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Inleiding
Duurzaamheid is een belangrijk thema dat hoog op de maatschappelijke ladder moet staan. In ons
coalitieprogramma hebben we dan ook aandacht aan het thema duurzaamheid besteed. ‘Voor elkaar in
Ambacht’ houdt in dat we niet alleen denken aan en rekening houden met de mensen met wie we onze
huidige gemeenschap vormen, maar ook met de mensen die deze samenleving na ons voort moeten
zetten. Dat vereist dat we op een duurzame manier met onze leefomgeving omgaan.
Natuurlijk is er het besef dat wij als gemeente alleen niet de problematiek kunnen oplossen, maar we
kunnen daar wel aan bijdragen door onze verantwoordelijkheid te nemen en onze eigen Ambachtse acties
te formuleren en uit te voeren.
In het coalitieprogramma is opgenomen dat het college een taak ziet op het gebied van duurzaamheid. We
hebben afgesproken dat we een Actieplan Duurzaamheid opstellen waarin deze kansen nader worden
uitgewerkt. Daarnaast is er een programmawethouder Duurzaamheid aangesteld, die er voor moet zorgen
dat duurzaamheid een integrale benadering krijgt.

Het nu voorliggende actieplan duurzaamheid biedt inspiratie aan de hand van concrete duurzame
activiteiten en nieuwe duurzame projecten. Het actieplan levert gereedschappen aan om het duurzame
karakter van ons handelen en onze voorbeeldfunctie als gemeente te vergroten.
Het actieplan is bewust pragmatisch en breed van opzet. Hierdoor kunnen we in veel gevallen snel van
start gaan met het uitvoeren van de activiteiten. Daarnaast moet het vruchten opleveren in de vorm van
enthousiasme en snelle resultaten.
In dit actieplan geven we aan wat de beleidsuitgangspunten zijn, hoe we het actieplan willen borgen
binnen onze organisatie en welke financiële aspecten er zijn. Maar het belangrijkste onderdeel zijn
uiteraard de acties zélf. Per thema hebben we de acties benoemd en vervolgens nader uitgewerkt in de
bijlage. Omdat we een groot deel van de acties als gemeente niet alleen kunnen uitvoeren én omdat juist
bij dit onderwerp communicatie op meerdere vlakken belangrijk is, krijgt communicatie een belangrijke rol
binnen dit plan. Tot slot komt monitoring van het plan aan de orde.

De opzet van het actieplan duurzaamheid
In 2014 heeft het vorig college de duurzaamheidsnotitie vastgesteld, die vervolgens in een thema-avond is
besproken met de toenmalige gemeenteraad. In de duurzaamheidnotitie is van een driedeling uitgegaan:
leefbaarheid, klimaatbestendigheid en verantwoordelijkheid.
Leefbaarheid bevat veel wettelijke taken, die zelfstandig of in relatie tot planvorming worden opgepakt.
Dit betreft wettelijke verplichtingen op de terreinen lucht, geluid, externe veiligheid, bodem,
vergunningverlening en handhaving (en afval). De uitvoering hiervan gaat vaak in samenwerking met de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en is voldoende verankerd in de organisatie.
Bij Klimaatbestendigheid gaat het om een combinatie van wettelijke verplichtingen en beleidsvrijheid,
waarbij richtlijnen en aanbevelingen worden opgevolgd. Het betreft in grote lijnen de thema’s energie,
duurzaam bouwen, groen en water. Deze thema’s komen ook terug in het Milieubeleidsplan Drechtsteden
en het Energieprogramma Drechtsteden. Veelal wordt hier uitvoering aan gegeven. De hoogte van de
ambitie is wisselend.
Het voorliggende actieplan Duurzaamheid richt zich voornamelijk op het thema Verantwoordelijkheid.
Dit zijn acties die we als gemeente zelf uitvoeren om onze milieubelasting te verminderen en
milieuvriendelijk handelen zichtbaar te maken (voorbeeldfunctie). In de duurzaamheidsnotitie is dit als
volgt beschreven:
De gemeente
1) Neemt door het realiseren en/of afronden van de activiteiten niet alleen verantwoordelijkheid
voor haar eigen duurzame handelen, maar draagt die principekeuze ook uit, zowel intern als
extern
2) Maakt het zichtbaar wanneer zij duurzaam beleid maakt, duurzaam werken uitvoert en een
duurzame bedrijfsvoering voert en fungeert daardoor als voorbeeld voor eigen medewerkers,
inwoners en bedrijven
3) Vertelt anderen niet alleen wat zij zelf doet aan duurzaamheid, maar verkent tegelijkertijd de
animo en de kansen bij medewerkers, inwoners en bedrijven voor meer duurzaam handelen.
Het actieplan Duurzaamheid is een combinatie van bestaande activiteiten, die we meer zichtbaar maken,
en nieuwe acties.

