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Geachte mevrouw, heer, 

Met deze brief en bijbehorende bijlagen willen wij u informeren over de voortgang 

van de doelstellingen en prioriteiten uit het college actieprogramma 2019-2021 op 

het gebied van duurzaamheid; oftewel, het programma duurzaamheid. 

De komende jaren ligt er een enorme opgave om Nederland duurzaam te maken. 

Tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van 

klimaatverandering en een overgang naar een circulaire economie zijn hierbij de 

hoofddoelstellingen. Heel Nederland is aan zet. Inhoudelijke afspraken waar ook 

bedrijfsleven en maatschappelijke partijen verantwoordelijkheid voor dragen, zijn in 

2019 vastgelegd in het (landelijke) Klimaatakkoord.  

Deze landelijke doelstellingen hebben we vertaald in regionale en lokale 

doelstellingen en prioriteiten. Een heel scala aan maatregelen moet genomen 

worden om de doelen te bereiken. Van transitie naar aardgasloze wijken en 

duurzaam opgewekte stroom naar het afbouwen van gebruik van fossiele 

brandstoffen, van het klimaatbestendig maken en biodivers houden van de 

gemeente naar het drastisch verminderen van de hoeveelheid afval, van veel meer 

hergebruik van grondstoffen naar het toepassen van circulaire materialen. 

Het college actieprogramma duurzaamheid richt zich op de volgende thema's: 

- Energie 

- (omgaan met) gevolgen klimaatverandering en biodiversiteit 

- Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie 

- Milieu, gezondheid en duurzame mobiliteit 

- Minder afval, meer hergebruik, minder gebruik van grondstoffen 

In het college actieprogramma zijn de volgende doelstellingen, prioriteiten en acties 

benoemd: 



 

In bijgevoegde bijlagen vindt u een overzicht van de doelstellingen per thema en de 

activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd, in 2020 op de planning staan en een doorkijk 

naar activiteiten in 2021 (voor zover deze al bekend zijn). Al deze activiteiten zijn ook 

benoemd in jaarverslag en begroting maar omdat de onderwerpen in deze 

documenten anders zijn gerangschikt, ontbreekt het totaaloverzicht op het 

programma duurzaamheid en is niet altijd zichtbaar aan welke doelstelling bepaalde 

activiteiten een bijdrage leveren.  

Omdat er een overlap bestaat tussen het programma duurzaamheid en het 

programma groen, zijn ook enkele onderdelen van het programma groen 

opgenomen in het overzicht. 

Behalve aan deze thema-gewijze onderwerpen, wordt ook gewerkt aan enkele 

overkoepelende onderwerpen. Nog voor de zomervakantie hopen wij u te kunnen 

informeren over een duurzaamheids"dashboard", waarin op een eenvoudige wijze 

informatie wordt aangeboden over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de 

Papendrechtse duurzaamheidsthema's. En om het programma duurzaamheid meer 

bekendheid te geven bij Papendrechtse inwoners – en om samenwerking met 

inwoners op deze onderwerpen te vergroten – wordt gewerkt aan het verbeteren van 

de informatie op de website van de gemeente en aan het op een overzichtelijke en 

toegankelijke manier presenteren van de duurzaamheidsagenda. 

Gevolgen corona crisis? 

In het overzicht uit de bijlagen zijn consequenties van de corona crisis voor een groot 

deel nog niet meegenomen. Van enkele onderwerpen, zoals het aanbieden van de 

regionale energiestrategie aan het Rijk, weten we inmiddels dat de deadlines 

minimaal enkele maanden verschoven worden. Voor veel onderwerpen is nog niet 

duidelijk wat eventuele consequenties zijn op de langere termijn. 

Op de korte termijn zijn voor sommige activiteiten alternatieven bedacht omdat 

bijeenkomsten met inwoners – of het op enigerlei wijze bijdragen aan het 

samenkomen van mensen – niet mogelijk en wenselijk is. In hoeverre dit op langere 

termijn consequenties heeft voor (geplande) activiteiten is afhankelijk van hoe de 

verspreiding van het virus zich ontwikkelt en welk beleid door het RIVM zal worden 

geadviseerd en door het kabinet zal worden voorgeschreven. 

De doelstellingen en prioriteiten in het programma duurzaamheid op zichzelf zijn 

echter niet minder urgent geworden als gevolg van deze crisis. De gevolgen van 

klimaatverandering moeten nog altijd bestreden worden, het vergroten van 

biodiversiteit blijft (net zo) belangrijk, de CO2-uitstoot moet nog steeds omlaag 

conform internationale afspraken en rijksbeleid om verdere opwarming van de aarde 

af te remmen. Ook de ambities met betrekking tot de energietransitie (Nederland 

energieneutraal in 2050) worden door het Rijk niet aangepast.  



Betaalbaarheid van de energietransitie voor burger en bedrijfsleven zal op de kortere 

termijn naar verwachting wel een groter aandachtspunt worden wanneer 

investeringsruimte afneemt voor bedrijven en burgers. En naast haalbaarheid blijft 

betaalbaarheid voor Papendrecht een belangrijke voorwaarde. 

Op het gebied van de energietransitie ligt de prioriteit in Papendrecht (en ook in de 

regio) voor de korte termijn echter vooral op energie besparen. Immers, wat niet 

wordt verbruikt, hoeft ook niet (duurzaam) opgewekt te worden. En, energie 

besparen is ook kosten besparen voor inwoners en bedrijven. 

Leeswijzer bijlagen 

Blad 1_programma duurzaamheid biedt een overzichtelijk overzicht van het 

programma zoals het is opgenomen in het college actieprogramma 2019-2021. Er is 

in dit overzicht ook zichtbaar gemaakt aan welke Sustainable Development Goals 

een bijdrage wordt geleverd. 

Dit overzicht is vervolgens per thema verder uitgewerkt [Blad 2 t/m 6]. Per thema 

wordt naast elkaar in beeld gebracht welke doelstelling en prioriteiten uit het 

collegeactieprogramma aan het onderwerp gekoppeld is. Vervolgens is inzichtelijk 

gemaakt welke activiteiten in 2019, 2020 en 2021 (voor zover al bekend) 

plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. 

Blad 7 biedt inzicht in het overkoepelende (inter)nationale en regionale beleid, welke 

kaders bieden voor onze lokale doelstellingen en prioriteiten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar staan 

uiteraard ook open voor een uitgebreidere inhoudelijke bespreking van het 

programma duurzaamheid, mocht uw raad daar in geïnteresseerd zijn. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris (wnd.),    de burgemeester, 

 

P. Naeije                          A.J. Moerkerke    



2050 ENERGIENEUTRALE Regio

2030 CO2 NEUTRALE 
gemeentelijke organisa e

Doelstellingen Prioriteiten Ac viteiten VN Sustainable Development Goals

Energie besparen Projecten om energie te 
besparen

Transi evisie Warmte Opstellen Transi evisie 
Warmte 2.0

Meer mensen (vaker) op de
fiets

Bevorderen electrisch rijden/ 
posi eve grondhouding water-
stof

Knelpunten fietsnetwerk 
aanpakken

Samenwerking met Verkeers 
Onderneming voor project 
bevorderen fietsgebruik

Bevorderen doorstroming 
A15/N3 en luchtkwaliteit

Het goede voorbeeld geven als 
gemeente

Nog innova ever zijn op gebied 
klimaatadapta e O.R.

Nog meer inze en op betrek-
ken bewoners bij vergroenen 
tuin

Samenwerking zoeken met 
ambassadeurs uit de wijken

vergroenen tuin nog laagdrem-
peliger maken + koppelen aan 
groot onderhoud projecten

Inze en op bewustwording 
belang van afval scheiden

Campagne belang scheiden GFT 
afval

Onderzoek naar nascheiding 
restafval/ PMD

AGENDA DUURZAAMHEID

Pilot omgekeerd inzamelen 
Oostpolder

2020 routekaart (ac eplan) 
klimaatneutraal

PROGRAMMA DUURZAAMHEID (college-ac eprogramma 2019 - 2021)

VN Sustainable Development Goals



2050 ENERGIENEUTRALE Regio

In de regionale Energiestrategie (RES) 
is de doelstelling opgenomen van een 
energieneutrale regio in 2050. Vanuit 
de RES en een gezamenlijk 'Toekomst-
perspec ef' is in 2018 een samenwer-
kingsagenda ondertekend door ca. 35 
partners waaronder alle betrokken 
gemeenten, de provincie, de corpora-

es, Stedin Netbeheer, HVC, bedrijfsle-
ven, regionale energieloket, OZHZ.

