
Overdrachtsdocument 
Programma Duurzaamheid

23 december 2021



Inleiding

In het coalitieakkoord Zichtbaar nabij 2018 - 2022 is opgenomen dat we in Papendrecht echt een stap vooruit willen 
maken op het gebied van duurzaamheid. Een groen en duurzaam Papendrecht is in het akkoord als een van de 
speerpunten benoemd.
Dit was in 2018 aanleiding om te verkennen op welke wijze daar het best vorm aan kon worden gegeven. Die ver-
kenning heeft zich vertaald in het college-actieprogramma 2019-2022. Van daaruit heeft een doorvertaling plaats-
gevonden naar het Programma Duurzaamheid. Duurzaamheid wordt vaak benaderd vanuit de People Planet Profit 
(of ‘Prosperity’) gedachte. Dat betekent dat in een duurzame ontwikkeling (op een bepaald terrein) de balans goed 
moet zijn tussen: goed voor de mensen, goed voor de planeet en goed ten aanzien van winst (of welvaart).

Duurzaamheid is dus een bijzonder integraal onderwerp. 
Omdat in het coalitieakkoord ook andere speerpunten zijn opgenomen, die ook als zeer duurzame thema’s kunnen 
worden opgevat, zoals zorg voor de kwetsbaren en participatie, is er in de uitwerking op duurzaamheid voor geko-
zen om focus aan te brengen op een aantal grote en ingrijpende opgaves in het fysieke domein, die direct volgen uit 
enkele ingrijpende trends, die op de volgende bladzijdes verder worden uitgewerkt: Klimaatverandering, energie-
transitie, afname van biodiversiteit en schaarser worden van grondstoffen.

De trends die op de volgende bladzijdes worden besproken hebben zich in de afgelopen collegeperiode doorontwik-
keld en zijn nog urgenter geworden. In aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow zijn meerdere rapporten en 
studies, zoals het IPCC rapport, verschenen die alarmerend zijn ten aanzien van de opwarming van de aarde - en de 
gevolgen voor het leven op de planeet - en kritisch ten aanzien van de stappen die gezet worden. 
Daarnaast zijn er belangrijke rechterlijke uitspraken geweest:
- de Urgenda-zaak met de uitspraak van de hoge raad dat de staat verplicht is in het jaar 2020 25% minder  
 broeikasgassen uit te stoten dan in 1990;
- de  uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie tegen dat Shell in 2030 zijn CO2-uitstoot met 45% vermin- 
 derd moet hebben ten opzichte van 2019) 

De doelstellingen en de prioriteiten uit het programma duurzaamheid  van de afgelopen vier jaar blijven daarmee 
uitermate relevant en het zetten van stappen ten aanzien van de doelen zijn niet vrijblijvend.

Ook in de gemeenteraad van Papendrecht zijn de afgelopen vier jaar besluiten genomen die het belang van ver-
duurzamen onderstrepen. Met het vaststellen van de Omgevingsvisie is duurzame keuzes voor Papendrecht maken  
niet optioneel meer. Duurzaamheid is in de omgevingsvisie het leidende motief voor de toekomst van Papendrecht. 
Verduurzaming is een integrale opgave binnen de gemeente. Duurzaamheid dient een rol te spelen bij iedere keuze 
en afweging die binnen de organisatie gemaakt wordt. 

In dit overdrachtsdossier willen we vanuit de ambtelijke organisatie inzichtelijk maken wat het programma duur-
zaamheid behelst heeft de afgelopen college periode, wat er is bereikt (de highlights), wat er al op de rol staat voor 
2022 (en verder).



Door de uitstoot van broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op Aarde sinds het midden van de negentiende 
eeuw met ongeveer 0,85 graden Celsius gestegen. Deze opwarming heeft al tot grote veranderingen geleid zoals 
het smelten van het Noordpool ijs, het afsterven van het koraalrif en een toename van weersextremen zoals lange 
droogtes, hittegolven en overstromingen door zwaardere regenval. De zeespiegel is al 20 cm gestegen in 20e eeuw.

