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Participatie, 
kennisdeling en 

onderzoek
Duurzaamheid leeft in Zuidplas. Dat kunnen we gerust 
vaststellen als we terugblikken op 2020. Een jaar dat binnen 
het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie in het teken 
stond van participatie, kennisdeling en onderzoek. Zorgen 
werden gedeeld, ideeën geopperd en vele bijdragen geleverd. 
Zowel door experts en bestuurders als door inwoners en 
ondernemers. En dat allemaal midden in de coronacrisis.

Medio februari 2020 zaten locaties in alle dorpen nog 
afgeladen vol met betrokken inwoners. Eind maart moest 
al het overleg opeens digitaal. En dat juist in een jaar 
waarin we als programmateam hadden ingezet op veel 
informatieavonden en evenementen. Eenmaal gewend aan de 
digitale kanalen lukte het toch om volop in de versnelling te 
gaan met het realiseren van de ambities van Zuidplas op het 
gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. 

In dit jaarverslag zetten we de belangrijkste hoogtepunten uit 
2020 op een rij, met hier en daar een doorkijk naar 2021.
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‘Duurzaamheid leeft in Zuidplas’

“Ik kijk en praat graag mee als het over 
innovaties en discussies op het gebied 
van duurzaamheid gaat. Dat dit het 
afgelopen jaar vanwege de coronacrisis 
moeilijker ging, was op z’n zachtst 
gezegd jammer. Thuiswerken was een 
handicap, maar we moesten ermee 
dealen. En we hebben ermee gedeald!

Zuidplas is actief aan de slag gegaan met 
participatie. Met onze informatieavonden 
hebben we in 2020 zowel fysiek als 
digitaal ongeveer 2000 mensen bereikt. 
Het onderwerp lééft in Zuidplas. Mensen 
hadden hun zorgen, maar gaven ook aan 
zelf een bijdrage te willen leveren.

Er is een Inwoners Adviesraad gevormd 
met een aantal enthousiaste deelnemers. 
Ook het aantal energieambassadeurs 
groeide. Sommigen volgden een cursus 

voor het maken van warmtefoto’s, die 
aantonen waar in een woning nog 
isolatiemogelijkheden zijn. De vraag naar 
zo’n warmtescan nam direct toe. Meer 
dan 300 mensen schreven zich in om 
zo’n warmtefoto van hun huis te laten 
maken. Het toont voor mij aan dat je ook 
met een relatief kleine inspanning veel 
kunt bereiken.

Maar ook in brede zin hebben we in 2020 
vooruitgang geboekt. Een belangrijke 
mijlpaal was de oplevering op 1 oktober 
van de concept-RES: de regionale 
energiestrategie Midden-Holland. Samen 
met omliggende gemeenten zijn we op 
zoek gegaan naar de meest kansrijke 
locaties voor zon- en windenergie. De 
denkrichtingen uit de conceptversie gaan 
we nu nader invullen tot een RES 1.0. 
De gemeenteraad van Zuidplas heeft 

aangegeven dat windturbines binnen 
onze gemeentegrenzen niet wenselijk 
zijn.

Concreter voor de inwoners in Zuidplas 
is de Transitievisie Warmte. Deze visie 
beschrijft de weg naar een aardgasvrije 

‘‘Oplossingen moeten 
haalbaar en betaalbaar zijn’’

gemeente. Alleen haalbare en betaalbare 
oplossingen komen wat ons betreft in 
aanmerking. Ik heb mij in 2020 bestuurlijk 
ingezet voor een warmtetransportnet 
met restwarmte uit de Rotterdamse 
Haven. Zowel voor huishoudens als 
voor bedrijven in de glastuinbouw zou 
dit een geweldige oplossing zijn voor de 
toekomstige warmtevraag. 

Terugblikkend op 2020 zie ik nog meer 
hoogtepunten. Zoals de goede band met 
het Duurzaamheidsplatform en de groei 
van Zon op Zuidplas. Ook het Schone 
Luchtakkoord kreeg concrete invulling 
door betere informatie over de nadelige 
gevolgen van fijnstof op gezondheid 
en milieu. In deze terugblik op 2020 
van het programma Duurzaamheid en 
Klimaatadaptatie leest u er meer over. 

We zijn goed uit de startblokken, maar de 
weg naar een energieneutraal Zuidplas 
vraagt nog langere tijd en extra inzet.”