Beleidsuitgangspunt
Duurzaamheid gaat veelal uit van een 3P-benadering. Het staat voor de drie
elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst),
die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.
Bij de P van People stellen we de volgende vragen: Wat doen we voor de mensen? Vervullen we de
behoeften van mensen? Hoe gaan we om met hun belangen? Denk hierbij zowel aan de bredere scoop:
de Samenleving. Bij People komen vaak de volgende termen voor:
•
•
•
•
•

Mensenrechten
Arbeidsrechten en omstandigheden
Veiligheid
Maatschappelijke betrokkenheid
Discriminatie
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Bij Planet bekijken we hoe we omgaan met het milieu. Wat hebben de producten/diensten en processen
van ons voor invloed op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein
mogelijk is. Veel voorkomende termen bij Planet zijn:
•
•
•
•
•

Energiebesparing en duurzame opwekking
Groen en water
Duurzame mobiliteit
Recycling
Duurzame materialen en diensten

De 3e P is van Profit of ook wel winst genoemd. Winst wordt vaak gezien als iets negatiefs, maar winst is
nodig voor een duurzame groei. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden, het kan ook om de
verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld. Als de winst maar voor langere termijn is kun je het
duurzaam noemen. Termen die je veel hoort bij Profit zijn:
•
•
•
•
•

Winst
Innovatie
Kwaliteit
Reputatie
Transparantie

We richten ons in dit actieplan op het uitbouwen van de P van planet. We zien hier voor onze
gemeente nog veel kansen. Een link naar profit en people wordt gelegd indien mogelijk, maar dit is
niet leidend geweest bij de selectie van de acties in dit plan.
Onze belangrijkste ambitie met dit plan is dat duurzaamheid een
uitgangspunt is voor alle beleidsterreinen, iets wat als vanzelfsprekend
wordt meegenomen in de afwegingen van alle onderdelen van onze
organisatie. De acties bestrijken daarom een breed terrein en de
afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
In het actieplan staan acties waar we zelfstandig (z) aan kunnen werken
en waarbij we zelf de ambitie kunnen bepalen. We kunnen hierbij de
milieudruk van onze projecten of bedrijfsvoering verlagen. Daarnaast
geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie. Hierbij kan gedacht
worden aan interne bedrijfsvoering of het realiseren van een zwembad.
Daarnaast moeten we bij sommige acties met partijen samenwerken (s),
waarbij we in overleg een ambitie bepalen. Of we werken samen met
partijen vanwege een bepaalde ambitie. Denk aan burgerinitiatieven voor
groenbeheer of oplaadpalen voor elektrische auto’s.
En er is een categorie acties waarbij we anderen willen aanmoedigen (a).
Hierbij is het gericht inzetten van communicatie van groot belang. Bij
deze acties gaat het om kennisoverdracht en enthousiasmeren. Denk aan
stimuleren van afvalscheiding of duurzaam bouwen bij particulieren.
Het actieplan bevat maatregelen op de korte en (middel)lange termijn.
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Borging
Door het betrekken van alle afdelingen bij het actieplan is gewerkt aan
draagvlak voor het thema. Op bestuurlijk niveau hebben we een
programmawethouder duurzaamheid.
Wij hebben bewust gekozen voor een programmawethouder,
omdat duurzaamheid naar onze mening geen project is maar vraagt
om een programmatische aanpak voor de lange termijn.