Aanvullende belangrijke doelstellingen 
uit de RES zijn:

   2035 Gebouwde omgeving energie-
   neutraal 

   2025 Gemiddeld energielabel B voor 
   woningaanbod par culieren

   Terugdringen energieverbruik

   Duurzaam opwekken van energie

   Terugdringen gebruik fossiele 
   brandstoffen

Opstellen Transi evisie Warmte
Incl. warmte-transi eplannen op wijk- niveau (2021 gereed) 
In dit document wordt per wijk beschreven welke aardgasvrije 
alterna even voor koken, douchen en verwarmen het meest 
geschikt zijn. Daarbij wordt gekeken naar de ligging van de 
wijk, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de 
behoe en in de wijk. Ook bewoners en ondernemers worden 
betrokken bij het afwegingsproces.

Besluitvorming gemeenteraad over Transi evisie Warmte 1.0
In 2019 is de Transi evisie Warmte 1.0 vastgesteld. Samen met de Drechtsteden, de woningcorpora es, netbe-
heerder Stedin en warmtebedrijf HVC is in kaart gebracht welke alterna even voor aardgas per wijk het meest 
voor de hand liggen. Deze eerste schets, genaamd Transi evisie Warmte 1.0. laat de mogelijke alterna even per 
wijk zien om over te gaan op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen.

Informeren inwoners over aardgasvrij wonen
In 2019 waren er informa eavonden over aardgasvrij wonen in het gemeentehuis, inwoners werden bijgepraat 
over de stand van zaken van de plannen in de regio rondom ‘van aardgas los’. Ook werd toegelicht welke stappen 
inwoners kunnen ze en op het gebied van het energiezuiniger maken van de woning. Aan het thema wordt ook 
aandacht besteed jdens de informa eavonden bij wijkaanpakken en in de plaatselijke media en op social media.

Project Zon op Andermans Dak (ofwel: de Postcoderoos)
Gemeente Papendrecht hee  het dak van het Sportcentrum beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van het 
eerste zon-op-andermans-dak project in deze gemeente. In het najaar van 2019 zijn de zonnepanelen geplaatst. Zij 
worden beheerd door de coopera e Drechtse Energie.

Plaatsen stroompunt buitenkant gemeentehuis
In 2019 is er een stroompunt aan de buitenkant van het gemeentehuis geplaatst t.b.v. vervanging dieselaggregaten 
bij het winterevenement (PUP/IJsbaan). Tevens is besloten bij het nog te ontwikkelen evenementenbeleid te 
onderzoeken in hoeverre het mogelijk is het gebruik van zgn. ba erypack (i.p.v. generatorsets) verplicht te stellen.

Voorbereidingen Woonkracht 10 en HVC voor aanleg eerste nieuwe warmtenet
In maart 2019 hebben de corpora es en HVC een inten eovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te 
onderzoeken van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal woningen op het warmtenet van HVC in de 
Drechtsteden. In 2019 is het onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een warmtenet in Papendrecht. Het 
warmtenet dient uiterlijk gerealiseerd te zijn in 2035.
Het eertse project in Papendrecht waar concreet aan de slag wordt gegaan met de aanleg van een warmtenet is 
Kraaihoek: sloop/nieuwbouw van 80 woningen  in Kraaihoek en het renoveren en isoleren van overige woningen in 
Kraaihoek waarbij woningen gereed worden gemaakt voor aansluiten op toekoms g warmtenet HVC. In de 
‘tussenfase’ wordt het warmtenet verwarmd met een jdelijke bron.

Conform rijksbeleid worden bij nieuwe vergunningaanvragen in Papendrecht geen nieuwbouw-
woningen meer aangesloten op aardgas.
Land van Matena en de kavels in de Tiendzone zijn all electric. Bij de ontwikkeling van de Kombuis wordt uitgegaan 
van aanslui ng op het warmtenet van Oostpolder. Kleinere par culiere plannen zijn meestal all electric en voor 
sommige grotere ontwikkelingen is nog in onderzoek hoe de woningen verwarmd zullen worden.

Kansenkaart Zon
OZHZ gaat een kansenkaart zon opstellen in opdracht van de regio, om de kansen voor zonne energie goed in 
kaart te brengen.

Zonnepanelen op dak sportcentrum
Omdat de gemeente prioriteit gee  aan verduurzamen van de eigen gemeentelijke organisa e, en omdat met het 
project ‘Zon op andermans dak’ slechts iets meer dan de hel  van het dak van het sportcentrum wordt benut, 
wordt het overige dakoppervlak ingezet voor het plaatsen van eigen zonnepanelen.

Projecten
Op dit moment nog niet bekend welke projecten in 2021 zullen lopen.

Doelstellingen
College ac eprogramma

Prioriteiten 
College ac eprogramma Wat hebben we gedaan in 2019

Concept RES
De concept RES moet op 1 oktober 2020 worden ingediend bij het NP-RES (Na onaal Programma RES) met daarin 
onder meer het bod voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie. Het PBL (Planbureau Leefomgeving) zal 
onze bijdrage aan de landelijke opgave om 35 TWh duurzame energie op land op te wekken én om 1,5 miljoen 
woningen aardgasvrij te maken vervolgens doorrekenen. In de 1e hel  van het jaar worden consulta esessies 
georganiseerd voor de volksvertegenwoordigers en besturen van andere partners over het bod.  

Par cipa e
De concept RES is een tussenstap, waarbij inwoners, belangengroepen, maatschappelijke partners en bedrijven 
alleen verkennend zijn betrokken. Bij de verdere uitwerking naar de defini eve RES en doorvertaling naar gebie-
den en loca es zullen inwoners, belangengroepen, maatschappelijke partners en bedrijven intensief en breed 
worden betrokken. De par cipa e zal zorgvuldig en doelgericht worden georganiseerd, omdat de vraagstukken de 
directe leefomgeving en dus de belevingswereld van mensen raken en daarmee een stuk concreter zijn. 

Transi evisie Warmte 2.0
Eind 2019 zijn presta eafspraken gemaakt om de regionale Transi evisie Warmte 1.0 verder uit te werken tot een 
2.0 versie die gereed moet zijn uiterlijk eind 2021. In de defini eve RES (oplevering 1 juli 2021) wordt de Regionale 
Structuur Warmte ontwikkeld, daarin zullen we kaders stellen aan de warmtebronnen en bijbehorende infrastruc-
tuur voor warmte.

Wat doen we  in 2020 Doorkijk naar 2021

De gemeente faciliteert het energieloket
Naast inwoners van Papendrecht willen we ook bedrijven de mogelijkheid bieden om op de website van het ener-
gieloket informa e te vinden over verduurzamen van hun panden en over subsidiemogelijkheden. Ook kan maat-
werk advies over verduurzamen van het pand worden (aan)gevraagd. 

Projecten energie besparen met RRE subsidie Rijk
Eind 2019 hebben we een aanvraag ingediend bij het ministerie van BZK voor een specifieke Regeling Reduc e 
Energiegebruik (RRE) met als doel woningeigenaren te s muleren energiebesparende maatregelen te treffen.  De 
collec eve inkoop spouwmuurisola e loopt nog enkele maanden door in 2020. Daarnaast volgt rich ng de zomer 
een collec eve inkoopac e zonnepanelen en in het najaar een nieuwe inkoopac e isola e. Ook worden dit jaar vier 
duurzame buurtac es georganiseerd voor verduurzamen van de woning. De eerste is al gestart: Molenvliet. Daar-
naast zullen vouchers beschikbaar worden gesteld voor Papendrechtse inwoners voor de aanschaf van kleine ener-
giebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie en ledverlich ng. De samenwerking met het burgerini -
a ef Drechtse Stromen wordt gezocht voor advisering per wijk met de zogeheten keukentafelgesprekken.  

Energiecoaches
De samenwerking met vrijwilligersorganisa e Drechtse Stromen wordt geintensiveerd. Vanaf eind februari loopt een 
wervingscampagne voor het werven van Papendrechtse energiecoaches. Doel is dat Drechtse Stromen ook in Papen-
drecht ac ef kan worden bij het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van de woning.

Labelscreening kantoren
Deze ac viteit loopt door in 2020. Er zullen twee ‘voorbeeldkantoren’ worden gescand op maatregelen die zij kunnen 
nemen om aan de we elijke verplich ng van energielabel C in 2023 te kunnen voldoen. Overige vastgoedeigenaren 
zullen hierover geinformeerd worden (met als doel aan te ze en tot ac e).

Branche aanpak
Naast het ondersteunen van woningeigenaren wordt dit jaar ook ingezet op het ondersteunen/ ontzorgen van scho-
len (Schooldakrevolu e), verenigingen, detailhandel en huurders. Plannen moeten nog worden uitgewerkt. 

