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Inhoudsopgave Voorwoord

Met veel plezier en vol trots kijk ik terug 
op het Programma Duurzaamheid 

& Klimaatadaptatie 2019-2021. 
In de afgelopen jaren hebben 

we met een energiek en 
enthousiast programmateam 
de thema’s energie, warmte, 
circulariteit, klimaatadaptatie 
en leefbaarheid op de kaart 
gezet in Zuidplas. Er is veel 
tijd en energie gestoken in 
uitgebreide communicatie 

over de onderwerpen, maar 
we hebben ook wezenlijke 

stappen gezet in het doen 
van ons huiswerk. Waar we in 

2019 op veel vragen van inwoners, 
ondernemers en politiek nog geen 

antwoord hadden, omdat het ons aan kennis 

en overzicht ontbrak, hebben we nu strategieën 
ontwikkeld op het gebied van de warntetransitie, 
de opwek van hernieuwbare stroom en 
klimaatvraagstukken. We hebben inmiddels goede 
samenwerkingen in de regio en duurzaamheid is 
een integraal onderdeel geworden van bestaand 
en nieuw beleid.
 
Nu is het tijd voor een volgende fase waarin 
de uitvoer van de strategieën centraal staat. 
De kennis die we in de afgelopen jaren met 
elkaar hebben opgedaan vormt de basis 
voor een nieuwe stap in de aanpak van de 
duurzaamheidsvraagstukken. Dit blijven we doen 
met en voor onze inwoners. Samen Duurzaam 
Doen!

Fabienne Bosschieter, Programmamanager 
Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
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Participatie & communicatie

Elektra & Warmte

In januari 2021 organiseerden wij vier 
kennissessies waarin kijkers meer informatie 
kreeg over verschillende warmtebronnen. Een 

aantal gastsprekers namen de kijkers mee in de 
wereld van groen gas en waterstof, warmtenetten, 
warmtepompen en kernenergie.

Kennissessies alternatieve 
warmtebronnen | Januari

Het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) zorgt voor een grotere uitstoot van CO2 
en daarmee voor de opwarming van de aarde. Dit heeft grote gevolgen en dat moeten we zien 
te voorkomen. Hoogste tijd om gebruik te maken van andere bronnen van energie en warmte! 
Wereldwijd is afgesproken om over te stappen op duurzame energie en te stoppen met de 
fossiele brandstoffen. Dit heet ook wel de ‘energietransitie’. Als gemeente kunnen we die 
overstap niet alleen maken, daarvoor hebben we de inzet van onze inwoners hard nodig. De 
afgelopen jaren heeft de gemeente op verschillende manieren onze inwoners geïnformeerd en 
hen bij de plannen betrokken.

 ► 19 januari - Groen gas & warmtestof

 ► 21 januari - Warmtenetten

 ► 25 januari - Warmtepompen

 ► 28 januari - Kernenergie

Inleiding

Er is vanuit het programma gecommuniceerd via 
vier thema’s:

Elektra & Warmte

Water, Droogte & Hitte

Circulaire Economie

Natuur & Milieu

Elk van deze thema’s kende zijn eigen specifieke 
onderwerpen. Er is in de afgelopen jaren breed 
ingezet op Elektra & Warmte. Dit vooral door de 
hoge en snelle eisen vanuit (onder andere) het 
opwekken van duurzame energie met alternatieve 
warmtebronnen. Dat dit onderwerp speelde 
bij Zuidplassers was ook duidelijk. Inwoners 
waren actief betrokken bij het tot stand komen 
van verschillende beleidsstukken, zoals de 
Transitievisie Warmte en de Regionale Energie 
Strategie. Daarnaast zijn er nu enthousiastelingen 
actief die bij hun mede-Zuidplassers warmtescans 
van hun woning uitvoeren. Hiermee worden 
energielekken herkend en kunnen huiseigenaren 
deze aanpakken door bijvoorbeeld beter te 
isoleren. Een van deze enthousiastelingen is Bram 
Hanemeijer en hij vertelde hierover in de eerste 
Podcast van 2021. 

Op het gebied van Water, Droogte & Hitte 
is tijdens de Week van het Water in 2021 
onder andere aandacht gevraagd aan het 
klimaatadaptiever inrichten van de omgeving. 
Daarnaast zijn er verschillende subsidies gestart 
om Zuidplassers de mogelijkheid te geven om 
groene en of blauwe daken. 