De programmawethouder duurzaamheid is integraal verantwoordelijk
voor het bewaken en uitdragen van dit thema.
Daarnaast is er aan het format van het collegevoorstel een kopje
duurzaamheid toegevoegd. Hier dient aangegeven te worden wat de
bijdrage van het voorstel is op het gebied van duurzaamheid. Door
middel van een toetslijst (zie bijlage 2) met een uitwerking van de
thema’s kan de opsteller nagaan of er aan alle aspecten aandacht is besteed. Tevens zal, waar relevant, in
raadsvoorstellen aandacht besteed gaan worden aan de duurzaamheid van het voorstel.
In de strategische nota Bedrijfsvoering is het uitbreiden van interne duurzaamheid opgenomen, zodat het
informeren en enthousiasmeren over duurzaamheid ook intern wordt opgepakt en daarmee zichtbaarder
wordt.

Uitwerking van de acties
De input die we hebben verkregen vanuit de bewonersonderzoeken, een bijeenkomst in het kader van het
Actieplan Lokale Economie en de afdelingen van onze organisatie, is gebruikt om te komen tot een
overzicht van concrete acties. Die zijn hierna thematisch weergegeven. Per thema hebben we aangegeven
wat we nu al doen, wat we willen gaan doen én als afsluiting hebben we bij elk thema aangegeven welke actie
wat ons betreft een speerpunt is en daarmee drager van dit actieplan.
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Gebouwde omgeving
Wat doen we al?
Voor de gebouwde omgeving is een aantal jaren
geleden middels een convenant afgesproken dat
we het duurzaamheidsinstrument GPR
voorschrijven bij alle nieuwbouw. In de vorige
collegeperiode hebben we energiescans
aangeboden aan woningeigenaren en twee maal
meegedaan aan een groepsaankoop zonnepanelen
voor woningeigenaren.
Vanuit de regio is de milieubarometer, een
instrument waarmee bedrijven kunnen nagaan wat
hun milieubelasting is en waar kansen liggen om
te besparen, voor alle bedrijven gratis ter
beschikking gesteld. Dit is door ons nog niet actief gepromoot.

Wat gaan we doen?
In het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad liggen nog veel kansen. Dit willen we doen door
het faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals bijvoorbeeld bij Drechtse Stromen die met vrijwilligers
mensen ondersteunen bij energiebesparing.
Daarnaast nemen we deel aan het traject tot het inrichten van een (digitaal) Energieloket. Dit zal in ZuidHolland Zuidverband plaatsvinden op basis van een VNG-regeling. Vooral het treffen van maatregelen
zal worden gestimuleerd, in iets mindere mate ook het beïnvloeden van gedrag.
Onze grondposities in De Volgerlanden maken het opleggen van Duurzaam bouwen lastig. In ieder geval
is er met een deel van ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen een convenant afgesloten waarbij de
regionale afspraken met betrekking tot het duurzaamheidsinstrument GPR en het ambitieniveau zijn
vastgelegd. We zullen verder door middel van informatieverstrekking andere ontwikkelaars, toekomstige
kopers van vrije kavels en bestaande bewoners motiveren. Dit kan zijn over de mogelijkheden die er zijn
op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame energieopwekking of de inrichting van de
tuin, maar ook over de opzet van De Volgerlanden en de duurzaamheidsmaatregelen die er in het
openbaar gebied zijn getroffen en het beheer dat hier bij hoort.
We willen bedrijven stimuleren tot het verduurzamen van hun panden en bedrijfsvoering door middel van
het aanbieden van scans door Stimular. Stimular heeft een milieubarometer ontwikkeld, waarmee
bedrijven kunnen nagaan wat hun milieubelasting is en waar kansen liggen om te besparen. Het idee is om
een informatiebijeenkomst over de milieubarometer te organiseren waarbij voor een aantal bedrijven scans
beschikbaar worden gesteld. Op deze manier ontstaat er tevens een relatie met het Actieplan lokale
economie. Hier is gebleken dat er een behoefte is bij bedrijven om elkaar beter te leren kennen. De
informatie uit de scans kan gebruikt worden om een brede groep te informeren over de mogelijkheden die
er zijn.