Branche aanpak bedrijven
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)  controleert namens alle gemeenten en provincie in de regio of de bedrij-
ven doen wat ze verplicht zijn te doen op gebied van energie besparen. Energierelevante bedrijven zijn verplicht om 
O energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdien jd van 5 jaar of minder. Gezien het grote aandeel 
van bedrijven op het totale energiegebruik en de kansen bij de bedrijven voor energiebesparing en –opwek, ligt hier 
een belangrijke opgave.  Door een slimme afwisseling van versterkt toezicht en preven e worden bedrijven niet 
alleen gereguleerd, maar ook ges muleerd en gefaciliteerd om energie te besparen en op te wekken.  

Uitvoeren duurzaamheidsscans gemeentelijk vastgoed
De gemeente hee  de ambi e om in 2030 klimaatneutraal te zijn als organisa e. 2020 staat in het teken van in beeld 
brengen wat daarvoor nodig is. Een belangrijk aspect hierin, is het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

De gemeente faciliteert het energieloket
In 2019 hebben veel inwoners van Papendrecht weer gebruik gemaakt van het energieloket en het loket via de website en 
telefonisch benaderd voor informa e over (maatwerk advies) verduurzamen van de woning, over subsidiemogelijkheden en 
over lopende ac es in Papendrecht. Lopende ac es waren dit jaar een gemeentebrede groepsaankoop spouwmuur isola e 
en een wijkaanpak verduurzaming in Middenpolder.

Groepsaankoop spouwmuur isola e (gemeentebreed)
In 2019 organiseerde het energieloket een regionale groepsaankoop voor spouwmuur isola e. Er werden bedrij-
ven geselecteerd voor de uitvoering en afspraken gemaakt over (scherpe) tarieven. Inwoners in Papendrecht 
konden zich vanaf 21 mei 2019 inschrijven voor een woningopname en een persoonlijke offerte. De ac e loopt 
nog door in 2020. 
Totaal inschrijvingen: regio 481 / Papendrecht 61
Totaal ingeplande woningopnames: regio 425 / Papendrecht 50
Tussenstand uitgevoerde maatregelen: regio 90 / Papendrecht 36

Duurzame buurtac e Middenpolder
Van mei tot juli 2019 konden inwoners van de wijk Middenpolder zich inschrijven voor een collec eve inkoop 
voor woningverduurzaming op basis van vrijblijvende maatwerkoffertes.
Van de 750 par culiere woningeigenaren waren 65 inwoners aanwezig op de informa eavond.
39 inwoners hebben zich ingeschreven voor isola e en 20 inwoners voor zonnepanelen.
Er zijn 46 woningopnames uitgevoerd (32 voor isola e en 14 voor zonnepanelen), 14 inwoners hebben maatrege-
len getroffen voor isola e en 4 voor zonnepanelen.

Labelscreening kantoren
Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen (groter dan 100 m2), volgens landelijke wetgeving, voldoen aan 
minimaal energielabel C. Er is geïnventariseerd welke soorten kantoren er zijn in Papendrecht. In 2020 zullen 
twee ‘voorbeeldkantoren’ worden gescand op maatregelen die zij kunnen nemen om aan de we elijke verplich-

ng van energielabel C in 2023 te kunnen voldoen. Overige vastgoedeigenaren zullen hierover geïnformeerd 
worden (met als doel aan te ze en tot ac e).

Actualisa e RES
Het Rijk verplicht iedere regio in Nederland aan te gaan geven 
hoeveel Petajoule er duurzaam opgewekt kan worden aan 
duurzame energie en/of warmte binnen de regio. 

Energie besparen
Hoe minder energie we verbruiken, deste minder energie 
hoeven we duurzaam op te wekken (duurzaam opwekken 
vraagt veel ruimte en investeringen).
Energie besparen is een belangrijkste eerste stap voor wonin-
geigenaren in de energietransi e. Vooruitlopend op de warmte-
transi evisie en van aardgas los, is energie besparen al jd  
‘no-regret’.

ENERGIE

Opstellen concept RES
In 2019 is gestart met de concept RES, een verdieping van de al bestaande Regionale Energiestrategie Drechtste-
den, waarin nader wordt ingegaan op de toekoms ge duurzame energiebronnen in 2030 en de daarvoor beno-
digde energie infrastructuur We hebben per ontwikkellijn bepaald wat de meest kri eke en rand voorwaardelijke 
ac viteiten zijn voor de komende jaren. Deze ac viteiten zijn vastgelegd als focuspunten in ons beleid. Leidend 
bij het opstellen van de RES is het gezamenlijk eigenaarschap. Hiervoor zijn consulta esessies georganiseerd om 
de besturen van gemeenten en van andere partners zoals bijv. de waterschappen en de provincie mee te  nemen 
in het proces naar de defini eve RES in 2021. Ook in 2020 worden consulta esessies georganiseerd.

RES 1.0
Op 1 juli moeten we de defini eve RES 1.0 indienen bij het Rijk. Het bod zal vervolgens 
worden uitgewerkt in een energieprogramma in het kader van de Omgevingswet. 

Transi evisie Warmte 2.0
Uiterlijk eind 2021 stellen we de Transi evisie Warmte 2.0 op, waarin het jdspad 
wordt opgenomen welke wijk wanneer van het aardgas af gaat. Voor wijken die 
voor 2030 aan de beurt zijn, wordt aangegeven wat de duurzame energiealterna e-
ven zijn. Per wijk maken we een uitvoeringsplan waarin defini ef gekozen wordt 
voor een duurzaam warmtealterna ef en de defini eve datum voor het a oppelen 
van het aardgas.

De gemeente faciliteert het energieloket
Inwoners van Papendrecht kunnen op deze website informa e vinden over verduur-
zamen van de woning en over subsidiemogelijkheden. Ook kan maatwerk advies over 
verduurzamen van de woning worden (aan)gevraagd.

Programma Regionale Energietransi e
Vanaf 2021 wordt geintensiveerd op een aantal onderdelen ten aanzien van de 
energietransi e met onder andere:
- Inzet regionale energiemakelaar voor bedrijven
- Ac eve ondersteuning energiecoopera es
- Ondersteunen van VVE’s (met o.a. informa e avonden)

Voortze ng buurtac es, collec eve inkoop-ac es, samenwerking met 
Drechtse Stromen.
Ook na het verstrijken van de termijn voor inzet van middelen uit de RRE subsidie, zet 
de gemeente vol in op energie besparen door middel van buurtac es, collec eve 
inkoop etc. De gemeente werkt samen met proffesionals van het energieloket, maar 
ook met lokale vrijwilligers, zoals energiecoaches en ambassadeurs.

voortze ng div. branche-aanpakken, in samenwerking met OZHZ
De bedrijvenaanpak en de schooldakrevolu e zijn voorbeelden van projecten die 
meerjarig zullen gaan lopen. Daarnaast vinden brance aanpakken gefaseerd over 
meerdere jaren plaats. Focus ligt op energie besparen en kansen voor duurzame 
opwek van energie, waarbij getracht wordt een koppeling te maken met 
klimaat-adap eve maatregelen.

Uitvoeren duurzaamheidsscans gemeentelijk vastgoed
De gemeente hee  de ambi e om in 2030 klimaatneutraal te zijn als organisa e. Het 
uitvoeren van duurzaamheidsscans van al het toekomstbestendige gemeentelijke 
vastgoed loopt door in 2021.



Nog innova ever zijn op het 
gebied van klimaatadapta e (in 
de openbare ruimte)

Nog meer inze en op betrekken bewoners bij ver-
groenen tuin

Doelstellingen
College ac eprogramma

Doorkijk naar 2021

Samenwerking zoeken met ambassadeurs uit de 
wijken

(uit Programma Groen:) 
We willen een waardevolle 
biodiverse openbare ruimte Natuurvriendelijk maaien en stoppen met klepelen

Opera e Steenbreek
Op basis van ervaringen uit 2018 en nieuwe inzichten is de strategie Opera e Steenbreek in 2019 verder aange-
scherpt. Doel is het realiseren van een samenleving waarin een klimaatadap eve ruimtelijke omgeving de norm is. 
Door samen met partners andere bewoners te enthousiasmeren te vergroenen en daarmee een beweging op 
gang te brengen, ontstaat een blijvend effect op langere termijn. Belangrijke rol van de gemeente is hierbij die van 
verbinder, makelaar en schakelaar tussen private en maatschappelijke par jen. Door niet alles zelf te willen orga-
niseren, maar het mede mogelijk te maken dat anderen het zelf organiseren (overheidspar cipa e, meedoen als 
overheid).