Ook Natuur & Milieu is steeds meer gaan leven. 
Wist je bijvoorbeeld dat Zuidplas een uniek soort 
bodemdier heeft: de kleipissebed. Of dat de 
grote Klokjesbij haar weg heeft gevonden naar 
Zuidplas? In 2021 zijn we niks voor uitgeroepen tot 
Bijvriendelijkste gemeente van Nederland! 

Circulariteit heeft de afgelopen jaren op een 
lager pitje gestaan. Maar Zuidplassers wisten met 
eigen initiatieven binnen dit thema toch stappen 
te zetten. Bijvoorbeeld met het Repair Café of de 
Tweedekanswinkel.

Het programma Duurzaamheid en Klimaatadapatie 
zocht in de afgelopen jaren nadrukkelijk de 
samenwerking met de samenleving: met 
scholen (zoals in 2019 rondom het onderwerp 
afvalvrije school), organisaties voor natuur en 
duurzaamheid (zoals met Zon op Zuidplas, 
Duurzaam Bouwloket en ODMH), natuurlijk met 
alle Zuidplassers die duurzaamheid een warm 
hart toedragen én met gemeentes en andere 
overheden uit de regio. 

In deze terugblik van het Programma Duurzaamheid en Klimaatadapatie laten we zien wat er 
in de afgelopen 3 jaar allemaal is gebeurd. Welke doelstellingen zijn behaald? En hoe leeft het 
programma onder de inwoners van Zuidplas? 

https://www.duurzaamzuidplas.nl/elektra-en-warmte/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/water-droogte-en-hitte-stresstesten/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/natuur-en-milieu-leefomgeving/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/circulaire-economie/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/samenwerking-zon-op-zuidplas-en-gemeente/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/duurzaambouwloket/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/duurzaam-leren-educatie/
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Elektra & Warmte

Een grote groep Zuidplassers is nauw 
betrokken bij het programma Duurzaamheid. 
Zo is er een inwonersadviesraad van ruim 60 
enthousiastelingen, ruim 40 ambassadeurs en 12 
energiecoaches.

Inzet van inwoners

60 enthousiastelingen

40 ambassadeurs

12 energiecoaches

Rondom de Dag van de Duurzaamheid 
organiseert gemeente Zuidplas al drie jaar 
lang activiteiten. In 2019 was de kick-off 
van het programma met een week lang een 
‘duurzame markt’ midden in het gemeentehuis. 
Het jaar daarna, vond een uitgeklede versie 
van de Duurzame Dagen plaats, vanwege de 
coronapandemie. Wel was er een zeer succesvolle 
actie rondom ‘tegel eruit, plant erin’. Hierbij 
konden mensen een tuintegel inleveren en er een 
plantenpakket voor terugkrijgen. Er werden ruim 
320 pakketten uitgedeeld! 

Op 7, 8 en 9 oktober 2021 was er weer een vol 
programma tijdens de Drie Duurzame Dagen. Met 
een verkenningstocht langs duurzame hotspots, 
een digitale huizenroute die liet zien hoe andere 
Zuidplassers hun woningen verduurzamen, 
de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 
wethouders tijdens de warenmarkt en nog vele 
andere activiteiten, was dit met recht een succes 
te noemen! Op deze pagina staat een terugblik 
van de activiteiten tijdens die Drie Duurzame 
Dagen.

Drie Duurzame Dagen

Wilt u zelf groene stroom opwekken met 
zonnepanelen, maar kan dat niet op uw eigen 
dak? Dan biedt Zon op Zuidplas uitkomst! 
Voorzitter Rob van Esseveldt: “Zon op Zuidplas 
is een coöperatie, een samenwerking. Het doel is 
om in de eigen gemeente duurzame energie op te 
wekken op daken die daarvoor geschikt zijn.”

Meer weten? Penningmeester Jaap Reijm vertelt 
in een kort filmpje over de voordelen en hoe Zon 
op Zuidplas werkt. 

Energiecoöperatie Zon op Zuidplas

Eind 2021 kwam er voor VVE’s een 
subsidieregeling om te verduurzamen. De 
regelingen kunnen worden gebruikt voor 
het inwinnen van advies over duurzame 
maatregelen, het begeleiden van besluitvorming 
en het uitvoeren van maatregelen. De gemeente 
heeft daarnaast gratis intakegesprekken 
aangeboden voor een energiescan en 
besluitvormingsbegeleiding in samenwerking met 
VvE Duurzaamheidsloket.