Internationaal is afgesproken dat sprake is van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ vanaf een temperatuurstijging van 2 
graden Celsius (Klimaattop Parijs 2015). Recent onderzoek laat echter zien dat klimaatverandering al bij 1,5 graden 
Celsius gevaarlijke vormen aan kan nemen. Op basis van de huidige uitstoot van broeikasgassen lijken we op weg 
te zijn naar een opwarming van 4 tot 6 graden Celsius voor het einde van deze eeuw. Een dergelijke opwarming zou 
het leven op Aarde onherkenbaar en zeer onaangenaam veranderen.

Op de internationale klimaattop in Glasgow was de inzet om internationaal af te spreken dat de temperatuurstijging 
niet boven de 1,5 graden Celcius mag uitkomen. Alle nationale plannen bij elkaar opgeteld, komen we daar echter 
nu niet op uit. Wel zijn er internationale afspraken gemaakt over regels ten aanzien van emissies van broeikasgas-
sen.

Urgentie en omvang van de opgave vanuit het Klimaatakkoord neemt toe 
De realisatie van het Klimaatakkoord komt langzaam op gang en we liggen daarmee niet op schema om de gewens-
te CO2-reductie te halen. Maar, het nieuwe kabinet heeft de ambitie om in Europa tot de kopgroep te gaan behoren 
van klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire landen. Het (beleids)doel van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 wordt 
bijgesteld naar 60%. 

Op Europees niveau was in het voorjaar van 2021 al afgesproken dat de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 
moet worden aangescherpt tot 55% reductie in 2030. Het nieuwe kabinet Rutte IV heeft de ambitie koploper in 
Europa te worden bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, 
wil het nieuwe kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aanscherpen tot tenminste 55% CO2 reductie. Om dit 
doel ook zeker te halen, zal beleid zich richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. Ook voor 
na 2030 wordt ingezet op het ambitieus doorgaan met CO2 reductie. Inzet is een reductie van 70% in 2035 en 80% 
in 2040. Om dit te kunnen realiseren wil het kabinet onder andere in deze kabinetsperiode onze energie-netwerken 
toekomstbestendig maken.

Het huidige kader is het klimaatakkoord uit 2019. Hierin is opgenomen:

Klimaatverandering in Nederland betekent meer droge en hete periodes, maar ook meer natte periodes met extre-
me regenval. Daarnaast vormt de zeespiegelstijging voor een  deel van Nederland een bedreiging omdat ons land 
voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. 
Het waterpeil van binnendijks Papendrecht ligt nu op ongeveer -2 meter t.o.v. NAP.
Naast de gevolgen van zeespiegelstijging heeft de polder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook in grote mate te ma-
ken met bodemdaling. Het verschil tussen het peil in de polder en het peil van de zeespiegel loopt dus door twee 
oorzaken steeds verder uit elkaar.

Een veranderend klimaat heeft daarnaast ook invloed op de gezondheid van mensen. Warmere zomers bijvoor-
beeld, doen een aanslag op de vitaliteit van kwetsbare groepen. En een verlenging van het groei- en bloeiseizoen 
gaat bijvoorbeeld gepaard met meer pollen in de lucht en daarmee een toename van luchtwegallergieën. En door 
veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag kunnen ook infectieziekten meer ruimte krijgen.
(bron: KNMI.nl)

Het Rijk heeft in 2020 een Handreiking Klimaatadaptief Bouwen opgesteld om gemeenten te helpen klimaatadap-
tief bouwen en inrichten vast te leggen in beleid en plannen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hittestress, 
droogte, gevolgbeperking overstromingen en wateroverlast.