Zo waren er ac viteiten gericht op het verbinden, ondersteunen en versterken van ini a even zoals:
- Educa ef bos De Lage Waard
- Rotary project Groen voor Steen 
- Samen met lokale partners zijn ac viteiten georganiseerd jdens de Boomfeestdag, de Zaaidag en de Dag van de   
  Duurzaamheid. 
- Op de informa eavond over de duurzame buurtac e Middenpolder (ihkv woningisola e) is verbreding gezocht    
  door ook een informa estand in te richten over groene daken.
- Op burendag is er aanslui ng gevonden bij de rommel- en boekenmarkt van Excelsior als pilot gedifferen eerde    
  communica e en gebiedsgerichte ac viteit in het kader van de reconstruc e Willem Kloosstraat en omgeving. 

Groen Dak Ac e
Zomer 2019 is er een groendak-ac e georganiseerd waarbij bewoners zich konden aanmelden voor een gra s 
groendakscan. Onder de deelnemers werd een groendak van 10m2 verloot. Vanwege het grote aantal aanmelding 
(120!) zijn er twee daken verloot. Daarnaast is alle deelnemers het aanbod gedaan deel te nemen aan een geza-
menlijke subsidieaanvraag via Energieloket Drechtsteden. Twaalf bewoners hebben via het energieloket een 
subsidieaanvraag gedaan bij Waterschap Rivierenland. Tevens hebben acht bewoners na de gra s scan direct een 
groendak aangelegd, zonder gebruik te maken van de subsidieregeling.

Communica e
Tot slot geven we als gemeente het goede voorbeeld door te communiceren over klimaatadap eve maatregelen 
in de openbare ruimte en zoeken we intern naar kansen op het gebied van klimaatadap e en vergroening op 
andere beleidsterreinen. Daarnaast zijn er groene klimaatadap eve ps gedeeld jdens de tweejaarlijkse Tip van 
de Dag ac e jdens de Week van Ons Water, m.b.v. de maque e 'De levende tuin' en middels b.v. de workshop 
BloemZaadbommen maken op de buitenspeeldag en de Doe Duurzaam Markt.

Coole tuinen Papendrecht
Omdat groepen bewoners die zich structureel inze en voor het klimaat veel invloed kunnen hebben is samen 
met een enthousiaste bewoner de facebook- en instagrampagina 'Coole tuinen Papendrecht' opgestart. Ook 
andere bewoners hebben zich ingezet als ambassadeurs zoals de winnaars van de verlo ng 'luxe woning met 
groendak'.

Coole tuinen Papendrecht
Voortze ng samenwerking 'Coole tuinen Papendrecht'. 

Voortze ng inspanning naar verbreden inzet ambassadeurs

Coole tuinen Papendrecht
Voortze ng samenwerking 'Coole tuinen Papendrecht'. 

Voortze ng inspanning naar verbreden inzet ambassadeurs

Uitbreiden natuurvriendelijk onderhoud gras van 18 naar 30%
In 2019 is het natuurvriendelijk beheer van gras en bosplantsoen uitgebreid. Vanaf 2020 wordt minimaal 30% van 
het gras natuurvriendelijk onderhouden. Bij het gefaseerd maaien blijven bij natuurlijke grasvegeta es (en waar 
mogelijk) 20% van het gras staan tot de volgende maaironde. Hierdoor kunnen insecten beschutring en voedsel in 
het gras en tussen de kruiden vinden. 

Minimaal 30% bosplantsoen natuurvriendelijk onderhouden
Bij natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen wordt rekening gehouden met leven van aanwezige planten en 
dieren, door gebieden in delen te snoeien. Zo beperken we verstoring en behouden dieren hun schuilgelegenheid. 
Daarnaast zijn er takkenwallen aangelegd voor het geven van beschu ng aan kleine zoogdieren zoals egels en 
vogelsoorten zoals winterkoninkjes.
In 2019 is natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen uitgevoerd in de wijk Molenvliet langs het westelijke deel 
van het Molenpad, achter de Spinbolmolen en in de wijk Oostpolder tussen de Steilsteven en de Griendwerker.

S muleren groeninvesteringen inwoners
Groene maatschappelijke ini a even zoals het Voedselbos zijn in 2019 gecon nueerd en er zijn ook nieuwe ini a-

even bijgekomen, zoals de bijenflats tegenover de gemeentewerf, op het marktplein, op sportpark Slobbengors 
en op het eilandje van het Tinbergenplantsoen. In de omgeving van het Tinbergenplantsoen hee  een bewoner 
een stuk groen in beheer gekregen. Het parkeerterrein bij Den Briel is omgevormd tot een afwisselend groenge-
bied en ook bij de Wipmolen is extra groen aangelegd.

Subsidieprojecten Groen
In 2019 hee  de nadere uitwerking plaatsgevonden van kleine deelprojecten voor het versterken van biodiversiteit 
langs de N3 en het verbeteren van de entrees Vriezenpolder. Deze gesubsidieerde werkzaamheden komen vanuit 
het programma Groen Verbindt van de Provincie Zuid Holland. Als gevolg van de geplande verbreding van de A15, 
hee  eveneens nadere uitwerking plaatsgevonden voor de aanleg van een extra waterberging en natuurvriende-
lijke oever ten oosten van de Spinbolmolen. 

Uitbreiden natuurvriendelijk onderhoud 
Con nueren ingeze e lijn uit 2019 en verder uitbreiden van het natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen. Voor 
het eerst fasering in het maaibeheer op uitgebreide schaal toepassen. 

Subsidieprojecten Groen
Uitvoering van natuurvriendelijke oever langs fietspad N3, met behulp van subsidie vanuit Groen Verbindt en de 
aanleg van een natuurvriendelijke oever nabij de Spinbolmolen, waarbij een impuls wordt gegeven aan de biodi-
versiteit op deze loca e. Daarnaast vindt de voorbereiding plaats van diverse deelprojecten langs de N3, die in 
samenhang met de reconstruc e N3 worden uitgevoerd.

Staringlaan
Na de renova e door Woonkracht 10 van de noordelijkste twee appartementencomplexen in de Staringlaan, 
wordt de leefomgeving van deze appartementen opgepakt. Dit vindt in samenspraak met de bewoners en Woon-
kracht 10 plaats, waarbij de insteek is om het gebied in te richten met biodiversiteit en natuurlijk spelen. 

.

Uitbreiden natuurvriendelijk onderhoud 
De insteek is om 30% van het bosplantsoen natuurvriendelijk te beheren. Daarnaast 
wordt natuurvriendelijk beheer van gras gecon nueerd.

Vervangingsprojecten
Uitvoering van de Da Costastraat e.o. In samenspraak met bewoners en een landschap-
pelijk ontwerpbureau wordt op deze loca e een klimaat adap eve woonomgeving 
ingericht, waarin meer groen wordt gecreëerd in een pre ge woon- en leefomgeving. 
Deze werkwijze wordt eveneens in de voorbereiding van de Grondmolen e.o. toegepast.

Subsidieprojecten Groen
Vanuit de subsidieaanvraag Groen Verbindt vindt de uitvoering plaats van een aantal 
deelprojecten langs de N3, waarbij de biodiversiteit en ecologische verbindingen 
worden versterkt (en gemaakt). Deze werkzaamheden vinden vanuit zowel de gemeente 
als RWS plaats.

Staringlaan
In 2020 is vanuit Woonkracht 10 de renova e van de zuidelijkste twee appartementen-
complexen afgerond. Met de bewoners wordt, net als de voorgaande fase, in afstem-
ming met de bewoners de woonomgeving aangepast. Hiervoor wordt een ontwerp 
opgesteld, met daarbij aandacht voor het natuurlijk spelen, biodiversiteit en klimaat.

.

Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld in gemeenteraad
De strategie klimaatadapta e Papendrecht is opgenomen in de besluitvorming van het GRP. Belangrijk onderdeel 
in het GRP is de aanpassing van het beleid om Papendrecht klimaatbestendig te maken. Op openbaar terrein 
wordt overbodige verharding omgezet naar groen, en wordt als randvoorwaarde 20mm berging op eigen terrein 
meegegeven. 
Na de besluitvorming van het GRP is een mo e aangenomen voor de aanschaf van regentonnen. In 2019 is 
gezocht naar combina emogelijkheden (zoals met Woonkracht 10) voor een breder effect. De uitvoering vindt in 
2020 plaats. Via Opera e Steenbreek worden bewoners verleid hun tuinen te vergroenen. Doel is het realiseren 
van een samenleving waarin een klimaatadap eve ruimtelijke omgeving de norm is. 

Vervangingsprojecten
Bij herinrich ng, renova es en nieuwbouw wordt lokale verwerking van hemelwater ges muleerd. Dit voorkomt 
wateroverlast en zorgt voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte. Grootschalige uitrol van 'klimaat' 
projecten hebben in 2019 plaatsgevonden in Westpolder-oost en Willem Kloosstraat (start uitvoering). Hiermee is 
een mooie stap gezet rich ng het vanzelfsprekend  meenemen van klimaatadap eve maatregelen bij reconstruc-

es. Papendrecht is hiermee een voorbeeld voor veel gemeentes om ons heen.
 