We bieden een aantal bedrijven ondersteuning aan bij het invullen van
de milieubarometer.
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Openbare Ruimte
Wat doen we al?
Bij infrastructurele werken wordt gecertificeerd hout (FSC) toegepast. Bij onderhoud streven we naar
100% hergebruik van bestaande materialen. We passen kolken toe met minimaal 70% gerecycled PVC. We
beheren het groen zo veel mogelijk ecologisch en we hebben een modelcontract waarmee
burgerinitiatieven voor zelfbeheer van groen kunnen worden geregeld.

Wat gaan we doen?
In de openbare ruimte is onze voorbeeldfunctie heel zichtbaar. Daarnaast zijn hier grote milieueffecten te
behalen. We doen al veel, maar het is voor het draagvlak bij de inwoners belangrijk om hier beter over te
communiceren. Vooral bij ecologisch beheer, het toepassen van bestaande materialen en het afkoppelen
van hemelwater is achtergrondinformatie noodzakelijk om begrip te kweken. Een voorbeeld: hergebruik
van materialen bij reconstructies is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook belangrijk in verband met
het onnodig winnen van grondstoffen.
De Ecologische Verbindingszone 69 in de Volgerlanden zal afgerond worden. Dit betreft het gedeelte in
Volgerlanden-Oost dat in het verlengde ligt van het Sophiapark. Dichtbij huis zullen we de mogelijkheid
voor het zelf beheren van groen beter onder de aandacht brengen. Verder kan er op verzoek op
braakliggende gronden, mits de bodem geschikt is, tijdelijk een natuurspeeltuin worden ingericht.
Een groene omgeving is van groot belang voor ons milieu en voor het welbevinden van onze inwoners.
Op het gebied van groen voeren we de herplantplicht voor bomen die gekapt worden in ons eigen
bestand (weer) in. Dit zal niet altijd op dezelfde locatie kunnen, want we gaan tevens beoordelen in
hoeverre bomen op een goede plek staan. Te vaak kunnen bomen niet tot volle wasdom komen vanwege
de locatiekeuze.
Op het gebied van water is het
belangrijk om het schone
regenwater zo veel mogelijk in de
lokale watergangen op te vangen.
Dit voorkomt het overstorten van
het riool bij heftige regenval en het
onnodig zuiveren van schoon
water bij de waterzuivering. We
doen dit door het afkoppelen van
grote daken, vooral bij bedrijven.
Daarnaast proberen we de
verharding te beperken en werken
we aan natuurvriendelijke oevers.
De werken die we doen en de
aannemers die we hierbij gebruiken, moeten het milieu zo min mogelijk belasten. We gaan daarom het
hoofdstuk duurzaam aanbesteden in het regionaal aanbestedingsbeleid concretiseren.

We plaatsen nieuwe bomen terug voor alle bomen die in het eigen
bestand worden gekapt.

6

Afval
Wat doen we al?
In de vorige collegeperiode is besloten om blauwe minicontainers te verspreiden om de inzameling van
oud papier te verbeteren. Daarnaast is veel ingezet op communicatie, om scheiding in verschillende
fracties te verbeteren, vooral van glas en papier.

