-2025	geeft	verdere	invulling	aan	de

afspraken	over	de	ambities	van	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie,	waaronder	het	voeren	van

dialogen	met	diverse	partijen	over	de	risico’s	die	uit	de	stresstesten	naar	voren	komen,	het

opstellen	van	een	uitvoeringsagenda	met	maatregelen	om	de	kwetsbaarheden	te	verkleinen.

	

De	informatienota	vind	je	hier.	Wil	je	meer	weten	over	de	stresstesten,	neem	dan	contact	op

met	Fabienne	Bosschieter	of	Willem	Abels.

Zuidplas	gaat	met	inwoners	in	gesprek	over

afvalscheiding

Colofon
Deze	nieuwsbrief	wordt	samengesteld	door	Programmateam	Duurzaamheid	en

Klimaatadaptatie	van	gemeente	Zuidplas.	Heb	je	opmerkingen	over	of

onderwerpen	voor	de	nieuwsbrief,	dan	kun	je	een	mail	sturen	naar

duurzaam@zuidplas.nl.	De	volgende	nieuwsbrief	komt	medio	december	uit.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@tekstueel-communicatie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

In	het	collegeprogramma	staat	de	ambitie

opgenomen	om	te	komen	tot	een	verbeterde

afvalscheiding	door	de	inwoners.	De	ambitie	is

gesteld	op	75kg	restafval	per	inwoner	per	jaar.

Afgelopen	jaar	was	dit	nog	117kg.	Er	is	dus	werk	aan

de	winkel!
	

Het	gaat	hierbij	om	het	afval	van	de	inwoners.	Zij	moeten

het	scheiden.	Willen	wij	hier	een	succes	van	maken,	dan

zijn	2	factoren	belangrijk,	namelijk:	faciliteren	door	de

gemeente	en	de	juiste	handelingen	(gedrag)	door	de

inwoners	zelf.	

Om	te	weten	te	komen,	hoe	wij	onze	inwoners	kunnen

stimuleren	hun	afval	beter	te	scheiden	houden	wij	in

november	vier	participatieavonden,	in	elk	dorp	één.	We

gaan	met	de	inwoners	in	gesprek	en	horen	dan	graag	van

hen	zelf	hoe	zij	denken	dat	de	soorten	afval	die	nu	nog	veel	in	het	restafval	voorkomen	het

beste	gescheiden	kunnen	worden.	Belangrijke	vraag	is	wat	zij	hier	voor	nodig	hebben.

Misschien	een	andere	wijze	inzamelen	of	een	andere	manier	van	voorlichten?	We	zijn	er

benieuwd	naar!	

Daarnaast	gaan	de	raadsleden	de	komende	tijd	de	straat	op	om	hierover	met	de	inwoners	in

gesprek	te	gaan.	Ook	willen	wij	de	kinderen	van	de	kindergemeenteraad	laten	meedenken.	De

resultaten	van	deze	participatietrajecten	worden	gebundeld	meegenomen	in	voorstellen	aan

college	en	raad.	Daarin	worden	maatregelen	voorgelegd	die	de	inwoners	beter	in	staat	stellen

het	afval	te	scheiden,	tot	een	niveau	van	75kg	per	inwoner	per	jaar.

Facebook Website

Bekijk	de	webversieNieuwsbrief	|	Duurzaam	Zuidplas	|	November	2019

	

Laatste	'duurzame	nieuws'...
Begin	oktober	stond	in	het	teken	van	de	Drie	Duurzame	Dagen	(DDD).	Ik	kijk	met	een	grote

glimlach	terug	op	het	event.	We	zijn	in	staat	geweest	om	in	korte	tijd	drie	ontzettend	leuke	en

leerzame	dagen	neer	te	zetten	en	veel	publiciteit	te	genereren.	Het	college	heeft	voorgelezen

op	scholen,	we	hebben	vier	lezingen	‘in	huis’	gehad	en	de	zaterdag	was	een	leuk	en

afwisselend	programma	voor	jong	en	oud.	Nogmaals	grote	dank	aan	het	team	om	deze	dagen

neer	te	zetten	én	aan	alle	collega’s	die	hebben	meegeholpen!

	

Na	DDD	konden	we	niet	achterover	leunen,	want	de	druk	op	het	maken	van	de	regionale

energie	strategie	neemt	toe.	De	ruimtelijke	impact	van	de	energietransitie	is	groot	en	we	weten

nog	heel	veel	niet.	Daarom	is	Dennis	Overmulder	aangetrokken.	Hij	zal	het	team	Stedenbouw	&

Planologie	versterken	én	tegelijkertijd	helpen	met	de	ruimtelijke	invulling	van	de

energieopgaven,	zoals	in	het	RES	proces.