Geveltuinen Stellingmolen
Eind 2019 is vanuit Woonkracht 10 gestart met de aanleg van ruim 50 geveltuinen in de Stellingmolen (zuidkant). 
De bewoners kregen bij de aanleg een keuze uit vier beplan ngthema's, waarbij de beplan ng vanuit de woning-
bouwcoöpera e wordt aangebracht. Dit in het kader van de vergroening van de Stellingmolen. Ook hebben circa 
10 bewoners interesse getoond voor groenonderhoud in de gemeentelijke groenvakken. Vanuit gemeentelijke 
kant wordt dit project ondersteund en gefaciliteerd.

Subsidie voor klimaatadap eve maatregelen m.b.t. langer vasthouden van water op de plek 
waar het valt.
In 2020 wordt ingezet op een bijdrage aan regentonnen voor Papendrechtse inwoners (tot een totaalbedrag van 
5.000,-). Ook wordt een deel van het budget ingezet voor een samenwerking met Woonkracht 10 voor klimaatadap-

eve maatregelen bij huurwoningen.

Riolering/ GRP
Voorbereiding en uitvoering van de realisa e van een rekenmodel waar het  func oneren van het rioolstelsel 
gekoppeld wordt met het func oneren van het oppervlaktewatersysteem, met als doel het monitoren van effecten 
van klimaatadap eve maatregelen en beter inzicht in ‘zwakke plekken’ m.b.t. wateroverlast. Mede wegens het 
innova eve karakter hiervan krijgt Papendrecht hiervoor Rijkssubsidie van € 10.000,-. Opgedane inzichten worden 
gedeeld in A5H verband en Drechtsteden verband. 

Regionale klimaatdapta estrategie opstellen in regio Alblasserwaard-Vij eerenlanden (A5H) 
Waterschap Rivierenland is trekker van een proces voor het opstellen van een regionale klimaatadapta e strategie 
in A5H. Vanuit dit proces zullen lokale risicodialogen gevoerd worden die input geven aan de strategie. Naar 
verwach ng is eind dit jaar de regionale strategie gereed.

Stedelijk water
Er worden pilot projecten gestart met als doel een betere ecologische balans van het stedelijk water. Het stedelijk 
water is nu veel met kroos bedekt en er is een erg hoge concentra e van waterplanten dat leidt tot een ongewenste 
ecologische balans.

Vervangingsprojecten
Grootschalige uitrol van de klimaat adap eve inrich ng openbare ruimte bij uitvoering van de projecten Oudaen-
straat e.o., Eksterstraat. In deze projecten wordt het water grotendeels in de fundering van de weg opgevangen.
Voorbereiding vindt plaats voor de projecten Da Costastraat, Boomgaardtstraat e.o. en de Grondmolen. 
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Wat hebben we gedaan in 2019 Wat doen we  in 2020

Opera e Steenbreek
Indien zich kansen voordoen die in lijn zijn met het Opera e Steenbreek gedachtengoed spelen we hier (bij voor-
keur samen met andere par jen) op in. Zo blij  er aandacht voor het verbinden, ondersteunen en versterken van 
ini a even als Educa ef bos De Lage Waard en het Rotary project Groen voor Steen. Flexibiliteit in de uitvoering is 
daarbij van belang. 
Daar komt bij dat groepen bewoners die zich structureel inze en voor het klimaat veel invloed kunnen uitoefe-
nen: bewoners zijn eerder geneigd iets van mensen uit hun omgeving aan te nemen dan van de gemeente. Het 
samen met een enthousiaste bewoner opstarten van de facebook- en instagrampagina 'Coole tuinen Papendrecht' 
is hiervan een voorbeeld.

Vanuit Opera e Steenbreek is in de bijdragen voor klimaatadap eve maatregelen de koppeling gemaakt met 
groen. De samenwerking met Woonkracht 10 bestaat eruit dat de gemeente een bijdrage voor een regenton 
beschikbaar stelt voor elke huurwoningen waarbij de tuin door Woonkracht 10 wordt omgevormd naar groene 
tuin.
In het kader van de mo e regenton is samenwerking gezocht met lokale groene ondernemers. Achterliggende 
gedachte hierbij is dat de gemeente met de regentonac e niet alleen het opvangen van regenwater, maar ook het 
vergroenen van tuinen wil s muleren plus het gebruik van regenwater voor o.a. het groen in de tuin. Omdat 
groene ondernemers zoals bloemisten ook tuinplanten verkopen en hier advies over kunnen geven is gekozen 
voor deze insteek. 

Geplande ac viteiten in samenwerking met externe par jen zoals de Zaaidag en de regionale Bijenac e zijn 
conform corona richtlijnen omgevormd. Deze ac viteiten zijn o.a. vertaald in het uitgeven van een meivakan e 
zaaipakket aan alle leerlingen van SBO De Kameleon plus een regionale communica eac e over het belang van de 
wilde bij en een stekjesac e op basisscholen. Ac viteiten in het kader van de Boomfeestdag, het Vrijheidsfes val 
en het vergroenen van schoolpleinen zullen (aangepast) op een later moment worden uitgevoerd.

          

Opera e Steenbreek
Indien zich kansen voordoen die in lijn zijn met het Opera e Steenbreek gedachten-
goed spelen we hier (bij voorkeur samen met andere par jen) op in. Deze lijn zal ook 
in 2021 gecon nueerd worden.

 (omgaan met) GEVOLGEN KLIMAATVERANDERING EN BIODIVERSITEIT

 Regionale klimaatdapta estrategie opstellen in regio Alblasser-
waard-Vij eerenlanden (A5H) 
Waterschap Rivierenland is trekker van een proces voor het opstellen van een regio-
nale klimaatadapta e strategie in A5H. In 2021 wordt een regionale uitvoeringsagen-
da opgesteld.
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Het goede voorbeeld geven als gemeente Meest duurzame ijsbaan van Nederland
Op 18 november 2019 werd er een ba erypack aangesloten op de muur van het gemeentehuis. Dit houdt in dat 
evenementen op de Markt vanaf nu voorzien kunnen worden van 'groene stroom'. Deze nieuwe vorm van 
stroomvoorziening hee  de gemeente, dankzij het snelle optreden van de gemeenteraad, in samenwerking met 
de S ch ng Huiskamer Papendrecht kunnen realiseren.
Het eerste evenement dat van deze groene stroom gebruik maakt, is de PUP (Pop Up Papendrecht). Hierna 
werd de tent klaar gemaakt voor de ijsbaan, die ook gebruik hee  gemaakt van de groene stroomvoorziening.

Duurzame nieuwbouw Gemeentewerf Papendrecht
Het nieuwe Afvalbrengsta on, dat HVC hee  gerealiseerd is volledig voorzien van LED licht en het dak is volledig 
met zonnepanelen gevuld. Er worden 22 afvalstromen gescheiden en er is ruimte voor meer. (ipv de maximaal 
18 die de gemeente kon aanbieden).

Het nieuwe gebouw (oplevering in feb 2020) is gebouwd volgens de BENG norm (bijna energie neutraal 
gebouw), die pas vanaf juli 2020 verplicht wordt voor alle nieuwbouw. Het energieverbruik zal minimaal zijn. 
Dankzij de extra zonnepanelen op het dak ( 40-50% meer dan nodig is voor eigen gebruik)., levert het gebouw 
straks energie op. Bovendien beschikt de nieuwe werf straks ook over mogelijkheden om elektrische voertuigen 
op te laden en waterstofauto's te plaatsen.
Het gebouw is alle electric en volledig voorzien van lage temperatuur verwarming (vloer) dmv een warmte 
pomp, (geen gasaanslui ng dus). Het glas aan de zuidzijde wordt middels een luifel afgeschermd om direct 
zonlicht in de zomer te beperken. Alle lampen zijn LED en afgesteld dmv bewegingssensoren.
Het dak  is behalve voorzien van zonnepanelen  ook voorzien van 200 m2 sedum dak en 150m2 grasbeton 
tegels (straatniveau) om water zo veel mogelijk vast te houden op de plek waar het valt.
De groenstrook op de werf is waar mogelijk voorzien van bij- en insectvriendelijk gras met bloemen.

Electrifica e gereedschappen buitendienst
Daar waar gereedschappen vervangen worden, wordt zoveel mogelijk overgestapt op elektrisch materieel.

Verduurzamen Openbare Verlich ng
Jaarlijks vindt een groepsgewijze lampvervanging plaats. Gelijk jdig met deze lampvervanging circa 250 lampen 
met hogere vermogens omgebouwd naar duurzamere LED-verlich ng.