Wat gaan we doen?
We streven er binnen onze gemeente naar dat afval een grondstof wordt en dus voor hergebruik wordt
aangeboden. Het huidige systeem is misschien erg comfortabel, maar stimuleert scheiden niet voldoende.
Om de scheidingsresultaten te verhogen, zullen we beginnen met het uitgeven van blauwe containers aan
alle inwoners. In eerste instantie om een verhoging van de inzameling van oud papier te stimuleren, maar
de wens is om dit zo spoedig mogelijk uit te breiden naar het inzamelen van ‘droog herbruikbaar’.

Naar aanleiding van de constatering dat er veel bedrijfsafval is aangetroffen bij het aangeboden afval bij de
Milieustraat zal er een plan gemaakt worden hoe we omgaan met het aanleveren bij de milieustraat.
De resultaten van een onlangs gehouden inspiratieavond gaan we verwerken, waarbij we onder andere een
plan maken om de inzameling bij hoogbouw te verbeteren.
Naast het fysieke inzamelen is het ook belangrijk om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit willen
we doen door regelmatig aandacht te vragen voor het voorkomen van afval c.q. verpakkingen
(voorlichting en ludieke acties), het inleveren van bruikbare spullen en het op de juiste wijze scheiden van
afval.

We gaan de gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw verbeteren.
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Mobiliteit
Wat doen we al?
Vanuit het regionaal programma Luchtkwaliteit Drechtsteden is voor een tweetal rotondes budget
beschikbaar gesteld, zodat de doorstroming kon worden verbeterd. Daarnaast is een bijdrage verstrekt
voor het inrichten van parkeerplaatsen bij oplaadpunten voor elektrisch rijden, voor extra
fietsenstallingsmogelijkheden bij de Schoof en de Waterbus, voor subsidie voor elektrische laadpunten bij
bedrijven en voor een fietsstimuleringscampagne voor het gemeentepersoneel inclusief elektrische
dienstfietsen. Verder zijn uit het provinciale programma Vaartmakers bedrijven gestimuleerd om de
milieubelasting van het woonwerkverkeer te reduceren.

Wat gaan we doen?
In deze collegeperiode zal het openbaar (bus)vervoer opnieuw worden aanbesteed. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van de provincie, maar het is belangrijk dat we onze wens als gemeente dat dit
vervoer schoner wordt blijven uiten. In het Regionaal Meerjarenprogramma van de Drechtsteden is dit
vermeld, maar het is belangrijk dat onze portefeuillehouder hier aandacht voor vraagt in de gesprekken
met de vervoerders.
Bij reconstructies wordt de mogelijkheid van vrij liggende fietspaden altijd onderzocht. Dit wordt in ieder
geval uitgevoerd bij de doortrekking van de Antoniuslaan en de reconstructie van de Nijverheidsweg.
Hiermee wordt de waterbus tevens beter bereikbaar. En bij de uitbreiding van de Schoof wordt de Van
Godewijckstraat voorzien van vrij liggende fietspaden.
Voor elektrisch rijden is beleid vastgesteld en worden op verzoek verkeersbesluiten genomen voor het
reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het elektrisch opladen.

Om het fietsen veiliger te maken en te stimuleren gaan we meer vrij
liggende fietspaden realiseren.
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Bedrijfsvoering
Wat doen we al?
We kopen de stroom voor de openbare verlichting en onze gebouwen 100% groen in (momenteel via
HVC, dus biomassa en wind op zee).
In de vorige collegeperiode is de verlichting van het gemeentehuis gerenoveerd. Er is LED-verlichting
aangebracht inclusief daglichtregeling en bewegingsdetectie. Daarnaast zijn er besparende maatregelen
getroffen met betrekking tot de verwarming (isolatie en regelingen). Er is een campagne geweest om
medewerkers meer te laten fietsen voor het woonwerkverkeer en dienstreizen.