De risico’s voor de gebouwde omgeving op schade bij de verschillende thema’s zijn samenvattend: 
• Hitte kan leiden tot ongezonde opwarming in gebouwen en stress: meer zieken, ziekenhuisopnamen, sterf 
 gevallen en verminderde arbeidsprestatie/toename arbeidsverzuim.
• Droogte kan leiden tot schade aan funderingen van gebouwen en infrastructuur en schade aan bomen en  
 groenvoorzieningen. 
• Wateroverlast als gevolg van extreme buien kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur (directe  
 en indirecte schade) en tot uitval van delen van vitale en kwetsbare functies, zoals energie, telecom, ITvoor 
 zieningen, hoofdinfrastructuur. 
• Overstromingen kunnen leiden tot sterftegevallen, schade aan gebouwen en infrastructuur en tot uitval van  
 vitale en kwetsbare functies. 

Naast materiële en economische schade, kan het voorkomen van bijvoorbeeld wateroverlast en overstromingen 
ook leiden tot emotionele schade en een gevoel van onveiligheid.

De Provincie Zuid Holland heeft het initiatief genomen tot een Convenant Klimaatadaptief Bouwen, waarin aange-
sloten partijen zich committeren aan een wijze van ontwikkelen en plannen maken die ervoor zorgt dat geen toe-
komstige problemen ontstaan op bovengenoemde punten. Doel van het convenant is samen versnellen, innovatie 
bevorderen, nieuwe standaarden ontwikkelen en proeflocaties mogelijk maken.

Beleid
Gemeente Papendrecht heeft al sinds 2017 een lokale adaptatiestrategie en inspanningen in de buitenruimte 
(bij groot onderhoud, reconstructies en herontwikkelingen) zijn erop gericht om de buitenruimte in Papendrecht 
klimaatadaptief en waterrobuust in te richten. In het GRP is het beleid geconcretiseerd en genormeerd ten aanzien 
van wateroverlast. 

Bewustwording 
• Water op straat zal in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen. Water op straat hoeft geen overlast te  
 zijn als de bewoners erop voorbereid zijn. 
• Grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het water dat valt op eigen terrein. Niet iedereen is zich   
 daarvan bewust. Stimuleren van bewoners om water te verwerken op eigen terrein, door bijvoorbeeld de  
 verstening van de tuin tegen te gaan, is daarom van belang.
• Ruim 60% van het totale oppervlak van de gemeente is privaat terrein.

Klimaatverandering

• In 2030 is de nationale CO2- uitstoot 49% lager ten opzichte van 1990. 
• In 2050 is de nationale CO2-uitstoot 95% lager ten opzichte van 1990.
• In 2020 stoot Nederland ten minste 25% minder broeikasgassen uit ten 
 opzichte van 1990.

Overkoepelende trends en ontwikkelingen

De context waarbinnen de doelstellingen en prioriteiten uit het Programma Duurzaamheid tot stand is gekomen, 
zijn hieronder gevat in een korte beschrijving van enkele belangrijke trends en ontwikkelingen. Een uitgebreidere 
omschrijving van de trends en ontwikkelingen zijn terug te lezen in het document ‘Trends en Ontwikkelingen’, dat is 
opgesteld naar aanleiding van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.



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

Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie
• verbeteren waterkeringen
• Zorgen voor voldoende zoet water bij extreem weer
• Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten leefomgeving

Meekoppelen
Klimaatadaptief bouwen en inrichten biedt ook een kans om van gebieden aantrekkelijke leef- en vestigingslocaties 
te maken met meer groen en ruimte voor water in de bebouwde omgeving en voor meer innovatieve bouwvor-
men. Hiermee worden ook andere doelen dan klimaatadaptatie gediend, zoals een gezonde en veilige leefomge-
ving, biodiversiteit en het verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Een veelgebruikte strategie bij 
klimaatadaptatie is het benutten van relevante fysieke veranderingen in de leefomgeving om concrete maatregelen 
te nemen (meekoppelen). Dat kan met klimaatadaptief bouwen en inrichten. (bron: Handreiking Klimaatadaptief 
Bouwen)