Subsidieregelingen voor verduurzamen 
VVE’s

 ► Energiecoöperatie Zon op Zuidplas

 ► 2021 | Drie Duurzame Dagen - Aftermovie   
 Verkenningstocht

 ► 2021 | Drie Duurzame Dagen - De digitale 
huizenroute

 ► 2 juli 2021 | Zuidplas aardgasvrij

 ► 6 juli 2021 | Zuidplas aardgasvrij

Tijdens twee sessies werd er dieper ingegaan op 
Zuidplas aardgasvrij. Hoe wordt een woning nu 
verwarmt en wat betekent dit voor de toekomst? 
Hoe kunnen we aardgasverbruik reduceren tot een 
minimum. Kijk de informatiebijeenkomsten terug 
via de website.

(Digitale) informatiebijeenkomsten

Jaarlijks organiseert gemeente Zuidplas in 
samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-
Holland een challenge onder basisscholen en 
brugklassen van de middelbare scholen. Het 
onderwerp van deze klimaattoppen is ‘Samen 
Duurzaam Doen’. In 2020 was het de eerste keer 
dat de gemeente en ODMH voor middelbare 
scholen een klimaattop organiseerden. Deze editie 
wonnen vijf leerlingen van het Comenius College 
die samen de challenge bedachten ‘voor wie 
draag jij een mondkapje?’

Klimaattoppen

Deze ambassadeurs lieten 
hun duurzame woning zien

Ook in 2020 hebben we met inwoners over 
Zuidplas Aardgasvrij gepraat

https://www.duurzaamzuidplas.nl/drie-duurzame-dagen-2021/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/iniatieven/energiecooperatie-zon-op-zuidplas/
http://Eind 2021 kwam er voor VVE’s een subsidieregeling om te verduurzamen. De regelingen kunnen worden gebruikt voor het inwinnen van advies over duurzame maatregelen, het begeleiden van besluitvorming en het uitvoeren van maatregelen. De gemeente heeft daarnaast gratis intakegesprekken aangeboden voor een energiescan en besluitvormingsbegeleiding in samenwerking met VvE Duurzaamheidsloket. 
https://vveduurzaamheidsloket.nl/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/informatiebijeenkomsten-en-kennissessies/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/de-klimaattoppen/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/voor-wie-draag-jij-een-mondkapje/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/voor-wie-draag-jij-een-mondkapje/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/informatiebijeenkomsten-en-kennissessies/
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Elektra & Warmte

Maatregelen
duurzaamheidslening

Zonnepanelen

Raamisolatie

Vloerisolatie

Dakisolatie

Gevelisolatie

Zonneboiler

Warmtepomp

25
44

79

75

90

Totaal 313 aanvragen

Gemiddelde geleende bedrag: 
Totaal verstrekte bedrag: 

78%

9%

4%

2%

2%

1%

3%
2017

2018

2019

2020

2021

€6603
€1.406.409

Duurzaam Bouwloket

Duurzaamheidslening

In maart 2021 heeft de gemeente Zuidplas een 
onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen 
hoe inwoners denken over de overstap naar 
een alternatief voor aardgas. Aan het onderzoek 
hebben 1.803 inwoners meegedaan. De resultaten 
van het onderzoek werden meegenomen in de 

Transitievisie Warmte die door de gemeenteraad 
in december 2021 is vastgesteld. Ook gaf het 
onderzoek handvatten en inzichten over het 
draagvlak binnen de gemeente en waar er nog 
meer moest worden ingezet op het gebied van 
participatie en communicatie.

Draagvlakonderzoek

Resultaten 
inwoners

Resultaten
ondernemers

In 2021 totaal aangevraagd:

Webinar inkoopacties

Aangemeld:
96 mensen

Webinar eneregio

Aangemeld:

198 mensen

Voucheractie
Consults
(telefonisch en keukentafel)

Inkoopactie isolatie

Webinar collectieve inkoop

Aangemeld:
71 mensen

800x

142x

25x

Aantal inschrijvingen Gaan zonnepanelen 
plaatsen

Aantal inschrijving

Replay kijkers

10
23

1

Binnen een jaar

In de toekomst

Voorlopig niet

Live kijkers

52

31

115
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Elektra & Warmte

De Transitievisie Warmte (TVW) van gemeente Zuidplas kwam eind 2021 gereed. Dit document 
geeft aan hoe de gemeente Zuidplas de transitie naar duurzame warmte in de gebouwde 
omgeving vorm gaat geven. Deze warmtetransitie volgt op afspraken die overheden, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties samen gemaakt hebben in het Klimaatakkoord, met als doel de 
uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen tot nagenoeg nul. De gemeente Zuidplas 
geeft samen met haar inwoners en andere betrokken partners vorm aan deze uitdaging.