	

Tijdens	het	bezoek	aan	het	Kronospark	konden	we	met	eigen	ogen	de	ruimtelijke	impact	zien.

We	zijn	zuinig	op	ons	landschap.	Grootschalige	energieopgaven,	zoals	de	ontwikkeling	van	het

Middengebied	moeten	we	zorgvuldig	aanpakken.

	

Vooruitkijkend	vindt	op	13	november	in	Van	der	Valk	Hotel	Rotterdam-Nieuwerkerk	de	eerste

Kinderklimaattop	van	Zuidplas	plaats,	waarin	leerlingen	van	groep	7-8	gaan	strijden	om	het

beste	en	meest	innovatieve	idee	op	het	gebied	van	energiebesparing.	We	zijn	erg	benieuwd

naar	de	ideeën	van	deze	generatie!
	

De	komende	maanden	werkt	Selcuk	aan	de	eerste	schetsen	van	de	transitie	visie	warmte,

bouwt	Carlijn	aan	een	circulaire	gemeente	en	zet	Nanny	de	laatste	punten	op	de	i	van	de

gloednieuwe	website	duurzaamzuidplas.nl.	Ook	verschijnt	medio	december	de	eerste	externe

nieuwsbrief.	Wil	je	jouw	duurzaam	nieuws	delen	met	de	buitenwacht?	Stuur	dan	een	e-mail	naar

Nanny	Yap.
	

Kortom	we	gaan	weer	interessante	maanden	tegemoet!	Ik	kijk	er	naar	uit.

	

Veel	leesplezier	

Fabienne	Bosschieter																								
Programmamanager	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie

Nieuwe	website!Op	10-10,	de	landelijke	dag	van	Duurzaamheid,	lanceerde	Jan	Verbeek	onze	website	met

informatie	over	Energie	&	Warmte,	Water,	Droogte	&	Hitte,	Circulaire	Economie	en	Natuur	&

Milieu.	Bekijk	de	site	via	de	link	duurzaamzuidplas.nl.	Neem	een	kijkje	op	de	site	en	vul	het	aan

met	jouw	duurzame	projecten.	Heb	je	een	duurzaam	project	of	weetje,	waarvan	jij	vindt	dat	het

hier	thuis	hoort,	stuur	het	dan	naar	Nanny.	De	site	is	in	ontwikkeling,	dus	neem	regelmatig	een

kijkje!

Versterking	Team	Duurzaam
Vanaf	7	november	versterkt	Willem	Jan	van	Tilborg	ons	team.

Hij	is	werkzaam	bij	de	Omgevingsdienst	Midden-Holland

(ODMH)	als	adviseur	duurzaamheid.	In	die	hoedanigheid

ondersteunt	hij	ons	twee	dagen	per	week	bij	de	realisatie	van

het	Programma	Duurzaamheid	&	Klimaatadaptatie.	Als

voormalig	inwoner	van	Moordrecht	is	hij	goed	bekend	in

Zuidplas.	Wil	je	kennis	maken	met	Willem	Jan?	Maak	gerust

een	afspraak.

Zonne-energie	versvan	het	boerenlandLTO	en	de	gemeente	Zuidplas	willen

agrarische	daken	gaan	inzetten	voor	de

opwekking	van	duurzame	energie.	Dat

is,	kort	samengevat,	de	doelstelling	van

het	project	‘Zon	op	dak	in	het	Groene

Hart’.	De	gemeente	Zuidplas	herbergt

meer	dan	100	agrarische	bedrijven,

waarvan	slechts	een	klein	deel	nu
energie	produceert.	

Door	met	boeren	in	de	regio	in	gesprek	te

gaan,	willen	we	hen	warm	maken	om	lege

daken	in	te	zetten	voor	de	opwek	van
zonnestroom.	Een	voorlopig	onderzoek

laat	zien	dat	er	op	agrarische	daken
genoeg	ruimte	is	om	voor	4.000
huishoudens	elektriciteit	op	te	wekken.

Door	partijen	bij	elkaar	te	brengen,	willen

we	ontdekken	of	die	daken	ook
daadwerkelijk	geschikt	zijn	voor	het
plaatsen	van	zonnepanelen	en	of	we	al	die

panelen	ook	kunnen	aansluiten	op	het

elektriciteitsnet.	Het	project	gaat	nog	dit

jaar	van	start.