Het planten van extra bomen en het vergroenen van tuinen (groene klimaatadaptatie) helpt lokaal wateroverlast 
en hittestress te voorkomen. Naast waterberging en verkoeling zorgt groen ook nog voor andere stedelijke ecosys-
teemdiensten als koolstofvastlegging (een klimaatmitigerend aspect) en absorptie van geluid en visuele verstoring. 
Het heeft bovendien ook een positieve bijdrage op het herstel na ziekte, leeropbrengst van kinderen en de sociale 
cohesie in wijken. Deze laatstgenoemde ‘groene baten’ zouden vaker en zwaarder meegewogen kunnen worden bij 
planvorming.

Overkoepelende trends en ontwikkelingen

Gezondheid samenleving als leidraad omgevingsinrichting 

Zelfs in een welvarend land als Nederland groeien de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lager en 
hoger inkomen en opleiding. Ook de kansen op een goede gezondheid verschillen: migranten, mensen met een lage 
sociaaleconomische status maar bijvoorbeeld ook een deel van de mantelzorgers hebben vaker stress en financi-
ele problemen en gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere economische status roken vaker, kampen met 
overgewicht en overlijden eerder. 

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik 
van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we 
niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter.

Bij gezondheid gaat het niet alleen om aan- of afwezigheid van lichamelijke of psychische ziekte, maar ook om het 
vermogen om eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De 
gezondheid van mensen wordt door vele (positieve en negatieve) factoren beïnvloed.

De leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoeten en prettig zijn om in te wonen. 
Een gezonde leefomgeving:
• biedt een goede toegang tot voorzieningen (zoals scholen, winkels, buurthuis) en openbaar vervoer, voor  
 iedereen.
• nodigt uit tot een gezonde leefstijl zoals wandelen, fietsen, spelen, ontspannen, eten of elkaar ontmoeten
• is schoon, heel en veilig
• is toegankelijk voor alle gebruikers (denk aan ouderen, kinderen en gehandicapten).
Door de leefomgeving gezond(er) in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. 

Elementen voor een gezonde inrichting zijn:
• een goede milieukwaliteit (lucht, bodem, geluid)
• klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast)
• natuur en water in de buurt voor fiets- en wandelmogelijkheden
• het aangezicht en de plaatsing en inrichting van gebouwen
• ontmoetingsplekken in de buurt en/of stadslandbouw
• veilige omgeving die het ook voor ouderen mogelijk maakt om veilig buiten te bewegen (en zo langer 
 zelfstandig te kunnen blijven wonen)

Milieufactoren hebben grote invloed op de gezondheid: 
• bijna 6% van de ziektelast in Nederland is het gevolg van milieufactoren, lokaal kan dit variëren van 4 tot   
 14%.
• de hoogste milieu gerelateerde ziektelast treedt op in de Randstad, vooral in de grote steden.
• luchtverontreiniging levert de grootste bijdrage aan de milieu gerelateerde ziektelast, gevolgd door geluid.
• naast de afzonderlijke omgevingsfactoren moet rekening gehouden worden met stapeling van ziektelast   
 door het gecombineerde effect van milieufactoren.
• lokaal, met name in stedelijke gebieden met bijvoorbeeld veel verkeer, is de cumulatieve milieu gerelateer 
 de ziektelast hoger dan landelijk gemiddeld.

Beleid
In de Papendrechtse omgevingsvisie is vastgelegd dat we ons onder andere richten op een krachtige gemeenschap 
met een beweeg-vriendelijke inrichting van de leefomgeving die beweging, ontmoeting en ontplooiing stimuleert. 
Ook richten we ons op kleinschalige en laagdrempelige voorzieningen met een volwaardig activiteitenaanbod lokaal 
en dichtbij mensen en op een duurzame inrichting van de leefomgeving met aandacht voor klimaatadaptatie en 
energie-transitie. 

Papendrecht heeft in 2019 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Samen streven de deelnemende partijen naar 
een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. 