Wat gaan we doen?
De milieueffecten van onze eigen bedrijfsvoering zijn beperkt, maar wat wij als gemeente doen is van
groot belang voor de voorbeeldwerking en de bewustwording. Duurzaamheid is bewust bezig zijn met de
gevolgen van je gedrag, zowel van college als van medewerkers, en dat dient in de bedrijfsvoering
verankerd te worden.
De afdeling Bestuurszaken werkt aan een
Strategische Nota Bedrijfsvoering 2015-2018,
waarin de voorbeeldrol van de gemeente op het
gebied van duurzaamheid is opgenomen. Gewerkt
zal worden aan het verduurzamen van het
inkoopbeleid, het verminderen en verduurzamen
van de mobiliteit ten gevolge van dienstreizen,
reizen toezicht en woon-werkverkeer, het
papierloos werken en communiceren, enz.
Daarnaast blijft ons eigen energiegebruik een
aandachtspunt. Na de LED-verlichting in het
gemeentehuis zullen we wederom de mogelijkheid
van zonnepanelen op het gemeentehuis
onderzoeken, hoewel eerder is gebleken dat de
terugverdientijd op het dak van het gemeentehuis zeer lang is vanwege het grootverbruikerstarief. Een
groen dak zou wellicht een goed alternatief zijn. Voor de gemeentelijke gebouwen met een lager
energieverbruik zullen we eveneens de mogelijkheid van zonnepanelen onderzoeken, bij voorkeur in
combinatie met overige energiebesparingsmaatregelen. Het aantal gebouwen dat hiervoor geschikt is, is
overigens beperkt. Door de veranderingen in het Onderwijs zullen steeds minder gebouwen in beheer bij
de gemeente blijven. Een gebouw dat heel geschikt lijkt is de aula van de begraafplaats. Verder blijven we
onze stroom groen inkopen.
In het beleidsplan Openbare Verlichting wordt voor de hoge masten standaard uitgegaan van LEDverlichting.
Evenementen zullen getoetst worden op duurzaamheid. Hierbij moet gedacht worden aan vermindering
en beter scheiden van afval, het stimuleren van biologische catering, het faciliteren van langzaam verkeer,
enz. We zullen een handreiking Duurzame evenementen opstellen voor derden.

We gaan minimaal één gemeentelijk gebouw voorzien van zonnepanelen.

9

Duurzaamheidscommunicatie- en educatie
Wat doen we al?
De gemeente communiceert regelmatig over duurzaamheidsthema’s, om inwoners, ondernemers en
andere betrokkenen bewust te maken van de noodzaak om duurzame keuzes te maken, voor te lichten
over mogelijkheden en initiatieven en te inspireren om zelf tot actie over te gaan. Waar mogelijk vervult de
gemeente een voorbeeldrol.

Wat gaan we doen?
Duurzame keuzes van de gemeente dragen we expliciet en structureel uit. Het gaat dan niet alleen om
duurzaamheidsaspecten van grote projecten, maar ook om duurzaamheid bij dagelijkse werkzaamheden.
Sommige keuzes vragen extra toelichting. Denk aan ecologisch beheer, afbouwen van gebruik
bestrijdingsmiddelen, hergebruik materialen, afkoppelen van hemelwater. Dit levert een andere openbare
ruimte op, die bij inwoners in sommige gevallen weerstand oproept. Als we goed uitleggen waarom we
bepaalde keuzes maken, kunnen we beter begrip kweken.
Educatie speelt een belangrijke rol, zowel voor kinderen als volwassenen. We zoeken hiervoor (verdere)
samenwerking met onder andere HI5Ambacht, Natuur- en milieueducatie (Weizigt, Natuur en Landschap
Zwijndrechtse Waard, Jeugdspeelpark, Frelustal) en basisscholen. Waar mogelijk haken we aan bij
landelijke initiatieven, zoals de Dag van de Duurzaamheid.
Intern is ook regelmatig aandacht voor duurzaamheidsthema’s, om bestuurders (college en raad) en
medewerkers te informeren en te inspireren om bij hun werk rekening te houden met
duurzaamheidsaspecten.
Ter ondersteuning van de communicatie is er een logo geïntroduceerd dat toegepast kan worden bij
communicatie-uitingen die een relatie hebben met duurzaamheid.