Duidelijkheid	overaardgasvrije	woningen
Er	is	nog	veel	onduidelijkheid	over	wie

wanneer	wat	moet	doen	om	de	zeven

miljoen	woningen	uiterlijk	in	2050
aardgasvrij	te	krijgen.	Er	zijn	rollen
weggelegd	voor	de	rijksoverheid,
gemeenten,	netbeheerders,	marktpartijen

en	huiseigenaren.	Die	moeten	duidelijk	zijn

en	goed	op	elkaar	aansluiten.	ECN	part	of

TNO	heeft	hier	onderzoek	naar	gedaan	en

komt	met	aanbevelingen.	Benieuwd?	Dan

kun	je	hier	het	rapport	lezen.

Stresstesten	en	risicodialogen
Begin	2019	zijn	stresstesten	Klimaatadaptatie

uitgevoerd.	Er	is	onderzocht	waar	de	gemeente

kwetsbaar	is	als	er	overstromingen	zijn,

wateroverlast	door	extreme	neerslag	en	wij	last

krijgen	van	hitte	en	droogte.	Het	in	beeld

brengen	van	deze	kwetsbaarheden	is	één	van	de

ambities	uit	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.

Dit	Deltaplan	omvat	afspraken	tussen	het	Rijk	en

decentrale	overheden	om	de	gevolgen	van

klimaatveranderingen	zichtbaar	te	maken	en

daarop	te	anticiperen	of	te	interveniëren	om

schade	en	overlast	te	voorkomen	of	te	beperken.

Uit	de	testen	blijkt	dat	de	gemeente	op	de	bovengenoemde	aspecten	(overstroming,

wateroverlast,	droogte	en	hitte)	goed	is	voorbereid	en	inspeelt	op	de	klimaatveranderingen:

waterkeringen	zijn	robuust	en	worden	voortdurend	getoetst	aan	de	normen	daarvoor

riolering	en	watersysteem	zijn	erop	ingericht	om	regenwater	vlot	af	te	voeren	en	de	kans	op

wateroverlast	te	verminderen
gemeente	en	waterschap	houden	het	grondwaterpeil	in	het	oog	en	treffen	zo	nodig	en	zo

mogelijk	maatregelen	om	verdroging	te	voorkomen

beheer	van	openbare	ruimte	en	calamiteitenplannen	zijn	erop	ingericht	om	voorbereid	te	zijn

op	de	gevolgen	van	hitte	voor	mens	en	omgeving

	

Het	programma	Duurzaamheid	en	Klimaatadaptatie	2019-2025	geeft	verdere	invulling	aan	de

afspraken	over	de	ambities	van	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie,	waaronder	het	voeren	van

dialogen	met	diverse	partijen	over	de	risico’s	die	uit	de	stresstesten	naar	voren	komen,	het

opstellen	van	een	uitvoeringsagenda	met	maatregelen	om	de	kwetsbaarheden	te	verkleinen.

	

De	informatienota	vind	je	hier.	Wil	je	meer	weten	over	de	stresstesten,	neem	dan	contact	op

met	Fabienne	Bosschieter	of	Willem	Abels.

Zuidplas	gaat	met	inwoners	in	gesprek	over

afvalscheiding

Colofon
Deze	nieuwsbrief	wordt	samengesteld	door	Programmateam	Duurzaamheid	en

Klimaatadaptatie	van	gemeente	Zuidplas.	Heb	je	opmerkingen	over	of

onderwerpen	voor	de	nieuwsbrief,	dan	kun	je	een	mail	sturen	naar

duurzaam@zuidplas.nl.	De	volgende	nieuwsbrief	komt	medio	december	uit.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@tekstueel-communicatie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Dagen bezoek van een van de College- 
leden. Zij lazen voor uit het boek Sem en 
Saar geven positieve energie. 

Op 13 november kwamen meer dan 100 
kinderen van 4 basisscholen bij elkaar 
tijdens de Kinderklimaattop Zuidplas. Zij 
presenteerden hun ideeën over energie-
besparing op school. Het winnende idee 
kwam van basisschool De Nessevliet in 
Zevenhuizen: kinderen zelf energie laten 
opwekken op een energievloer in de hal 
van de school. De gemeente onderzoekt 
of er mogelijkheden zijn om dit idee 
samen met de school te realiseren.