Op basis van beschikbare gegevens en 
nader onderzoek is in kaart gebracht welke 
warmtealternatieven in aanmerking komen om 
te worden toegepast in de verschillende buurten 
van Zuidplas. In de TVW staat tevens in welke 
buurten de gemeente samen met bewoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden als 
eerste gaat verkennen hoe de transitie vorm 
gaat krijgen. Dit document is dus een belangrijke 
stap, maar slechts de eerste van een lange, 
soms ingewikkelde, maar bovenal duurzame en 
toekomstgerichte reis. De gemeente is daarbij de 
reisleider, maar de route bepaalt de gemeente 
samen met de inwoners, ondernemers en 
partners. Financiering van het Rijk is voor de 
vervolgstappen onmisbaar. De hoogte daarvan is 
bepalend voor het tempo in Zuidplas.

TVW is eerste stap

Lees de TVW hier!

In Nederland zijn we hard bezig met het 
grootschalig opwekken van duurzame energie. 
We moeten de CO2-uitstoot namelijk flink 
verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde 
verder opwarmt. Veel verschillende partijen in 
Nederland werken samen aan de Regionale 
Energiestrategie (RES). Onze regio Midden-
Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen 
en Zuidplas. Samen met de drie waterschappen 
in de regio, de provincie Zuid-Holland, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
inwoners willen wij tot een zo goed mogelijk 
regionaal energieplan komen.

Regionale Energiestrategie

In de RES 1.0 zijn er zoekgebieden aangewezen 
die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken 
van duurzame energie uit zon en wind in de 
regio. Voor Zuidplas geldt dat de voorkeur uit 
gaat naar zonnepanelen op grote daken en langs 
infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit 
opleveren, dan worden de opties zon op land 
bekeken in de aangegeven zoekgebieden. Per 1 
juli 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Er wordt nu 
gekeken naar welke vervolgstappen er gemaakt 
moeten worden om van zoekgebieden naar 
uitvoering te komen. 

Voorkeur voor zonnepanelen, met 
eventueel windmolens

Transitievisie warmte Regionale Energiestrategie

Participatietraject met inwoners

Lees de RES hier!

Ambassadeur voor ondernemers

Ondernemers spelen een belangrijke rol in 
de energietransitie. Daarom hebben we ook 
verschillende ondernemers die in gesprek gaan 
met hun collega-ondernemers. Bijvoorbeeld over 
het belang van zonnepanelen op daken, circulair 
ondernemen of de ambitie om nul-op-de-meter 
te hebben. Dave Krabbendam (Krabbendam 
cadeauverpakkingen) is een van deze 
inspirerende ondernemers en doet al een tijd actief 
mee met Duurzaam Zuidplas.

 ► Ambassadeur Dave Krabbendam over   
 duurzaamheid

https://www.duurzaamzuidplas.nl/transitievisie-warmte/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/elektra-en-warmte/regionale-energiestrategie/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/elektra-en-warmte/regionale-energiestrategie/
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Stap 6: 
Uitbetaling

Zodra de verantwoording 
is goedgekeurd wordt de 

subsidie binnen vier weken 
uitbetaald

Stap 1: Aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen 
met uw DigiD

Bewijs van eigendom /
schriftelijke toestemming van de eigenaar 

van het gebouw

Specificatie van het project

Specificatie van de waterberging, af te 
koppelen oppervlak of het toe te voegen 

groenoppervlak

Minimaal twee foto’s uit de huidige situatie

Bij de aanvraag is van belang:

De subsidieaanvraag wordt 
in behandeling genomen als 
die uiterlijk zes weken voor 
uitvoering wordt ingediend

Stap 2: Behandeling

Verplichtingen bij 
de uitvoering:

Verandering wordt ten minste vijf jaar in 
stand gehouden

De klimaatadaptieve maatregel wordt op 
een goede manier uitgevoerd

Stap 3: 
Uitvoering

Uitvoering binnen 20 
weken nadat de subsidie is 

toegekend

Stap 4: Verantwoording

U kunt met uw DigiD aangeven dat de 
werkzaamheden zijn afgerond

U kunt met uw DigiD 
aangeven dat de 

werkzaamheden zijn afgerond

Vul op het digitale 
verantwoordingsformulier het 

volgende in:

Specifiicatie van de waterberging, 
af te koppelen oppervlak of het 

toegevoegde groenoppervlak

Factuur van het uitgevoerde werk

Minimaal twee foto’s van de nieuwe 
situatie (per maatregel)

Vaststelling subsidie binnen 
vier weken na ontvangst 

verantwoording

Stap 5: 
Controle en vaststellen bedrag

Er vindt digitale controle plaats van de 
werkzaamheden, voordat het bedrag 

wordt uitgekeerd

Water, Droogte & Hitte

In 2014 is het rapport Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vastgesteld. Hierin staat dat 
gemeenten en andere overheden ons land in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht 
moeten hebben. Dat betekent dat er maatregelen worden genomen om overstromingen en 
wateroverlast tegen te gaan.

Zuidplas wil voor 2050 een antwoord hebben op 
de uitdagingen en risico’s van het veranderende 
klimaat. Voor zover deze nu bekend zijn. Die 
informatie komt uit zogeheten stresstesten die 
in 2019 zijn uitgevoerd. Deze testen hebben de 
risico’s op extreme wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen in kaart gebracht. Om te komen tot 
een klimaatbestendige gemeente zijn oplossingen 
voorgesteld om overlast en schade te beperken. 
Die oplossingen richtten zich vooral op meer groen 
en water in de gebouwde omgevingen. Wat ook 
een positief effect zou hebben op onder andere 

de leefomgeving. In 2050 zullen er ongetwijfeld 
nieuwe uitdagingen zijn die dan op hun beurt om 
een nieuwe aanpak vragen.

De uitkomsten van de stresstesten vormden de 
basis voor zogeheten risicodialogen. In deze 
gesprekken is gekeken welke risico’s acceptabel 
zijn. En naar de maatregelen die nodig zijn (én 
tegen welke prijs). Dit gebeurde met beheerders 
van organisaties, ondernemers en inwoners. De 
resultaten van de dialogen zijn te bekijken in de 
storymap.

Stresstesten

Klimaatverandering en bodemdaling zullen de 
komende decennia voor nieuwe uitdagingen 
zorgen. We krijgen vaker te maken met 
weersextremen zoals langdurige droogte, hoge 
temperaturen en hoosbuien. Korte en hevige 
regenbuien komen nu ook al steeds vaker voor en 
droogte versnelde bodemdaling. Tegelijk bleken 
gebieden met bodemdaling extra kwetsbaar voor 
wateroverlast. Lees meer op de website.

Waterberging

Week van het Water | 3-9 mei 2021

Ryan Adriaanse (Stagiair Duurzaamheid) nam een 
aantal vlogs op tijdens de Week van het Water. Hij 
liet de kijkers zien wat Zuidplas voor maatregelen 
genomen heeft.

 ► De eerste vlog van Ryan Adriaansen was een  
 kennismaking met ‘de droge voeten’-route!

 ► Ryan Adriaansen vertelt hier alles over mini   
 waterbuffers en hoe er meerdere locaties zijn  
 waar dit soort infiltratie-gebieden liggen.

 ► In de laatste vlog wordt het belang van groen/ 
 blauwe daken uitgelegd en hoe deze het   
 water opvangt.

Per 1 mei 2021 kunnen inwoners van Zuidplas 
een subsidie Klimaatadaptatie aanvragen voor 
de aanleg van groene of blauwe (wateropvang 
op dak) daken en het ontstenen en vergroenen 
van de tuin. Met deze subsidie wil Zuidplas haar 
inwoners stimuleren om zich voor te bereiden 
op de komende klimaatveranderingen. In een 
korte animatie werd het belang benadrukt van de 
subsidie.