Overkoepelende trends en ontwikkelingen

Afname Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van een waterdruppel tot een com-
pleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar 
ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar zij deel van uitmaken, 
van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip om-
vat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen.

Het gaat in Nederland niet goed met de biodiversiteit. Ten opzichte van 1900 is er een enorme afname te zien in 
soortenrijkdom.

De hoofdredenen voor het verlies aan biodiversiteit
• Veranderingen in landgebruik (bijvoorbeeld ontbossing, intensieve monocultuur, verstedelijking)
• Onmiddellijke exploitatie zoals jagen of vissen
• Klimaatverandering
• Vervuiling
• Invasieve uitheemse soorten

Veel maatregelen om de biodiversiteit en de natuur in Nederland te verbeteren ligt bij hogere overheden. Dit gaat 
dan bijvoorbeeld over wetgeving aangaande de agrarische sector en de wetgeving over stikstofdepositie bijvoor-
beeld. Maar ook onderwerpen als natuurinclusief bouwen hebben de aandacht in Den Haag.

Als gemeente kunnen we in ieder geval een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in onze 
(bebouwde) omgeving door te werken aan de ontwikkeling van een robuust stedelijk ecosysteem . Daarbij gaat de 
aandacht in eerste instantie uit naar maatregelen in de openbare ruimte en de bebouwde omgeving en nadrukkelijk 
ook naar het betrekken van de maatschappij. 

Het herstel van biodiversiteit is bij uitstek een onderwerp dat vraagt om een integrale benadering, waarbij de vol-
gende onderwerpen van belang zijn:

1. Een natuurinclusief Papendrecht (meer biodivers groen en een robuust stedelijke ecosysteem, zowel in de 
openbare ruimte als ook in de bebouwde omgeving)
Naast het behouden en zo veel mogelijk uitbreiden en verbinden van groen (groenstructuren en groene stapstenen) 
is vooral de biodiversiteit van het groen van belang. Een robuust stedelijk ecosysteem is gebaat bij een zo groot 
mogelijke variatie aan (inheemse)soorten die bijdragen aan de biodiversiteit. Denk hierbij aan het natuurvriendelijk 
beheer van gras en bosplantsoen, het daar waar mogelijk kiezen voor variatie in (inheemse) boomsoorten (verkleint 
tevens de kans op boomziekten) of het langer behouden van oude bomen vanwege hun grote ecologische waarde. 
Ook het laten staan of liggen van (delen) van oude bomen in bijvoorbeeld parken kan veel meerwaarde hebben. 
Het gifvrij inkopen van plantmateriaal zoals bloembollen vormt nog een ontwikkelkans voor Papendrecht. 

Biodiversiteit
Nederland zet zich in om bij te dragen aan het behalen van de MDG’s (Millennium 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-
ties zijn voor het voortbestaan van alle soorten en populaties die in het recente verleden (1982) van 
nature in ons land voorkwamen.

 
Om ecologische kansen in de gebouwde omgeving ten volle te benutten, liggen er kansen op het gebied van 
natuurinclusief bouwen. Zo kan veel meer ingezet worden op gebouw gebonden natuur zoals voorzieningen voor 
gebouw gebonden soorten en voor gebouw gebonden groen zoals natuurdaken. Dit gaat niet alleen over gemeen-
telijke gebouwen. Het gaat ook over de vraag hoe wij deze opgave vermaatschappelijken door andere partijen te 
verleiden hieraan mee te werken of door hieraan eisen te stellen.”

2.Klimaatmitigatie en –adaptatie
De huidige inzichten rondom klimaatverandering geven aan dat soorten verdwijnen als gevolg van klimaatveran-
dering. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van klimaatverandering op de waterkwaliteit, door de extra opname van 
CO2 stijgt de temperatuur in onze oceanen en verzuren deze, waterleven sterft af. Dit is een probleem op wereld-
schaal, maar ook de natuur in Nederland en in Papendrecht staat onder druk door klimaatverandering. Dat bete-
kent dat we maatregelen moeten nemen om de CO2 uitstoot lokaal zoveel mogelijk te beperken (klimaatmitigatie) 
en ons tegelijkertijd aan te passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie) omdat die zich ook bij vergaande 
mitigerende maatregelen zich in ieder geval de komende tijd nog voortzet.