Eind november kwam de kinder-
gemeenteraad voor de tweede keer 
bijeen, onder voorzitterschap van 
kinderburgemeester Vienne Zwarteveld. 
Op de agenda stond het kiezen van 
een evenement dat dit jaar vorm moet 
krijgen. De keuze viel op het plan van 
Kate van Rossem, die zich sterk maakte 

voor een plasticvrij Zuidplas. Zij wil van 
Zuidplas de schoonste gemeente van 
Nederland maken. 

Participatie inwoners
Ander voorbeeld uit 2019 is de inbreng 
van bewoners tijdens twee participatie-
sessies over De Nieuwe Zuidplas polder 
op 12 en 19 september. Energie en 
warmte, klimaat en circulair waren 
 daarbij enkele van de thema’s. Een 
deelnemer: “We moeten zo duur-
zaam mogelijk ontwikkelen en creatief 
omgaan met de ruimte, zodat ook de 
generaties na ons er nog veel plezier 
aan kunnen beleven.”

Duurzame inwoners
Veel bewoners van Zuidplas zien de 
noodzaak van verduurzaming en willen 
zelf al aan de slag. Een aantal van hen 
heeft zich verenigd in het Duurzaam-
heidsplatform Zuidplas en in 2019 is de  
coörperatie Zon op Zuidplas opgericht. 

De gemeente faciliteert en stimuleert 
deze initiatieven, waaronder twee infor-
matieavonden voor bewoners. 

Het energieloket van de gemeente 
Zuidplas is het Duurzaam Bouwloket. 
Inwoners van Zuidplas krijgen hier gratis 
advies over de verduurzaming van hun 
woning. 

In september besloot de raad 2,5 
miljoen euro extra te besteden aan de 
duurzaamheidslening, boven op de al 
beschikbare 750.000 euro. Inwoners 
van Zuidplas kunnen uit dit fonds tegen 
gunstige voorwaarden geld lenen voor 
energiebesparende maatregelen. Zoals 
betere isolatie van hun woning, de aan-
leg van zonnepanelen of het installeren 
van een warmtepomp. De duurzaam-
heidslening is erg populair: in 2019 
hebben 76 huishoudens daarvan gebruik 
gemaakt.
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In juni trok de ambtelijke organisatie in 
een prachtig nieuw gemeentehuis aan 
de Raadhuislaan in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Het nieuwe gemeentehuis 
is een van de duurzaamste van Neder-
land  en ontvangt daarvoor het BREEAM 
 Certificaat voor gebruik van Excellen-
te Materialen. Om enkele bijzondere 
kenmerken te noemen: verwarming door 
middel van een warmtekoudeopslag- 
installatie, energie van zonnepanelen op 
het dak, lichtbediening via sensoren en 
een muur van gerecyclede petflessen in 
de raadszaal. Het duurzame gemeente-
huis is een eerste stap in de verduur-
zaming van het gemeentelijk vastgoed. 
In 2020 volgt een roadmap met alle 
energiebesparende maatregelen.

‘Het duurzame gemeentehuis is een 
eerste stap in de verduurzaming 
van het gemeentelijk vastgoed.’

Duurzaam  
gemeentehuis

Programmateam op sterkte
Om de grote energie- en duurzaam-
heidsopgaven aan te pakken is in 2019 
een programmateam samengesteld. 
Binnen dit team wordt gewerkt aan de 

inspanningen zoals in het programma 
beschreven. Naar verwachting zal het 
team in 2020 nog groeien, als gestart 
wordt met het participatietraject van 
Transitievisie Warmte.
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KLIMAATADAPTATIE EN  
CIRCULAIRE ECONOMIE

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling 
moeten passen in de nieuwe strategie 
van duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
Elke nieuwe woonwijk of elke nieuwe 
inrichting van een gebied heeft dezelfde 
stip aan de horizon: energieneutraal, 
circulair, klimaatadaptief, waterrobuust 
en toekomstbestendig.
In 2019 is daarom begonnen met het 
opstellen van kaders, waaraan deze 
nieuwbouw en gebiedsontwikkeling 
moeten voldoen. Dat is een hele brede 
opgave. Hierin komen eigenlijke alle 
onderwerpen uit het programma aan 
bod, zoals energieneutraal, circulair en 
gasloos bouwen, materiaalkeuze, alter-
natieve warmtebronnen, minder verhar-
ding en voldoende groen in de wijken, 

draagkracht van de bodem en slim om-
gaan met de wateropgave. De concrete 
kaders zijn nog volop in ontwikkeling. In 
2020 worden de kaders vastgesteld.