Jan Verbeek
Wethouder Duurzaamheid
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ELEKTRA &  
WARMTE

Highlights Elektra & Warmte 2020
•  Aanbieding concept-RES aan Nationaal Programma 

Regionale Energie (NP RES)
• Transitievisie Warmte: onderzoek en informatie
• Zon op Zuidplas breidt uit
• Onderzoek naar nieuwe locaties zonne-energie

Martijn van den Hoef
Ambassadeur Duurzaam Zuidplas

RES
Op 1 oktober 2020 besloot de 
gemeenteraad van Zuidplas om de 
concept-RES Midden-Holland aan te 
bieden aan het NP RES. Voor deze 
Regionale Energiestrategie (RES) werkt 
Zuidplas samen met de gemeenten 
Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, 
Bodegraven-Reeuwijk, waterschappen 
en Provincie Zuid-Holland. Het is 
een ruimtelijke strategie die aangeeft 
welke betaalbare, duurzame en 
veilige alternatieve energiebronnen 
er in onze regio zijn en welke locatie 
voor welke energiebron kansrijk is. 
Elke regio in Nederland geeft in haar 
RES aan hoe groot de toekomstige 
vraag naar duurzame energie is. Voor 
Midden-Holland is dit vastgesteld op 
1567 petajoule energie, te vergelijken 
met 67 windmolens of 544 hectare 
zonnevelden. Hoe dit wordt ingevuld 
staat nog niet vast, het gaat nu nog 
om een globale schets en mogelijke 
denkrichtingen. De nadere uitwerking 

volgt in 2021 in de RES 1.0. De 
gemeenteraad van Zuidplas heeft al 
wel vastgesteld windturbines binnen 
onze gemeentegrenzen niet wenselijk te 
vinden.

Transitievisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat Nederland in 2050 geen aardgas 
meer gebruikt. Tot die tijd worden steeds 
meer woningen en bedrijven stapsgewijs 
voorzien van een alternatieve duurzame 
energiebron. Elke gemeente beschrijft 
dit proces in een Transitievisie Warmte. 
Hierin staat hoe gemeenten aardgasvrij 
willen worden en welke wijken als eerste 
aan de beurt zijn. Ook de gemeente 
Zuidplas werkt aan deze visie die eind 
2021 klaar moet zijn. De inhoud van de 
Transitievisie staat nog niet vast. 2020 
stond vooral in het teken van onderzoek 
en informatie brengen en halen. Een 
mogelijkheid is nog steeds aansluiting 
op een warmtenet met restwarmte uit 
de Rotterdamse haven. Dit zou een 

oplossing zijn voor huishoudens en 
glastuinbouw in Zuidplas. Alternatieven 
zijn waterstof, aardwarmte, aquathermie 
of individuele oplossingen, zoals een 
warmtepomp. Zuidplas zet vooral in op 
zonne-energie.

Zon op Zuidplas
De eerste twee projecten van 
energiecoöperatie Zon op Zuidplas 
zijn in 2020 gestart. Er zijn 472 
zonnepanelen geplaatst op het 
dak van een kinderdagverblijf aan 
de Wolga in Nieuwerkerk aan den 
IJssel en De Kraal in Moordrecht. 
Leden van de energiecoöperatie 
zijn mede-eigenaar van een project 
naar keuze. Ze investeren via 
certificaten en delen mee in de winst. 
Als tegenprestatie ontvangen ze de 
betaalde energiebelasting van hun 
energieleverancier terug. In 2020 sloten 
26 inwoners zich aan bij de coöperatie 
Zon op Zuidplas. De gemeente faciliteert 
de coöperatie.
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Informatieavonden
De Transitievisie Warmte wordt in 
Zuidplas ontwikkeld in samenspraak 
met zoveel mogelijk betrokkenen. In 
2020 heeft dat onder andere geleid 
tot zeven drukbezochte (fysieke 
en digitale) informatieavonden. De 
opkomst was groot; in totaal hebben 
zo’n 2000 inwoners deelgenomen of 
de bijeenkomsten achteraf bekeken. 
We hebben zoveel mogelijk vragen 
kunnen beantwoorden en zorgen 
kunnen wegnemen. In juli stelden we 
een concrete vraag aan bewoners: 
‘Waarmee moeten we rekening 
houden als we in uw wijk van het 
gas afgaan?’ Er werd constructief 
meegedacht over onderwerpen als de 
warmtepomp, financiering en praktische 
uitvoerbaarheid. 