In 2019 hee  vervanging van verlich ng plaatsgevonden bij projecten, zoals bij de Westpolder-West en de 
Willem Kloosstraat. Daarnaast is de laatste fase van vervanging van de dijkarmaturen op de Noordhoek gereali-
seerd en is de verlich ng in de Boegspriet vervangen. Deze armaturen zijn vervangen voor LED- verlich ng. In 
Papendrecht zijn nu circa 1.240 armaturen met LED verlich ng aanwezig (19 %).

Zonnepanelen op dak Sportcentrum
Het is de inten e van de gemeente om het resterende stuk dak van het sportcentrum (dat niet is gevuld met 
zonnepanelen ihkv het project ‘zon op andermans dak’, te vullen met eigen panelen. Hiervoor loopt momenteel 
een SDE-subsidie aanvraag.
Met het plaatsen van deze zonnepanelen gaat de gemeente groene energie opwekken die wordt teruggeleverd 
aan het net, waarmee andere energievragen voor een deeltje kunnen worden gecompenseerd. Het streven van 
de gemeente is om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Opstellen Routekaart klimaatneutrale gemeentelijke organisa e 2030
In 2020 wordt in beeld gebracht wat er nodig is om als gemeentelijke organisa e klimaatneutraal te worden. Een 
belangrijke eerste stap is het bepalen van de huidige CO2 footprint en een analyse van de belangrijkste CO2 
producerende onderdelen van de organisa e. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van hoe de CO2 produc e 
gereduceerd kan worden. Reikwijdte en kosten zullen een rol spelen in de uiteindelijke afweging van fasering van 
maatregelen.
Belangrijke onderdelen van de routekaart betreffen vastgoed, overige kapitaalgoederen, wagenpark, inkoop- en 
aanbesteding, personeel.
Streven is om nog in 2020 opnierend met de Raad in gesprek te gaan over de CO2 footprint en de stappen die 
gezet moeten worden rich ng CO2 neutraal in 2030.

Duurzaamheidsscans gemeentelijke vastgoedportefeuille
Als onderdeel van de routekaart zal een aanvang worden gemaakt met duurzaamheidsscans van de gemeentelij-
ke vastgoedportefeuille. Aangezien het in totaal gaat om een groot aantal panden, zal mogelijk niet de gehele 
portefeuille in 2020 aan bod komen voor een duurzaamheidsscan. Behalve als onderdeel van onze eigen 
gemeentelijke ambi e voor klimaat neutrale gemeentelijke organisa e, is het ook een verplich ng vanuit het Rijk 
om een routekaart op te stellen voor het gemeentelijk vastgoed. Hierbij is de eis dat het vastgoed in 2050 
klimaatneutraal is.

Ambi e Handhaving om over te schakelen over op elektrisch rijden  
De ambi e is er om 2 elektrische auto’s te gaan leasen t.b.v. gebruik door de boa’s.
Momenteel is nog in onderzoek of en op welke wijze kan worden voorzien in een laadvoorziening die het gebruik 
van de voertuigen niet hindert. Er worden rela ef veel kilometers afgelegd omdat wij ook voor Molenlanden en 
Sliedrecht werken.

Duurzame aanbesteding concessie Waterbus
Een eerste aanbestedingsronde in 2019 leverde geen geinteresseerde kandidaten op voor de concessie i.v.m. 
strenge voorwaarden ten aanzien van verduurzamen, in combina e met het beschikbare budget. Na verruiming 
van het budget door de provincie en het verkorten van de contrac ermijn, is wel een kandidaat gevonden. De 
ambi e om na 2030 zero-emissie vervoer over water te hebben blij  bestaan, echter zal dit pas in de volgende 
concessieperiode gerealiseerd worden. Het huidige nieuwe contract loopt tot 2030.

Openbare verlich ng
In 2020 vindt vervanging van verlich ng plaats bij projecten, zoals bij de afgeronde projecten Westpolder-West 
en de Willem Kloosstraat. Ook wordt de verlich ng in Van der Palmstraat en de Meentpassage vervangen naar 
LED. Daarnaast wordt in samenspraak met bewoners de verlich ng in de Veerdam vervangen.

In 2020 worden de armaturen op de Kastanjelaan/Cypressenlaan omgebouwd naar dimbare LED-verlich ng. Bij 
deze vervanging wordt de verlich ng ook voorbereid op komende connec viteit van armaturen.

In het kader van het Energieakkoord is de eerder gemaakte analyse uit 2017 over de verlich ng geactualiseerd. 
Waarmee financieel inzichtelijk is gemaakt wat nodig is om de voldoen aan de doelstelling 2030.

Besluitvorming Routekaart klimaatneutrale gemeentelijke organisa e 
2030
In de loop van 2020 zal inzichtelijk worden welke extra investeringen nodig zijn om 
de doelstelling te halen. Hierover zal besluitvorming in de Raad dienen plaats te 
vinden.

Duurzaamheidsscans gemeentelijke vastgoedportefeuille
De gemeentelijke vastgoedportefeuille is groot. Het is de verwach ng dat niet voor 
de gehele portefeuille in 2020 de duurzaamheidsscans gereed zijn. Dit loopt door in 
2021

Gemeentelijke kapitaalgoederen
Riolering
Onderzoek naar energieopbrengst vanuit het oppervlaktewater. Er komt een warm-
tenet, maar die kan niet overal in Papendrecht komen. Warmte vanuit het oppervlak-
tewater kan hierin een op e worden, om woningen mee te verwarmen, maar ook 
wellicht de wegen of de bruggen. 

De CO2 footprint van PVC is beter dat beton. In Papendrecht wordt een deel van 
riolering bij de vervanging op de aanleg hoogte en in beton, terug gebracht. Onder-
zoek vindt plaats om in het kader van CO2 neutrale gemeentelijke organisa e de 
riolering te vervangen naar PVC.

Gemalen
In het kader van energieverbruik vindt onderzoek plaats naar (bijvoorbeeld) verende 
waaiers bij riolen en gemalen. De pompen met deze waaiers laten bij een hogere 
vervuilingsgraad water makkelijker door, en dit kost minder energie.

Wegen:
Onderzoek naar uitbreiding CO2 neutrale mogelijkheden in komende uitvoeringsbe-
stekken bij uitvoering openbare ruimte. 

In 2021 wordt gestart met de voorbereiding van vervanging van het asfalt op West-
eind. Bij deze werkzaamheden wordt het bestaande asfalt deels hergebruikt.

Openbare verlich ng:
Projectma ge vervanging vindt plaats op o.a. de Oostkil, Matena en Oosteind, naast 
de vervanging van de verlich ng in reconstruc eprojecten. Op de aangegeven 
dijkwegen wordt het bestaande armatuur vervangen in het type dijkarmatuur die 
door het College is vastgesteld.

Onderzoek vindt plaats naar een systeem om connec viteit van armaturen te realise-
ren. De insteek hierbij is, om projectgewijs de verlich ng op doorgaande wegen, 
vrijliggende fietspaden en het centrumgebied hieraan te koppelen.

Nieuwbouw Brandweer
In 2021 wordt de nieuwe brandweerkazerne opgeleverd in Papendrecht. Het gebouw 
voldoet aan de nieuwste richtlijnen op het gebied vanduurzaamheid (BENG) en zal 
daarnaast ook deels gemaakt worden van gerecyclede materialen die uit andere 
projecten zijn geoogst. Tevens zal er 20 mm waterberging plaatsvinden op het terrein 
middels sedum dakbedekking en waar mogelijk waterdoorlatende bestra ng op het 
terrein.

2050 ENERGIENEUTRALE Regio

In de regionale Energiestrategie (RES) 
is de doelstelling opgenomen van een 
energieneutrale regio in 2050. Vanuit 
de RES en een gezamenlijk 'Toekomst-
perspec ef' is in 2018 een samenwer-
kingsagenda ondertekend door ca. 35 
partners waaronder alle betrokken 
gemeenten, de provincie, de corpora-

es, Stedin Netbeheer, HVC, bedrijfsle-
ven, regionale energieloket, OZHZ.