3.     Vervuiling zoveel mogelijk tegengaan
Ook dit is een probleem dat ook op mondiaal niveau moet worden aangepakt. Ook hier geldt echter dat wij als 
gemeente wel degelijk een bijdrage kunnen leveren. Door b.v. ons wagenpark te elektrificeren, te streven naar CO2 
neutrale gebouwen, duurzame, gifvrije hernieuwbare bouwmaterialen te gebruiken en inwoners bij deze thema’s te 
betrekken.

4.     Invasieve exoten adequaat bestrijden en introductie hiervan voorkomen
Een andere bedreiging voor de biodiversiteit zijn invasieve exoten (invasieve uitheemse soorten planten en die-
ren). Deze soorten maken het leven voor andere plant- en diersoorten soms onmogelijk waardoor de biodiversi-
teit afneemt. We moeten de bestrijding van deze uitheemse soorten serieus nemen en zijn daartoe ook wettelijk 
verplicht. In het groenbeheer wordt hier al rekening mee gehouden maar we moeten goed in de gaten houden of 
extra beheermaatregelen nodig zijn. Onderbelicht in de huidige aanpak is de rol van inwoners, omdat soorten als 
de Japanse duizendknoop zich ook vanuit particulier terrein verder kunnen verspreiden.

Meekoppelen

We benutten in Papendrecht reconstructies en grootonderhoud projecten om de buitenruimte klimaatadaptief in 
te richten  en om van gebieden aantrekkelijke leefgebieden te maken met meer ruimte voor groen en water. Een 
gezonde leefomgeving die uitnodigt tot beweging is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
Participatie met belanghebbenden speelt in de projecten een steeds grotere rol waardoor betrokkenheid bij de 
buitenruimte wordt vergroot en ook het gebruik ervan wordt bevorderd.

Landelijke ambities lucht

• In 2020 voldoen we overal aan de Europese normen.
• In 2030 voldoen we aan de WHO-advieswaarden



Overkoepelende trends en ontwikkelingen

Duurzame energie/ energietransitie

Energie is duurzaam wanneer het opgewekt wordt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu 
en herbruikbaar zijn. Duurzame energie wordt steeds belangrijker omdat fossiele brandstoffen op aarde steeds 
meer opraken en omdat het verbranden van fossiele brandstof veel CO2 uitstoot tot gevolg heeft. Deze broeikas-
gas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het verschuiven van de energieopwekking van fossiel naar volledig 
duurzaam wordt ook wel energietransitie genoemd. Er is een aantal manieren om energie milieuvriendelijk op te 
wekken. Windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste bronnen voor duurzame ener-
gieopwekking in Nederland. Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland was in 2020 11,1% van het totale 
energieverbruik. In 2019 was dat nog 8,8%. De toename was grotendeels te danken aan een grotere capaciteit voor 
zonnestroom en windenergie. Ook het verbruik van biomassa nam toe, vooral het meestoken ervan in kolencentra-
les. 

Het nieuwe kabinet Rutte IV gaat ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om woningen en bedrijven 
te verduurzamen. Huishoudens en mkb worden daarbij ontzorgd. Ze zet in op: beginnen met isoleren (in lijn met 
het manifest Nationaal Isolatieprogramma sneller, slimmer en socialer dan nu) en op duurzaam verwarmen. Draag-
kracht van huishoudens, van lage- en middeninkomens én het mkb is daarbij de belangrijkste graadmeter.