We communiceren consequent over
duurzame keuzes bij projecten en dagelijkse
werkzaamheden.
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Projecten
Wat doen we al?
Ook voor projecten geldt dat deze minimaal dienen te voldoen aan de GPR-eisen zoals destijds zijn
vastgelegd in het convenant Nieuwbouw (alle onderdelen minimaal een 7, toekomstwaarde een 9). In de
praktijk wordt dit soms in de overeenkomsten vastgelegd, maar niet standaard. Ook de controle op de
naleving is minimaal.

Een overzicht van de thema’s die zijn opgenomen in GPR Gebouw. Per thema kan een score worden behaald, de totaalscore
wordt berekend door het gemiddelde van alle afzonderlijke thema’s.

Wat gaan we doen?
Projectleiders nemen duurzaamheidsambities mee in het programma van eisen. Er wordt gekozen voor
een bureau/architect met ervaring/affiniteit met duurzaam bouwen. Per project worden speerpunten
bepaald die in relatie tot het project het meest vanzelfsprekend zijn.
Voor alle projecten geldt dat we ervoor zorgen dat nieuwbouw (woningbouw, utiliteitsbouw,
maatschappelijke voorzieningen e.d.) minimaal voldoet aan de regionale ambities zoals vastgelegd in het
convenant Nieuwbouw Drechtsteden. Toetsing van de ambities vindt plaats middels GPR. De
projectleiders zijn er verantwoordelijk voor dat de gestelde ambitie wordt behaald.
Projecten waarbij we als gemeente (mede) onze verantwoordelijkheid nemen zijn in deze collegeperiode
onder andere het Scholencluster Kruiswiel, het zwembad, het Jeugdspeelpark en de uitbreiding van
winkelcentrum de Schoof.
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Bij het scholencluster willen we met de schoolbesturen onderzoeken of er financieringsconstructies
mogelijk zijn waarbij de gemeente ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld in de vorm van
voorfinanciering. We streven hierbij naar hoge scores op het gebied van energie en gezondheid (frisse
scholen).
Het Jeugdspeelpark is een locatie waar duurzaamheid zichtbaar gemaakt kan worden. Het recreatiegebied
waar het Jeugdspeelpark naar verplaatst wordt leent zich bij uitstek voor de inpassing van een groen
gebouw en een groene buitenruimte.
Bij zowel het Scholencluster als het Jeugdspeelpark is een duurzaam gebouw c.q. buitenruimte extra van
belang vanwege de educatieve functie. Dit is letterlijk investeren in de toekomst.
Bij het zwembad zal duurzaamheid en dan vooral investeren in energie- en waterbesparing van groot
belang zijn voor de exploitatie. We streven naar minimaal een GPR-score van 8 voor de onderdelen
energie en milieu (waterbesparing).
Bij de uitbreiding van de Schoof moeten we de ontwikkelaar wijzen op het convenant duurzame
nieuwbouw. De gebouwen moeten duurzaam worden gebouwd en bij de inrichting van de openbare
ruimte moet aandacht zijn voor goede bereikbaarheid en faciliteiten voor fietsers en voetgangers en een
aangenaam groen verblijfsgebied.