Aanvullende belangrijke doelstellingen 
uit de RES zijn:

   2035 Gebouwde omgeving energie-
   neutraal 

   2025 Gemiddeld energielabel B voor 
   woningaanbod par culieren

   Terugdringen energieverbruik

   Duurzaam opwekken van energie

   Terugdringen gebruik fossiele 
   brandstoffen

   



Doelstellingen
College ac eprogramma

Prioriteiten 
College ac eprogramma

Wat hebben we gedaan in 2019 Wat doen we  in 2020 Doorkijk naar 2021

MILIEU, GEZONDHEID EN DUURZAME MOBILITEIT

Meer mensen (vaker) op de fiets Bevorderen fietsgebruik
De gemeente Papendrecht is een samenwerking aangegaan met de Verkeers Onderneming. De Verkeersonderne-
ming is een samenwerking van Metropoolregio Ro erdam-Den Haaag, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M 
met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van de Ro erdamse regio. Gezamenlijk zijn wij een project 
gestart om meer mensen op de fiets te krijgen. In september 2019 hee  op het marktplein een fietscircus plaats-
gevonden. Dit was de a rap van een project waarbij inwoners van Papendrecht zich in kunnen schrijven voor het 
twee weken gra s uitproberen van een elektrische fiets. Daarnaast is er een interessante kor ngsregeling van 
kracht voor inwoners die een elektrische fiets aanschaffen via de lokale fietsenwinkels en hem een jaar lang 
aantoonbaar voor woon-werkverkeer gebruiken.
De regeling loopt door in 2020.

Knelpunten fietsnetwerk aanpakken
In 2019 is gewerkt aan het opstellen van het fietsstructuurplan. Hierin wordt in beeld gebracht waar de knelpun-
ten liggen en op welke wijze de fietsstructuur kan worden verbeterd en veiliger kan worden gemaakt en daarmee 
aantrekkelijker voor gebruik. Afronding van de studie (inclusief een voorstel voor gefaseerde aanpak van de knel-
punten) en vaststelling ervan in de gemeenteraad vindt plaats in 2020.

 

Bevorderen fietsgebruik
De regeling loopt door in 2020.

Knelpunten fietsnetwerk aanpakken
Afronding van de studie (inclusief een voorstel voor gefaseerde aanpak van de knelpunten) en vaststelling ervan in 
de gemeenteraad vindt plaats in 2020.

 

Bevorderen doorstroming A15/N3 en luchtkwaliteit

Bevorderen elektrisch rijden/ posi eve grondhouding 
waterstof

Zowel ambtelijk als bestuurlijk deelgenomen aan regionale overlegstructuren op verbeterde doorstroming op het 
hoofdwegennet (A15/A16/N3)

MIRT verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem
In 2019 is het Rijk gestart met de MIRT verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem. Papendrecht par cipeert in 
werkgroepen. Ook diverse stakeholders worden door het Rijk betrokken, zoals werkgevers Drechtsteden en 
andere belanghebbenden.
Meerdere toekomstscenario’s worden in deze MIRT verkenning onderzocht, van geen grote ingrepen behalve de 
korte termijn maatregelen tot een integrale verbreding van het traject naar 2x3 rijbanen. Het Rijk hee  330 mln 
euro beschikbaar voor het uitvoeren van maatregelen.

Inten everklaring van Werkgevers Drechtsteden voor realiseren waterstof vulpunt(en)
Op ini a ef van Werkgevers Drechtsteden werken de gemeenten in de Drechtsteden, de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, s ch ng Drechtsteden Onderneemt en meerdere bedrijven samen om het watersto anksta -
on mogelijk te maken. 
Het doel is vraag en aanbod bij elkaar brengen, tonen wat waterstof kan betekenen voor de mobiliteit van de 
inwoners en bedrijven in de Drechtsteden en het realiseren van het eerste waterstofvulpunt in 2020.

Laadpalen
In 2019 zijn elf elektrische laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Inmiddels staan 46 elektrische laadpalen in 
de openbare ruimte, daarnaast staan in beide parkeergarages ieder twee elektrische laadpunten.

 

Korte termijn maatregelen verbeteren doorstroming A15
In 2020 zal tussen de aanslui ng met de N3 en Sliedrecht-oost  1 baan worden toegevoegd ter bevordering van de doorsptro-
ming op de A15. 

MIRT verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem
Het onderzoek loopt door in 2020.

Schone Lucht Akkoord
Op 13-01-2020 hee  de gemeente Papendrecht het Schone Lucht Akkoord ondertekend. par jen streven in dit 
Schone Lucht Akkoord naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland om gezondheidswinst 
voor iedereen in Nederland te realiseren. Daarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezond-
heidsorganisa e (WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor fijn stof en s kstofdioxide1. Het Schone Lucht Akkoord 
maakt de omslag van het voornamelijk sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, naar het realiseren van
gezondheidswinst voor iedereen. Par jen stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst 
uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016.  Doelstellingen uit dit akkoord sluiten direct aan bij 
de prioriteiten van dit college zoals beschreven op dit blad: ‘Meer mensen (vaker) op de fiets’ en ‘Bevorderen 
elektrisch rijden en rijden op waterstof’.

MIRT planuiterking A15 Papendrecht - Gorinchem
Naar verwach ng zal op de MIRT Verkenning een Planuitwerking volgen.

Schone Lucht Akkoord
Uitwerken lokale maatregelen om bij te dragen aan een schonere lucht, conform 
inten es Schone-Lucht-Akkoord. Maatregelen ter bevordering van schonere lucht in 
Papendrecht overlappen voor een aanzienlijk deel met de reeds in het college ac e-
programma opgenomen prioriteiten om fietsgebruik en bijvoorbeeld elektrisch rijden 
te s mlueren.

2050 ENERGIENEUTRALE Regio

In de regionale Energiestrategie (RES) 
is de doelstelling opgenomen van een 
energieneutrale regio in 2050. Vanuit 
de RES en een gezamenlijk 'Toekomst-
perspec ef' is in 2018 een samenwer-
kingsagenda ondertekend door ca. 35 
partners waaronder alle betrokken 
gemeenten, de provincie, de corpora-

es, Stedin Netbeheer, HVC, bedrijfsle-
ven, regionale energieloket, OZHZ.

Aanvullende belangrijke doelstellingen uit 
de RES zijn:

   2035 Gebouwde omgeving energie-
   neutraal 

   2025 Gemiddeld energielabel B voor 
   woningaanbod par culieren

   Terugdringen energieverbruik

   Duurzaam opwekken van energie

   Terugdringen gebruik fossiele 
   brandstoffen

Ambi e Handhaving om over te schakelen over op elektrisch rijden  
De ambi e is er om 2 elektrische auto’s te gaan leasen t.b.v. gebruik door de boa’s.
Momenteel is nog in onderzoek of en op welke wijze kan worden voorzien in een laadvoorziening die het gebruik 
van de voertuigen niet hindert. Er worden rela ef veel kilometers afgelegd omdat wij ook voor Molenlanden en 
Sliedrecht werken.

Routekaart CO2 neutrale gemeentelijke organisa e
Onderdeel van de op te stellen routekaart voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisa e is ook een stappen-
plan voor het overschakelen naar duurzamere gemeentelijk vervoersmiddelen. In 2020 wordt gewerkt aan deze 
routekaart.

Onderzoek haalbaarheid concessie in openbare ruimte voor laadplein
Trainee-opdracht om te onderzoeken of er interesse is vanuit de markt naar een concessie voor het inrichten van 
een ‘laadplein’ of het plaatsen van meerdere laadpunten op een of meerdere centraal gelegen parkeerterreinen in 
Papendrecht.

Uitkomsten onderzoek en studie 2020 bepaalt projecten en inzet 2021.

Nog niet bekend

 



Prioriteiten 
College ac eprogramma

Wat hebben we gedaan in 2019 Wat doen we  in 2020 Doorkijk naar 2021

MINDER AFVAL, MEER HERGEBRUIK, MINDER GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

Inze en op bewustwording belang van afval scheiden

S muleren duurzame en energie zuinige produc e
(uit programma ondernemersklimaat)

Campagne belang scheiden GFT afval
In 2019 is een bewonerscampagne opgestart met als doel een betere scheiding van afval te s muleren. 
Ook zijn oude GFT afvalbakken vervangen om een betere afvalscheiding te ondersteunen.

Pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder
De Pilot omgekeerd inzamelen in de Oostpolder is in het vierde kwartaal van 2019 van start gegaan met 
het voorbereiden van het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval  en het informeren van 
bewoners over ‘omgekeerd inzamelen’. Veel aandacht is uitgegaan naar een goede communica e en 
het zoveel mogelijk wegnemen van bezaren.

Project Afval Scheiden in de Klas
Ruim de hel  van alle basisscholen is in 2019 overgestapt naar afval scheiden met HVC. HVC levert 
gra s containers voor het scheiden van afval. Het afval wordt in de klas gescheiden. Zo worden ook de 
kinderen zich bewust van het belang van afval scheiden. Alle kinderen van de scholen die meedoen 
krijgen een waterfles (dopper) uitgereikt om het gebruik van wegwerp-ar kelen tegen te gaan.

Zwerf Afval Pakkers (ZAPPERS)
In Papendrecht zijn circa 250 ZAPpers ac ef. Zij ze en zich in voor het schoon houden van de openbare 
ruimte door zwerfafval te rapen. Gedurende het jaar zijn deze vrijwilligers op eigen ini a ef ac ef.