Randvoorwaarden
De bundeling van alle opmerkingen 
heeft geleid tot zes randvoorwaarden 
om van het aardgas af te kunnen.
• Betaalbaarheid
• Gegarandeerde warmtelevering
• Ontzorgen van inwoners
• Draagvlak onder inwoners
• Verantwoord tempo van   
 verduurzaming, zorgvuldigheid en  
 transparantie
• Woongenot inwoners en beperken van  
 overlast
In november zijn we samen met de 
Inwoners Adviesraad in kleinere 
gezelschappen dieper met elkaar 
in gesprek gegaan over deze 
randvoorwaarden.

Transitietafels met partners
Sinds september 2020 voeren we 
aan ‘Transitietafels’ gesprekken 
met onder andere netbeheerders 
en woningcorporaties. Ook met hen 
spraken we over de overstap naar 
aardgasvrij wonen en de vraag met 
welke wijken we het beste kunnen 
beginnen.

Ambassadeurs aardgasvrij Zuidplas
Zuidplas krijgt steeds meer 
ambassadeurs van een aardgasvrij 
Zuidplas. In 2020 kregen we 60 
aanmeldingen. Deze ambassadeurs 
laten onder andere zien hoe zij de 
verduurzaming van hun woning hebben 
aangepakt. Bijvoorbeeld door isolatie of 
door de installatie van een warmtepomp. 
Hun verhalen inspireren en motiveren 
dorpsgenoten hetzelfde te doen. De 
ambassadeurs konden in 2020 een 
training volgen om warmtefoto’s te 
maken met een infraroodcamera, In 
2021 kunnen zij een training volgen 

‘Eind 2021 moet duidelijk  
zijn welke wijken wanneer  
van het aardgas afgaan.’
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om energiecoach te worden. Door de 
ervaringen van ambassadeurs met het 
verduurzamen van hun woning konden 
we weer nieuwe goede voorbeelden 
laten zien op onze website.

Energietransitie en ondernemers
Ook de glastuinbouw in Zuidplas is bezig 
met voorbereidingen voor de overstap 
van fossiele brandstoffen op duurzame 
warmte. Daarvoor voert de gemeente 
gesprekken met ondernemers en lopen 
er diverse regionale projecten. Zo 
worden in de Warmte Samenwerking 
Oostland scenario’s uitgewerkt voor 
verduurzaming van de warmtevraag. De 
Waterstofvisie Zuid-Holland beschrijft 
het gebruik van waterstof voor industrie 
en transport. In het najaar heeft de 
RES Midden-Holland een enquête 
uitgezet onder ondernemers over de 
energietransitie.

Mijn huis is 
duurzaam 
geïsoleerd

Duurzaam
Zuidplas

WANNEER 
NEEM JIJ 
DE STAP? 
 
Arjan van Zaanen
Ambassadeur Duurzaam Zuidplas

Maart: informatieavond in Swanla

Juli: digitale informatieavond

Juli: digitale informatieavond
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KENNISDELING &  
COMMUNICATIE 

Highlights kennisdeling, communicatie en 
organisatie 2020
• Extra ondersteuning Duurzaam Bouwloket
• 66 Duurzaamheidsleningen
• Website, nieuwsbrieven, filmpjes
• Tegel eruit, groen erin
• Eerste jeugdklimaattop

“IK DRAAG EEN MONDKAPJE VOOR

ALLE KWETSBARE MENSEN”

TIJN, 12 JAAR, COMENIUS COLLEGE

Duurzaam
Zuidplas

Extra ondersteuning Duurzaam 
Bouwloket
Het Duurzaam Bouwloket adviseert 
116 gemeenten en hun inwoners over 
het verduurzamen van hun woning. 
In 2020 heeft Zuidplas op verzoek 
extra ondersteuning gekregen. Die 
bestond onder andere uit het verzorgen 
van presentaties, een mobiele 
showroom met voorbeelden van 
isolatiemateriaal, telefonische consulten, 
keukentafelgesprekken en het faciliteren 
van collectieve inkoopacties.