We onderzoeken met de schoolbesturen de mogelijkheden om van
scholencluster Kruiswiel een energiezuinig en gezond gebouw te maken.
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Financiën
Het actieplan is integraal met input van alle afdelingen opgesteld. Alle acties (nieuw en bestaand) zijn
samengevoegd in het plan en daar toegelicht. In het overzicht in de bijlage is per actie door middel van groene,
oranje en rode kleuren aangegeven of voor het uitvoeren van die actie financiële middelen beschikbaar zijn. Het
plan is opgesteld met als basis de huidige beschikbare financiële middelen. Op deze manier wordt duidelijk
welke acties kunnen worden uitgevoerd met geld dat nu beschikbaar is. Het laat echter ook zien dat een aantal
acties als rood of oranje is gecategoriseerd, juist omdat op dit moment geen middelen beschikbaar zijn om die
actie uit te voeren of omdat de terugverdientijd langer is dan de in beleid vastgelegde 10 jaar.
We stellen voor om extra middelen ter
beschikking te stellen, t.w. € 20.000 voor het
laten uitvoeren van een aantal milieuscans bij
bedrijven. Dit kan worden gedekt uit een
teruggave van de OZHZ, dit vanwege een
meevaller bij de overdracht van provinciale
inrichtingen naar gemeentelijk bevoegd
gezag.
Daarnaast willen we gedurende de looptijd
van dit actieplan een structureel bedrag
opnemen ten behoeve van het uitvoeren van
de overige acties uit het actieplan. Voor het
structurele bedrag willen we het huidige
structurele bedrag van € 6.000,- naar
€ 20.000,- ophogen. Dit bedrag kan worden
gebruikt om snel uitvoering te geven aan een
aantal ‘kleinere’ acties uit het actieplan, zonder dat daarvoor telkens een financiële afweging moet worden
gemaakt.
Duurzaamheidsambities bij projecten moeten bekostigd worden uit de bestaande budgetten. Hierbij zijn we
bereid om afspraken te maken met betrekking tot voorfinanciering.
Als bestaande budgetten geen ruimte bieden, dan zal er aan de raad worden voorgesteld om krediet beschikbaar
te stellen.

Monitoring
Het is belangrijk om de uitvoering van de acties uit dit plan nauwlettend te volgen. Het is immers een
nieuw plan en we willen weten of de implementatie lukt en of eventueel bijsturing nodig is. Monitoren en
evalueren is niet alleen belangrijk aan het einde van de periode, maar zeker ook tussentijds. Dan weten we
of we op de goede weg zijn met de uitvoering van het plan of dat de strategie moet worden aangepast.
Daarom zal halverwege de collegeperiode, in 2016, het actieplan worden geëvalueerd. Op dat moment
kijken we hoe het staat met de uitvoering van de acties en of nieuwe acties toegevoegd kunnen worden.
De acties op zich zullen natuurlijk, ieder op zich staand, eigen evaluatiemomenten hebben, die hun plek
vinden in de afdelingsplannen of werkplannen.
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Kortom…
In dit actieplan hebben we aangegeven op welke wijze we nu al bezig zijn met het invullen van onze
ambities op het gebied van duurzaamheid. We zetten grotendeels in en bouwen voort op hetgeen we
daarin al hebben bereikt. Echter, om daadwerkelijk stappen te maken, hebben we aangegeven welke
nieuwe maatregelen we ter hand willen nemen. In de bijlage bij dit actieplan (de actielijst) zijn de acties die
in de tekst van dit actieplan zijn benoemd nader geconcretiseerd. Daarnaast hebben we in dit actieplan bij
elk thema een actie uitgelicht die ons inziens als de speerpunten en ‘dragers’ van dit actieplan kunnen
gelden. Wij zijn van mening dat we met het uitvoeren van deze acties vorm en uitvoering geven aan onze
verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.

Onze speerpunten nog
eens op een rij:

We bieden een aantal bedrijven ondersteuning aan bij het
invullen van de milieubarometer.
We plaatsen nieuwe bomen terug voor alle bomen die in het
eigen bestand worden gekapt.
We gaan de gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw
verbeteren.
Om het fietsen veiliger te maken en te stimuleren gaan we
meer vrij liggende fietspaden realiseren.
We gaan minimaal één gemeentelijk gebouw voorzien van
zonnepanelen.
We communiceren consequent over duurzame keuzes bij projecten en
dagelijkse werkzaamheden.
We onderzoeken met de schoolbesturen de mogelijkheid om van
scholencluster Kruiwiel een energiezuinig en gezond gebouw te maken.
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