Subsidie klimaatadaptatie

Kom alles te weten over: de gevolgen van (te 
veel) of juist te weinig water in Zuidplas. Hoe we 
om moeten gaan met periodes van grote regenval 
en droogte. En wat er met de resultaten van 
onderzoeken daarnaar gedaan wordt. Tijdens 
deze kennissessie op 3 mei 2021 ging Annabel 
Visschedijk (Hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard) in op onze watersystemen en 
vertelde Nanning Dijkstra (gemeente Zuidplas) 
over de resultaten van de stresstesten die in 2020 
zijn uitgevoerd.

Kennissessie klimaatadaptatie | 3 mei

Stappenplan Subsidie klimaatadaptatie

 ► Subsidie Klimaatadaptatie | Animatie

 ► 3 mei 2021 | Kennissessie Klimaatadaptatie

https://www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatie/deltaplan
https://odmh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e92c7ce88dda4e4992909aa4bbd563a4
https://www.duurzaamzuidplas.nl/water-droogte-en-hitte-stresstesten/waterberging/
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Water, droogte en hitteCirculaire economie

Op dit moment is er een enorme vraag naar bepaalde grondstoffen en die raken letterlijk op. 
Om hier een einde aan te maken wil Nederland in 2050 circulair zijn. Dit betekent dat wij de 
grondstoffen niet langer opmaken. En dat reststoffen van onze producten volledig opnieuw 
worden ingezet. Ons huidig systeem werkt anders: nu worden producten aan het einde van hun 
levensduur vernietigd. Gemeente Zuidplas informeert en activeert inwoners op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld met een kennissessie tijdens de Drie Duurzame Dagen van 2021. En ook 
de inwoners zelf zijn al erg goed bezig!

Een kapot apparaat? Zelf repareren is soms lastig, 
maar niet voor de vrijwilligers in het SAZ Repair 
Café Zuidplas! Initiatiefnemer Peter Rommens: 
“Van jong tot oud is welkom in het SAZ Repair 
Café in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, 
Moerkapelle en Moordrecht. Een vaste club 
vrijwilligers kijkt of ze de meegebrachte apparaten 
en spullen kunnen repareren.” Ook binnenkijken 
bij het Repair Café? Sanne Geers (gemeente 
Zuidplas) ging met Peter in gesprek over wat het 
Repair Café allemaal doen.

SAZ Repair Café

Gebruikte kleding en spullen een tweede leven 
geven: bij de Tweedekanswinkel kan het! Volgens 
het bestuur van de stichting is het idee gekomen 
tijdens de jaarlijkse zendingsrommelmarkt van 
de Hervormde Gemeente Moerkapelle. “De 
rommelmarkt was zó’n succes, dat we daarna een 
stichting begonnen zijn om dit mooie werk voort 
te zetten. We zien dat mensen veel kleding en 
spullen hebben die ze niet meer gebruiken. Zonde 
om weg te gooien!”

Tweedekanswinkel Moerkapelle

Circulariteit was een hot topic bij onze podcasten. 
Yaël ben Basat (werkzaam bij iCircl, een circulaire 
ontwikkelaar) is zelfs drie keer langsgekomen om 
in een drieluik alle aspecten van circulair (ver)
bouwen te vertellen. Ook Emily-Jane Townley ging 
met Sanne Geers in gesprek. Zij leeft met haar 
gezin volledig afvalvrij!

Podcasten

Jaarlijks gooien wij per persoon ongeveer 459 
kg afval weg. Daarvan wordt 342 kg goed 
gescheiden. De andere 117 kg verdwijnt in de 
restafvalbak. Zonde, want veel kan worden 
hergebruikt. De gemeente heeft als doel om 
restafval minimaal terug te brengen tot 75 
kg per persoon. Dat scheelt niet alleen in de 
portemonnee, maar ook voor het milieu. Dat 
weten de kinderen in Zuidplas. Zij maken zich 
sterk voor een schoon en duurzaam Zuidplas. Zo 
hebben bijna alle scholen in Zuidplas zich in 2020 
aangemeld als afvalvrije school! Lees hier meer.

Kinderen aan de slag met afval

In deze kennissessie wordt ingegaan op hoe de 
wereld eruit zou zien zonder afval. Een wereld 
waarin producten van nu, na gebruik worden 
gedemonteerd en de materialen grondstoffen 
zijn voor later. Yaël Ben Basat (iCircl) en Ferry 
Warnaar (gemeente Zuidplas) laten als expert hun 
kijk hierop horen. Kijk terug!