Duurzaamheidsleningen
Huiseigenaren en huurders kunnen 
tegen gunstige voorwaarden een 
duurzaamheidslening aanvragen voor 
energiebesparende maatregelen in hun 
woning. Bijvoorbeeld voor een groen 
dak, een warmtepomp, zonnepanelen 
of isolatiemaatregelen. In 2020 hebben 
66 bewoners de lening ontvangen (in 
2019 waren dat er 47). In januari 2021 
kwamen er 99 bij. Het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting betaalde de lening – 
gemiddeld zo’n 6000 euro – uit via een 
bouwkrediet.

Communicatie
De gemeente Zuidplas wil inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
partners zo goed mogelijk informeren 
over alle ontwikkelingen rond 
duurzaamheid en klimaatadaptatie. De 
website www.duurzaamzuidplas.nl wordt 
up-to-date bijgehouden. Er verschenen 
in 2020 9 externe en 11 interne digitale 
nieuwsbrieven met verwijzingen naar 
achtergrondinformatie. Op de site zijn 
video’s geplaatst met persoonlijke 
verhalen over het verduurzamen van de 
eigen woning. Zo maken we het thema 
steeds concreter en tastbaarder.

Inwoners en ondernemers denken 
mee
Inwoners van Zuidplas zijn gevraagd 
om mee te denken over locaties voor 
zonnepanelen of andere manieren 

van energie-opwek. In december 
konden bewoners hierover een 
enquête invullen en meepraten aan 
Kansentafels. Ook zonnepanelen op 
agrarische daken kunnen een bijdrage 
leveren aan de energietransitie. Om 
landbouwondernemers te wijzen 
op de mogelijkheden vond in 2020 
een informatiebijeenkomst plaats. 
Daarbij is uitgebreid gesproken over 
subsidieregelingen, een goed rendement 
en voordelen voor de bedrijfsvoering. 
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Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober was de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. Net als 
vorig jaar had Zuidplas een prachtig 
driedaags programma ontwikkeld met 
activiteiten rond duurzaamheid en 
klimaat. Helaas was het vanwege de 
oplopende coronabesmettingen niet 
verantwoord het programma door te 
laten gaan. Een aantal onderdelen 
ging wel door, zoals de actie ‘Tegel 
eruit, groen erin’, in samenwerking met 
Intratuin Zevenhuizen, een webinar 
van het Duurzaam Bouwloket en een 
duurzame pubquiz voor medewerkers 
van de gemeente Zuidplas. Een goede 
gelegenheid om ieders kennis over 
duurzaamheid en klimaatadaptatie te 
testen.

Jeugdklimaattop
Voor de eerste keer organiseerde de 
gemeente Zuidplas een jeugdklimaattop 
naast de kinderklimaattop. Deze laatste 
ging vanwege corona niet door. 

Dit keer coronaproof en digitaal.
Twee brugklassen van het Comenius 
College en het Thorbecke Nieuwerkerk 
bedachten een challenge. De vakjury 
riep de mondkapjesuitdaging van het 
Commenius tot winnaar uit. De uitdaging 
was: maak het mooiste herbruikbare 
mondkapje. Niet onbelangrijk was de 
achterliggende oproep: ‘Draag een
mondkapje. Als het niet voor jezelf is dan 
voor je ouders, opa en oma.’ De timing 
van de challenge was perfect: vlak voor 
de campagne van de gemeente Zuidplas 
voor het dragen van een mondkapje in 
publieke ruimten. De winnaars van de 
Challenge maakten een professionele 
film waarin zij iedereen opriepen tot 
het dragen van een mondkapje. En zij 
stonden model voor de campagne.

“Weet u het nog, de 
Drie Duurzame Dagen in 
oktober 2019? Marjolein 
van Herwijnen won toen 
duizend euro voor haar 
wens: een groen dak op 
appartementencomplex 

Eureka. Goed nieuws: in april 
2020 is het dak geplaatst!”



Samen Duurzaam Doen in 202016 17Samen Duurzaam Doen in 2020

Regeling Reductie Energiegebruik 
subsidie
De aanvraag van de gemeente 
Zuidplas voor RRE-subsidie is in 
2020 gehonoreerd. RRE staat voor 
Regeling Reductie Energiegebruik. 
Met deze landelijke subsidie kan de 
gemeente huiseigenaren helpen om 
energie te besparen, zoals via raam- of 
gevelisolatie. Gemeenten zijn vrij om 
invulling te geven aan de manier waarop 
ze de subsidie verstrekken. Bijvoorbeeld 
via energievouchers of in samenwerking 
met bestaande energieloketten. 
Gemeente Zuidplas heeft ervoor 
gekozen om inwoners een gratis 
telefonisch consult van het Duurzaam 
Bouwloket aan te bieden. Zij konden ook 
kiezen voor een keukentafel gesprek. 
Hiervoor gold wel een eigen bijdrage van 
€ 50,-.