Project Circulaire Economie
Met behulp van inzet van Cirkellab is in 2019 opnieuw een project opgestart voor het verkennen van circulaire 
kansen bij het Papendrechtse bedrijfsleven. Na een aantal verkennende ronde-tafel gesprekken zijn meerdere 
businesscases verder uitgewerkt, waaronder: 
-  van koffiedroes naar oesterzwammen/microgroenten; een idee van het Apollo Hotel Papendrecht en        
    Kwekersgilde uit Dordrecht 
- van olie en ontveer naar zeepjes; een idee van het Papendrechtse bedrijf Sonneveld in samenwerking   met 
   Fokker 
- van kunststofrestromen naar 3D-geprinte Ertenpeller; een idee van Fokker 
- hoe krijgen we de circulaire businesscases de klas in? Dit iniaef is een samenwerkingsverband     tussen de 
  onderwijsinstellingen Willem de Zwijger, De Lage Waard en verschillende bedrijven in de   regio.

Campagne belang scheiden GFT afval
In 2020 wordt de bewonerscampagne voortgezet, met als doel een betere scheiding van afval te s muleren. 
HVC zet hiervoor onder andere afvalcoaches is.

Pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder
Na behandeling van de bezwaren op het plaatsingsbesluit, worden de ondergrondse containers geplaatst en 
wordt er in Oostpolder afval opgehaald op basis van het principe ‘omgekeerd inzamelen’. Gedurende de loop jd 
van de pilot wordt onder andere gemonitord wat het effect is van deze wijze van inzamelen op de hoeveelheid 
ingezamelde kilo’s restafval.

Onderzoek naar mogelijkheden nascheiding afval
Parallel aan de pilot omgekeerd inzamelen wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden en effecten van 
nascheiden. Bij deze wijze van afval inzamelen wordt PMD niet door de inwoner gescheiden van het restafval, 
maar gebeurt dit pas bij de afvalverwerker. GFT afval wordt ook bij deze vorm van inzamelen separaat ingeza-
meld.

Project Afval Scheiden in de Klas
Het project loopt door. De ambi e is dat alle basisscholen uiteindelijk mee gaan doen.

Zwerf Afval Pakkers (ZAPPERS)
Ook in 2020 is de gemeente trots en dankbaar voor de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich willen inze en 
voor het schoonhouden van Papendrecht door het rapen van zwerfafval.

Afval inzamelen Papendrecht
Momenteel nog niet bekend hoe en of de gemeente - met de conclusies van de pilot 
omgekeerd inzamelen en de studie naar mogelijkheden van nascheiding - het afvalbe-
leid voor Papendrecht wil aanpassen, danwel wil uitvoeren conform vastgesteld afval-
beleid uit 2018.

Project Circulaire Economie - voorbereiden challenge voor bedrijven
Het voornemen is om in 2021 een challenge te organiseren met minimaal vijf bedrijven waarin deelnemende 
bedrijven in beperkte jd en met eigen middelen stappen ze en met een duurzaamheidsvraagstuk. Door een 
begin en eindpresenta e te geven aan collega ondernemers worden de geze e stappen inzichtelijk en kunnen 
bedrijven en organisa es elkaar mo veren en inspireren. 

Labelscreening kantoren
Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen (groter dan 100 m2), volgens landelijke wetgeving, voldoen aan 
minimaal energielabel C. Er is geïnventariseerd welke soorten kantoren er zijn in Papendrecht. In 2020 zullen twee 
‘voorbeeldkantoren’ worden gescand op maatregelen die zij kunnen nemen om aan de we elijke verplich ng van 
energielabel C in 2023 te kunnen voldoen. Overige vastgoedeigenaren zullen hierover geinformeerd worden (met 
als doel aan te ze en tot ac e).

Project circulaire economie
Vervolg project circulair/duurzaamheidschallenge a ankelijk van succes in 2020.

Labelscreening kantoren
Con nuering van het project.



(Inter)na onale doelenThema Doorvertaling naar regionale doelen

Akkoord van Parijs 2015 
Maximaal 2 graden Celsius temperatuurs jging ten 
opzichte van het pre-industriële jdperk.

ENERGIEENERGIE

MILIEU, GEZONDHEID, 
DUURZAME MOBILITEIT

(omgaan met) GEVOLGEN 
KLIMAATVERANDERING + 
BIODIVERSITEIT

MINDER AFVAL, MEER 
HERGEBRUIK, MINDER 
GEBRUIK VAN GROND-
STOFFEN

Landelijk Klimaatakkoord
• In 2030 zijn 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af.
• In 2050 worden alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte 
 verwarmd (aardgasvrij).
• In 2023 is 16% hernieuwbare energie.
• In 2023 hebben kantoren groter dan 100 m2 minimaal label C.
• Energiebesparing in maatschappelijk vastgoed van 2,5PJ. 

Regionale Energie Strategie 0.0
• Energieneutrale Drechtstedelijke regio in 2050
• Gebouwde omgeving energieneutraal voor 2035
• Woningaanbod en (commercieel) vastgoedaanbod van gas los in 2050
• Gemiddeld energielabel B voor woningaanbod par culieren voor 2025

Regionale Energie Strategie 1.0 
• Volgt

Transi evisie Warmte 1.0
• In 2050 30% besparing op opwarming gebouwen door isola e, renova e en 
 sloop/nieuwbouw 

Transi evisie Warmte 2.0
• Volgt

Convenant Samen bereikbaar
• Het autoverkeer gemeentelijke organisa e terugdringen met 10%.

Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer
• In 2025 Zero Emissie in het doelgroepenvervoer. 

Regionale projecten zijn gericht op:
• Meer mensen uit de auto en op de fiets of in het OV krijgen (bijvoorbeeld 
 door het verbeteren van de netwerken en meer aandacht voor fietsverkeer 
 bij (water)bus- en treinhaltes
• Verbeteren OV verbinding binnen de regio en tussen Drechtsteden en Rot
 terdam
• Verbeteren bereikbaarheid van de regio

Ruimtelijke ontwikkeling: 
Compacter bouwen, binnen bestaand stedelijk gebied, zoveel mogelijk binnen 
bereik van een OV knooppunt. Meer draagvlak voor OV verbindingen leidt tot 
meer rendabele verbindingen en frequenter vervoer.

Landelijk Klimaatakkoord
• In 2030 is de na onale CO2- uitstoot 49% lager ten opzichte van 1990. 
• In 2050 is de na onale CO2-uitstoot 95% lager ten opzichte van 1990.
• In 2020 stoot Nederland ten minste 25% minder broeikasgassen uit ten 
 opzichte van 1990.
• In 2030 emissievrij regionaal busvervoer
• Streven naar 100% emissieloze nieuwverkoop personenauto’s in 2030

Landelijke ambi es lucht
• In 2020 voldoen we overal aan de Europese normen.
• In 2030 voldoen we aan de WHO-advieswaarden.

Akkoord van Parijs 2015
Doel is het versterken van de weerbaarheid ten opzichte van klimaatverande-
ring en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Deltaprogramma en de Na onale Adapta estrategie
• verbeteren waterkeringen
• Zorgen voor voldoende zoet water bij extreem weer
• Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten leefomgeving

Biodiversiteit
Nederland zet zich in om bij te dragen aan het behalen van de MDG's (Millen-
nium Development Goals). Voor in Nederland zelf betekent dit: Het per 2010 
- en daarna - een halt toeroepen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 
Nederland en er voor zorgen dat er in 2020 duurzame condi es zijn voor het 
voortbestaan van alle soorten en popula es die in het recente verleden 
(1982) van nature in ons land voorkwamen.

Landelijk afvalbeleid (LAB 3)
• Het in 2022 halveren van de hoeveelheid Nederlands afval dat de 
 economie ‘verlaat’ via afvalverbrandingsinstalla es en/of stortplaatsen 
 t.o.v. 2012. In 2012 betrof dit bijna 10 Mton. 
• Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk 
 afval van 52% in 2014 naar minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding hee  
 hier betrekking op zowel bron- als nascheiding. 
• S muleren van preven e van huishoudelijk afval, zodanig dat de pro
 duc e is afgenomen van 500 kilogram (fijn en grof) huishoudelijk afval 
 in 2014 naar maximaal 400 kilogram per inwoner per jaar in 2020. 
• Verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval van 240 kilogram 
 per inwoner per jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner 
 per jaar in 2020, en maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 
 2025. 
• Het in 2022 t.o.v. 2012 halveren van de hoeveelheid Nederlands restaf
 val van bedrijven, organisa es en overheden dat vergelijkbaar is met 
 huishoudelijk restafval. 

• Een volledig circulaire economie in 2050.

(INTER)NATIONALE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

Regionale klimaatadapta e strategie
• Volgt
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