Kennissessie circulariteit

 ► Binnenkijken bij het Repair Café  ► Tweedekanswinkel  Moerkapelle

Met een paar handige en makkelijke tips hebben 
we inwoners van Zuidplas op het spoor gezet van 
een afvalvrij leven, althans met het maken van 
een start om afval te voorkomen. De restafvalberg 
wort jaarlijks minder, maar we zijn er nog niet.

Voorkom afval met deze tips!

https://www.duurzaamzuidplas.nl/informatiebijeenkomsten-en-kennissessies/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/iniatieven/repair-cafe-zuidplas/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/iniatieven/repair-cafe-zuidplas/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/iniatieven/tweedekanswinkel-moerkapelle/
https://open.spotify.com/show/7lM140G0YiHTKrx2Ly6EQF
https://www.duurzaamzuidplas.nl/kinderen-aan-de-slag-met-afval/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/circulaire-economie/voorkom-afval/
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Natuur & Milieu

Een veilige en gezonde leefomgeving is voor iedereen heel belangrijk. Water, lucht, 
bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn met elkaar verbonden en spelen allemaal een grote rol om de 
leefomgeving gezond te maken.

Gemeente Zuidplas is door Nederland Zoemt 
verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van 
Nederland. Op 5 november 2021 nam wethouder 
Jan Willem Schuurman de prijs in ontvangst. 
Zuidplas zet zich bijzonder in om van de gemeente 
een veilige en voedselrijke thuishaven te maken 
voor wilde bijen. 

Zuidplas Zoemt!

Het inzetten doen we bijvoorbeeld door op 
verschillende plekken bijenhotels te plaatsen. In 
Zuidplas komt daarnaast een relatief zeldzame 
bij voor: de grote Klokjesbij. In 2021 heeft de 
gemeente ook een challenge voor het mooiste 
bijenhotel uitgeroepen. Veel enthousiaste inwoners 
gingen aan de slag om een mooi thuis te maken 
voor de bijen.

Op 1 juli opende (demissionair) minister Cora van 
Nieuwenhuizen officieel het Groene Klimaatplein 
in Intratuin Zevenhuizen. Het Klimaatplein is 
mogelijk omdat waterschap, gemeente en Intratuin 
hierin samenwerken om inwoners van Zuidplas te 
helpen hun tuinen te vergroenen.

Klimaatplein

In de afgelopen jaren zijn er verschillende acties 
geweest om inwoners van Zuidplas te helpen 
vergroenen. Bijvoorbeeld de actie ‘steen eruit, 
groen erin’ waar mensen een steen uit de tuin 
konden inleveren voor een plantenpakket of de 
fruitbomenactie, waar mensen een appel- of 
perenboom uitgereikt kregen. Daarnaast werden 
er nog meer bomen geplant! Al twee jaar kunnen 
inwoners hun kerstboom met kluit inleveren. 
In januari 2022 kwam er vanwege de grote 
belangstelling een 2e kerstbomenbos bij. Er is nu 
een bos In Moordrecht en een in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Deze bomen zijn vervolgens geplant 
en verzorgd. In december werden de bomen 
verloot. Op donderdag 25 november 2021 zijn de 
leerlingen van de Montessorischool in Nieuwerkerk 
aan de IJssel samen met buurtbewoners, 
wethouder Jan Verbeek en IVN Natuureducatie 
gestart met het planten van een eerste Tiny 
Forest in Zuidplas. Dit zogeheten Wonderwoud 
komt op het stukje groen tegenover de school. 
In november 2021 werd ook deelgenomen 
aan de 65ste editie van de jaarlijkse landelijke 
boomfeestdag.

Planten van (kerst)bomen

Samen Zuidplas groener maken is met tips nog 
makkelijker! Tuinontwerpster Suze Peters nam ons 
in de tweede podcast mee in het belang van een 
groene tuin en hoe we de biodiversiteit kunnen 
vergroten in de tuin. Daarnaast zijn er natuurlijk 
nog veel meer tips die je kunt doorvoeren om 
groenere tuin te krijgen! 

Tips voor een groene tuin!

Op 9 november 2021 is het nieuwe 100% 
elektrische bedrijfsvoertuig Goupil G4 officieel 
overgedragen aan de gemeente!

Op weg naar een duurzaam 
bedrijfswagenpark

Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen 
langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. 
In 2030 moet er 50% gezondheidswinst door 
schonere lucht zijn ten opzichte van 2016. 
Wethouder Jan Willem Schuurman tekende in 
januari 2021 namens gemeente Zuidplas het 
Schone lucht akkoord. Lees hier meer.