Laadpalen
Elektrisch rijden is beter voor het klimaat 
en de luchtkwaliteit. Om de keuze om 
over te stappen op een elektrische auto 
makkelijker te maken komen er in de 
regio meer laadpalen. Over vijf jaar moet 
het aantal laadpalen zijn verdubbeld. 
Zuidplas trekt daarin samen op met 
dertig andere gemeenten in Zuid-
Holland. De samenwerkende gemeenten 
hebben in 2021 een concessie verleend 
aan een leverancier. Het aanbod van 
laadpalen loopt hiermee voor op de 
vraag.

A20
Het programma Duurzaamheid & 
Klimaatadaptatie wordt zoveel mogelijk 
betrokken bij ruimtelijke vraagstukken. In 
2020 praatten we onder andere mee in 
een werkgroep die kijkt naar

de verbreding van de A20. Aanleg van 
deze snelweg raakt niet alleen thema’s 
als mobiliteit en bereikbaarheid, maar 
ook het thema duurzaamheid en 
klimaatadaptatie. Onze inbreng betreft 
onderwerpen als geluidschermen (met 
zonnepanelen erin), fijnstof en duurzaam 
en waterdoorlatend asfalt.

Ledverlichting
Er komt meer ledverlichting in de 
openbare ruimte. 28 procent van de 
bestaande armaturen (dat zijn er 2700) 
worden sinds augustus 2020 vervangen 
door ledverlichting. De ledlampen 
verbruiken de helft minder energie dan 
de oude lampen.



Samen Duurzaam Doen in 202018 19Samen Duurzaam Doen in 2020

KLIMAATADAPTATIE EN  
CIRCULAIRE ECONOMIE

Highlights Klimaatadaptatie en circulaire economie
• Meer aandacht voor schone lucht
• Verdieping stresstesten
• Samenwerking Stichting Steenbreek
• Klimaatplan
• Kerstbomenbos

Schone Lucht Akkoord
Zuidplas heeft samen met andere 
gemeenten het Schone Lucht Akkoord 
getekend met minister Van Veldhoven 
(Milieu en Wonen). Het akkoord 
bevat een pakket aan maatregelen 
om de lucht in Nederland schoner en 
gezonder te maken. In 2030 moet de 
gezondheidswinst door schone lucht 
met 50% zijn toegenomen ten opzichte 
van 2016. Concreet gaat het om een 
vermindering van de uitstoot van fijnstof 
en stikstofdioxide door wegverkeer, 
landbouw, scheepvaart, industrie en 
huishoudens. Zuidplas werkt samen 
met omliggende gemeenten aan een 
uitvoeringsplan. De gemeente doet ook 
zelf onderzoek en levert met haar keuze 
voor elektrische bedrijfswagens ook een 
bijdrage aan schonere lucht.

Campagne Verantwoord Stoken
De gemeenteraad van Zuidplas 
stemde in oktober 2020 unaniem 
in met een motie die pleitte voor 

een voorlichtingscampagne over 
houtstook. Deze campagne maakt 
mensen ervan bewust dat houtstoken 
nadelig is voor de gezondheid van 
omwonenden, vooral voor mensen met 
luchtwegaandoeningen. De campagne 
informeert eigenaren van houtkachels 
hoe ze door een andere manier van 
stoken de uitstoot van schadelijke 
stoffen kunnen verminderen. 

Verdieping stresstesten
De gemeente Zuidplas onderzoekt voor 
vier klimaatthema’s welke gebieden 
‘gevaar lopen’ bij wateroverlast, 
overstroming, extreme hitte en droogte. 
Als verdieping op de stresstesten-light 
uit 2019 zijn in 2020 risicodialogen 
gevoerd met belangrijke partijen, 
zoals het hoogheemraadschap, de 
veiligheidsregio en het bedrijfsleven. 
Ook aan bewoners is via een 
enquête gevraagd naar knelpunten 
en oplossingen. Hierdoor is een goed 
beeld ontstaan van locaties in de 

gemeente waar maatregelen nodig 
zijn om Zuidplas klimaatadaptief te 
maken. Oplossingen voor dit vraagstuk 
worden meegenomen in de lopende 
beleidsvoering van de gemeente op het 
gebied van inrichting van de openbare 
ruimte en plannen voor wateropvang en 
riolering.