Andere inspanningen in 2019
•  In Esse Zoom (het Groene Noorden 

en Jeu) en het Koningskwartier in 
Nieuwerkerk aan den IJssel komen 
duurzame woningen zonder aardgas 
met lage energielasten voor de bewo-
ners;

•  Bij de aanleg van De Nieuwe Zuidplas-
polder wordt al rekening gehouden 
met de energie-, bodem- en waterop-
gave. Dat geldt ook voor andere 
gebiedsontwikkelingen.

Circulaire Economie
Circulair in 2050, luidt de landelijke 
ambitie. In een circulaire economie 
bestaat geen afval en worden grondstof-
fen steeds opnieuw gebruikt. Maar wat 
houdt een 100% circulaire economie in 
de praktijk precies in en hoe komt de ge-
meente daar? In 2020 verschijnt een plan 
van aanpak rond dit thema. Hierin wordt 
ook duidelijk wat de rol wordt van de 
gemeente en wat de rol is van de markt. 
Het Repair Café Zuidplas – geopend in 
april – is in dit kader een mooi initiatief. 
Bewoners kunnen hier kapotte appara-
ten laten repareren, waardoor er geen 
nieuwe apparaten aangeschaft hoeven 
te worden en dus nieuwe grondstoffen 
niet gebruikt hoeven te worden. 

Kaders voor nieuwbouw en 
gebiedsontwikkeling

Highlights Klimaatadaptatie en circulaire economie
• Uitkomst stresstesten wateroverlast, hitte, droogte
• Start Afvalvrije scholen
• Afname restafval naar 75 kg gemiddeld per inwoner in  
 2020
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Kick-off afvalvrije scholen
Sinds het najaar krijgen scholen hulp 
bij het scheiden van afval van afval-
verwerker Cyclus. De kinderen leren hoe 
belangrijk het is om zorgvuldig om te 
gaan met producten. Ze gaan met elkaar 
de strijd aan. De school die het minste 
restafval overhoudt wint. Kinderen krijgen 
uitleg over afval als grondstof, ze presen-
teren hun eigen ideeën om de afvalberg 
te verkleinen en voeren campagne om 
hun schoolgenoten mee te krijgen.

Resultaten stresstesten
Nederland moet in 2050 klimaatadaptief 
en waterrobuust zijn. Dat betekent dat 

de inrichting van de openbare ruim-
te zo moet worden aangepast dat bij 
overstromingen, wateroverlast, hitte, 
droogte en bodemdaling de persoon-
lijke en materiële schade beperkt blijft. 
Om de situatie in Zuidplas in kaart te 
brengen zijn door Arcadis stresstesten 
uitgevoerd. Waar in de openbare ruimte 
zijn risico’s? Kan het water na een 
clusterbui overal weg? Wat zijn kritische 
plekken voor wateroverlast, droogte en 
hitte? Uit de stresstesten kwam dit jaar 
naar voren dat Zuidplas geen grote pro-
blemen te verwachten heeft als het gaat 
om hitte en wateroverlast. Er zijn wel 
enkele zwakke plekken op het gebied 
van waterafvoer en door droogte kun-
nen veengronden inklinken waardoor de 
bodem kan dalen. 

Risicodialogen 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat er 
een afweging gemaakt wordt tussen 
risico op schade en investeringen om 

de schade te voorkomen. Om input 
op te halen om de juiste afweging te 
kunnen maken worden risicodialogen 
met experts, ondernemers en inwoners 
gehouden. In begin 2020 worden de 
voorbereidingen getroffen voor deze 
dialogen. De kernvraag van deze 
dialogen is: waar ligt de grens tussen 
acceptabel en betaalbaar? Gaan we in-
vesteren in hogere dijken of accepteren 
we dat er plaatsen zijn die bij extreem 
zware regenval onder water staan? De 
risicodialogen vinden plaats in 2020. 
Deze moeten onder andere leiden tot 
een  klimaatadaptatiestrategie, voorstel-
len voor de inrichting van de openbare 
ruimte, diverse beleidsplannen en een 
uitvoeringsagenda. Ook onderhoud en 
aanleg van riolering krijgen hierin een 
plek. Maatregelen om klimaatbestendig 
en waterrobuust te worden, moeten 
vanaf 2020 zijn opgenomen in regulier 
beleid. Dit is afgesproken in de Delta-
beslissing Ruimtelijke Adaptatie.

In 2019 werd per persoon 117 kg 
restafval aangeboden. Hiervan 
was 20 kg grof restafval op 
het afvalbrengstation en 97 kg 
restafval aan huis. Dit restafval 
bevat nog teveel bruikbare 
grondstoffen. Dat is jammer!