Schone lucht akkoord

 ► Gemeente Zuidplas = de bijvriendelijkste   
 gemeente van Nederland!

 ► Drie Duurzame Dagen - Verkiezing    
 Bijenhotelchallenge

Imker Co Bos legt ons graag nog een keer 
uit waarom de bij zo belangrijk is voor onze 
leefomgeving en wat de inwoners van Zuidplas 
zelf al kunnen doen.

 ► Imker Co Bos & Challenge Bijenhotel

 ► Opening GROEN KLIMAATPLEIN Intratuin   
 Zevenhuizen

https://www.duurzaamzuidplas.nl/zuidplas-bekroond-tot-bijvriendelijkste-gemeente-2021-2/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/natuur-en-milieu-leefomgeving/zuidplas-zoemt/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/de-grote-klokjesbij/
https://www.youtube.com/watch?v=XE7K14A22hI
https://www.duurzaamzuidplas.nl/groen-klimaatplein-in-intratuin-zevenhuizen/
https://www.tuinbranche.nl/uploads/flyer-groen-klimaatplein.0a1a15.pdf
https://www.duurzaamzuidplas.nl/steen-eruit-groen-erin/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/steen-eruit-groen-erin/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/fotos-fruitbomenactie/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/kerstbomenbos/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/kinderen-en-buurtbewoners-planten-eerste-tiny-forest-in-de-gemeente-zuidplas/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/kinderen-en-buurtbewoners-planten-eerste-tiny-forest-in-de-gemeente-zuidplas/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/landelijke-boomfeestdag-succesvol/
https://open.spotify.com/episode/1V1YGtyFzhTuQGqewg8oWI?si=GFbweIIGSTSVI7ARwDQUJg&dl_branch=1&nd=1
https://www.duurzaamzuidplas.nl/water-droogte-en-hitte-stresstesten/tips-voor-een-groene-tuin/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/gemeente-zuidplas-op-weg-naar-duurzaam-bedrijfswagenpark/
https://www.duurzaamzuidplas.nl/zuidplas-ondertekent-schone-lucht-akkoord/


Nawoord
“Ik kan best zeggen dat ik blij en tevreden ben. 
Met onze vrijwilligers en hoe zij zich inzetten om 
hun mede-inwoners te voorzien van advies. Blij en 
tevreden met het Transitievisie Warmte document 
dat in december 2021 is vastgesteld door de raad. 
Waardoor we nu grote stappen kunnen zetten 
om de gebouwde omgeving van het aardgas 
af te krijgen. Maar bovenal ben ik trots op alle 
inwoners van Zuidplas. Op hoe zij het onderwerp 
duurzaamheid omarmen. Wist je al dat er een 
bloembinderij is, die zich als eerste in Zuidplas 
‘sustainable florist’ mag noemen? Alweer zo’n mooie 
duurzame stap. Samen maken we Zuidplas steeds 
een beetje duurzamer. 
  
Ook de verkiezing van de bijvriendelijkste gemeente 
van Nederland en hoe wij dit titel in de wacht 
sleepten, ligt nog vers in het geheugen. Of het 
prachtige Tiny Forest dat ik met kinderen mocht 
aanleggen. Het kerstbomenbos dat, onder de goede 
zorg van zorgboerderij de Bovenstee, het hele jaar 
heeft overleefd is ook van die mijlpalen. Mensen 
die hun boom daar begin 2021 hebben ingeleverd, 
kunnen deze aan het einde van het jaar weer 
ophalen. Wat een goed initiatief! Daarnaast zijn we 
ook nog bezig geweest met het verduurzamen van 
de woningen. Door collectieve inkoopacties voor 
isolatiemateriaal en zonnepanelen aan te bieden. 
Het blijft belangrijk: wie wil er nou niet een lekker 
warm huis als het buiten koud is. Goede isolatie is 
daar echt voor noodzakelijk.

De afgelopen jaren heeft Wybe Zijlstra bewezen 
een duurzaam hart te hebben. Niet alleen als 
raadslid Ruimte, maar ook als energiecoach. Ik 
draag daarom graag het stokje van wethouder aan 
hem over.
  
Jan Verbeek, Wethouder Duurzaamheid 

WWW.DUURZAAMZUIDPLAS.NL
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