Samenwerking Stichting Steenbreek
Om nog beter te kunnen inspelen op 
de komende klimaatveranderingen is 
Zuidplas een samenwerking aangegaan 
met de Stichting Steenbreek. Wij 
organiseerden in samenwerking met 
Intratuin in Zevenhuizen een ‘tegel 
eruit, groen erin’ actie waaraan 320 
huishoudens meededen.

Klimaatplein
Zuidplas werkt samen met het 
Klimaatplein, een organisatie die 
bedrijven en instellingen en bewoners 
informeert, inspireert en activeert om 
hun CO2-voetafdruk te verkleinen. 

Bijvoorbeeld door inzicht te geven in 
het eigen fossiele energieverbruik. En 
door te laten zien hoe eenvoudig het 
is energie te besparen en duurzame 
energie op te wekken. In Intratuin 
Zevenhuizen is een fysiek Klimaatplein 
ingericht met voorbeelden van het 
verkleinen van de CO2-afdruk en het 
vergroenen van de tuin.

Kerstbomenbos 
In Moordrecht is onder het motto 
‘kerstboom eruit, bos erin’ een 
kerstbomenbos aangelegd. Inwoners 
konden hun kerstboom met kluit na de 
feestdagen inleveren en kregen er een 
lot voor terug. In oktober 2021 worden 
de kerstbomen in het kerstbomenbos 
verloot onder de deelnemers. De bomen 
kunnen vanaf medio december 2021 
worden opgehaald. De medewerkers 
van de Zorgboerderij de Bovenstee uit 
Moordrecht onderhouden de bomen.
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-  Eind maart is de verkoop gestart van de volgende   
 fase van Esse Zoom in Nieuwerkerk aan den IJssel.  
 De 25 nieuwe woningen voldoen aan hoge duurzame  
 standaarden.
-  Eind mei is de site ‘Bouw Adaptief’ gelanceerd, met  
 kennis over klimaatbestendig bouwen. Een initiatief van  
 provincie Zuid-Holland. In maart 2021 ondertekent   
 Zuidplas het Convenant Klimaatadaptief Bouwen
-  In 2020 verscheen het Sportakkoord Zuidplas.
 Een van de ambities is het verduurzamen van alle   
 sportaccomodaties. Dit moet leiden tot minder   
 CO2-uitstoot en energiebesparing. Zuidplas kan   
 daarvoor gebruik maken van landelijke ondersteuning  
 door een energie-expert. Deze expert ontwikkelt met  
 sportverenigingen een stappenplan met daarin aandacht        
   voor de mogelijkheden van zonnepanelen, ledverlichting          
 en isolatie van het gebouw.

ANDERE WAPENFEITEN:

Duurzame gebiedsontwikkeling
Om al onze ambities voor een 
energieneutrale gemeente in 2050 te 
behalen zijn nu al maatregelen nodig in 
de bouw van nieuwe woningen. Denk 
aan aardgasvrije nieuwbouwwijken en 
het gebruik van duurzame materialen, 
energiezuinige systemen en het 
opvangen van regenwater. Tijdens 
de week van de circulaire economie 
in februari 2020 hebben we extra 
aandacht besteed aan de voordelen van 
houtbouw.

Afval
Gemeente Zuidplas wil het restafval 
terugdringen tot 75 kilo per persoon per 
jaar. Dat kan door meer te recyclen en 
het afval beter te scheiden. Voor meer 
bewustwording onder jonge generaties 
zijn kinderen op scholen in Zuidplas in 
2020 aan de slag gegaan met afval. De 
kindergemeenteraad wil van Zuidplas 
zelfs de schoonste gemeente van 
Nederland maken om te beginnen met 

een plasticvrije Zuidplas. De gemeente 
deed ook een ander klemmend beroep 
op haar inwoners: gooi je mondkapjes 
niet op straat, maar na gebruik direct in 
de afvalbak.

Circulair ambachtscentrum
De rijksoverheid heeft een 
subsidie verleend voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar een 
circulair ambachtscentrum Zuidplas. 
Door het afvalbrengstation te 
combineren met een reparatiewerkplaats 
en een kringloopwinkel wordt het 
hergebruik van bruikbare producten 
en materialen gestimuleerd. In het 
onderzoek werken gemeente, het 
SAZ Repair Café Zuidplas, het 
Duurzaamheidsplatform Zuidplas en de 
Tweedekanswinkel Moerkapelle samen. 