In 2020 nog maar 75 kg restafval per 
inwoner per jaar. Dat is de ambitie van 
de gemeente Zuidplas. In 2018 was 
het al teruggebracht tot 117 kg per 
 inwoner. Hoe staat het ervoor in 2019?
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Programmamanager Fabienne Bosschieter

‘We willen zoveel mogelijk informatie delen’

Hoe kijk jij terug op de afgelopen  
maanden?
“Als je ziet wat we allemaal hebben gedaan met 
relatief weinig mensen is dat best iets om trots 
op te zijn. We zijn heel veel onderzoeken gestart 
en de kennis over het onderwerp groeit binnen 
de organisatie. Ook de Duurzame Dagen en de 
Kinderklimaattop waren een succes. Tegelijkertijd 
moet er ook nog heel veel gebeuren. Duurzaam-
heid is ook een breed en complex thema. Toen 
ik begon was het nog vooral mijn programma, nu 
wordt het gelukkig veel meer een programma van 
de hele gemeentelijke organisatie.”
 
Hoe gaat het met het programmateam?
“In het begin waren we nog wat in onszelf ge-
keerd. We moesten het team samenstellen en 
taken verdelen. Nu is iedereen gesetteld en zijn 

Ruim een jaar geleden begon Fabienne 
Bosschieter bij de gemeente Zuidplas  
als programmamanager Duurzaamheid  
en Klimaatadaptatie. In dit jaarverslag is te 
lezen wat er in de afgelopen maanden onder 
haar leiding rond dit thema is gebeurd. Een 
korte persoonlijke terug- en vooruitblik.

we volop aan de slag. We zetten fors 
in op communicatie. We willen zoveel 
mogelijk informatie ophalen én delen. 
Communicatie met de raad en onze 
eigen organisatie, maar ook met bedrij-
ven, inwoners en scholen. Zo gaan we in 
alle dorpen bewonersavonden organise-
ren en breiden we activiteiten op scholen 
uit van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs.”

Wat zijn je verwachtingen voor 
2020?
“Een van de mijlpalen wordt de vaststel-
ling van de Regionale Energie Strategie 
(RES) door de raad. Niet alleen Zuidplas, 
maar alle raden in de regio, plus de 
provincie en de waterschappen, moeten 
de RES vaststellen. Daarin staat wat de 
regio gaat doen om energie te besparen 
en op te wekken en wat het aandeel van 

Zuidplas daarin is. Daar zitten gevoelige 
politieke elementen in. Zoals de discussie 
over windenergie. De gemeenteraad van 
Zuidplas heeft duidelijk stelling genomen: 
wel zon, geen wind. Maar is er voldoende 
ruimte voor zonneparken? Daarover voe-
ren we nog discussie in de regio. Voor 1 
juni 2020 moet de regio eruit zijn en gaat 
ons bod naar het Rijk.”

Wat moet er nog meer gebeuren 
in 2020?
“Eind 2021 moet de Transitievisie Warm-
te klaar zijn. Dat betekent dat er een 
plan moet liggen over het aardgasvrij 
maken van Zuidplas. Daarvoor gaan we 
in 2020 eerst de wijken in om met inwo-
ners te praten. Wat vindt u belangrijk? 
Wat bent u bereid om te doen? Waar 
heeft u de gemeente bij nodig? Duidelijk 
moet worden hoe we dit gaan financie-

ren, met welke wijken we gaan beginnen 
en voor welke alternatieve warmtebron 
we gaan kiezen.”

Veel inzet op energie en warmte; 
hoe zit het met klimaatadaptatie?
“Veel maatregelen hebben te maken met 
een andere inrichting van de openbare 
ruimte, zoals meer groen en minder 
stenen. Voor een groot deel nemen we 
dat mee in regulier beleid. Dat is zeker 
een belangrijke, maar tegelijk een minder 
ingewikkelde opgave. In 2020 vindt de 
ondertekening plaats van het convenant 
Klimaatadaptief Bouwen door de provin-
cie Zuid-Holland, Unie van Waterschap-
pen en Zuidplas. Daarin staat precies aan 
welke voorwaarden nieuwbouwprojecten 
moeten voldoen. De circulaire economie 
en een groene leefomgeving krijgen hier-
in een plek. Ook dat wordt een mijlpaal.”



Gemeente Zuidplas
Samen Duurzaam Doen in 2019
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