Oktober: actie steen eruit, plant erin in 
samenwerking met Intratuin Zevenhuizen
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‘Volop ingezet op participatie’

Fabienne Bosschieter 
blikt tevreden terug op haar tweede 
jaar als programmamanager en 
op de prestaties van haar team. 
Naast de mooie resultaten was 
het ook een pittig jaar vanwege de 
coronacrisis. De balans opmakend 
gaat ze graag – ook na 2021 – door. 
“Dit is hét momentum. Nu moeten 
we doorpakken.”

Hoe kijk jij terug op 2020?
“Ik ben ongelooflijk trots op de zeven 
drukbezochte informatieavonden. We 
hebben met ons team echt iets groots 
neergezet en heel veel bewoners 
gehoord en bereikt. Na de belofte in 
december 2019 om volop in te zetten 
op participatie heeft dit geleid tot een 
vliegende start met zelfs extra (digitale) 
bijeenkomsten.”

Hoe verklaar je die grote belangstelling?
“De warmtetransitie raakt elke inwoner. 
De kranten staan er vol mee, maar 
er is nog veel onduidelijk en mensen 
maken zich zorgen. Het is ook technisch 
ingewikkeld dus mensen vragen 
om uitleg. Wij konden veel zorgen 
wegnemen en inwoners van Zuidplas 
laten zien dat we er écht serieus mee 
bezig zijn.”

Waar zijn jullie precies mee bezig?
“Achter de schermen wordt heel veel 
onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar 
de mogelijkheid van aansluiting op het 
warmtenet uit de Rotterdamse haven. 
En onderzoek naar andere alternatieve 
energiebronnen en wat bij welk type 
woning past. Daarnaast hebben we in 
2020 op allerlei manieren het onderwerp 
dichter bij onze inwoners gebracht.”

Is dat gelukt?
“Ik denk het wel, al waren de 
mogelijkheden door corona beperkt. Het 
was teleurstellend dat de Drie Duurzame 
Dagen, de fiets-naar-je-werk-week en de 
kinderklimaattop niet konden doorgaan. 
Maar andere acties wél. Zoals het 
kerstbomenbos, de actie ‘tegel eruit, 
plant erin’ en de jeugdklimaattop. Juist 
dit soort kleinschalige activiteiten maakt 
duurzaamheid en klimaatadaptatie 
tastbaar en zorgt ervoor dat het 
onderwerp gaat leven.”

Een deel van de 
informatiebijeenkomsten vond 
digitaal plaats, hoe ging dat?
“Het heeft twee kanten. Aan de ene 
kant bereik je de mensen die niet 
digitaal vaardig zijn slechter. Lang niet 
iedereen vindt het comfortabel om in 

beeld te zijn, je spreekt niemand in 
de wandelgangen en je vangt minder 
emoties op. En omdat mensen achteraf 
terug kunnen kijken bereik je ook andere 
doelgroepen.”

Wat verwacht je van 2021?
“Dit is het jaar van de besluitvorming. 
Half juli neemt de regio een besluit 
over de Regionale Energie Strategie 
Midden-Holland. Dat is vooral een 
politiek proces. Eind 2021 moet onze 
Transitievisie Warmte klaar zijn. Dan 
is duidelijk met welke wijken we in 
Zuidplas gaan beginnen, welke criteria 
er gelden en voor welke alternatieve 
warmtebronnen gekozen wordt. Het is 
uiteindelijk aan de raad om de visie goed 
te keuren.”

Wat doen jullie als programmateam 
ondertussen?
“Wij gaan door met informatieavonden 
over alternatieve warmtebronnen en 
uitleg van veelgebruikte technieken. 

Ook willen we meer met ondernemers 
rond de tafel over hun bijdrage aan 
de energietransitie en de circulaire 
economie. En ook dit jaar blijven we 
zoveel mogelijk informeren via onze 
website duurzaamzuidplas.nl. Officieel is 
dit ons laatste jaar, maar ik hoop dat we 
ook na 2021 doorkunnen met het team. 
Dit is hét momentum 
om door te 
pakken.”

‘Juist kleinschalige activiteiten 
maken duurzaamheid 

en klimaatadaptatie tastbaar.’
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