De meest duurzame energie is de energie die we niet nodig hebben.
Weliswaar belast duurzame energie het milieu veel minder dan kolen, aardgas of kernenergie, ook de bouw van bij-
voorbeeld windmolens of zonnepanelen veroorzaakt milieubelasting. Het milieuprofiel van Biomassa is omstreden. 
Dus zelfs al zou alle stroom in Nederland uit duurzame energiebronnen komen, dan nog blijft energie besparen de 
milieuvriendelijkste optie. 

Kernopgave in de komende jaren
Gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijk kader voor het duurzaam opwekken van 
energie en voor de energie-infrastructuur. De Drechtstedengemeenten stellen beleidskaders op, waarin zij, in 
samenwerking met de partners en de samenleving, aangeven hoe zij invulling geven aan de productie van duurza-
me energie. Het gaat om het gebundelde totaal van energie uit zon, wind, water, warmte en biomassa. In de RES is 
afgesproken dat onze inzet zich de komende jaren concentreert op het op orde brengen van de (wettelijke) beleids-
kaders en het verkennen van regionale samenwerking voor duurzaam opwekken.

o Zon op daken
We zetten de komende jaren maximaal in op het opwekken van zonne-energie op daken. Op kleine daken willen wij 
vóór 2030 een aanvullende 0,18 PJ realiseren. Op grote daken streven wij naar een aanvullende 0,37 PJ.

o Zon in restruimten
We zetten de komende jaren maximaal in op het opwekken van zonne-energie in restruimten. We streven met de 
zonne-energie in restruimten naar een aanvullende opwek van 0,11 PJ voor 2030.

3. Grootschalige opwek zoekgebieden (Kijfhoek, A15 en A16) 
Wij onderzoeken in de globale zoekgebieden Kijfhoek, A15 en A16 of wij de grootschalige opwek van duurzame 
energie met een aanvullende 0,84 PJ kunnen uitbreiden. 

Deze kernopgaven zullen vertaald moeten worden naar lokale beleidskaders.

De lessen uit de eerste pilotprojecten voor de energietransitie zijn ook weer invalshoeken voor beleidsmaatregelen. 
Het gaat dan om:
• Duidelijkheid bieden over de aanpak die de gemeente voor ogen heeft
• Financiële consequenties goed in beeld brengen
• Zorgen uit handen nemen voor inwoners en bedrijven
• Persoonlijk aandacht bieden bij het aardgasvrij maken van woningen

Zorgen bij gemeentes voor het uitvoeren van beleid, bijvoorbeeld de uitvoering van de RES, liggen ook op het ge-
bied van het aantrekken van gekwalificeerd personeel (projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, vergun-
ningverleners, ondersteuners, communicatiemedewerkers etc.) en het beschikbaar hebben van middelen voor het 
uitvoeren van projecten en het kunnen inzetten van dit extra personeel.

Mega-operatie
Alle gemeentes en dus ook Papendrecht staan voor een mega-operatie om de gebouwde omgeving te verduurza-
men waarbij - ook op landelijk niveau - het wiel nog wordt uitgevonden.
In de Drechtsteden wordt op het gebied van de energietransitie nauw samengewerkt met de andere gemeetes. 
Vanwege de schaarse middelen en krapte op de arbeidsmarkt zijn we alleen in staat om de regionale ambities te 
realiseren, wanneer we met zo min mogelijk capaciteit en middelen zo veel mogelijk werk weten te verzetten. Dit 
vraagt om slim samenwerken, informatie uitwisselen, zo min mogelijk onnodig het wiel opnieuw uitvinden en waar 
mogelijk werken op basis van een schaalbare en kopieerbare aanpak.

Uitdagingen
Naast de inhoudelijke uitdagingen om de doelen uit de RES te bereiken, zijn momenteel de belangrijkste aandachts-
punten:

- Structurele middelen vanuit het Rijk om de warmtetransitie vorm te geven
- Betaalbaarheid van de warmtetransitie voor inwoners
- De krappe arbeidsmarkt (voor de energietransitie zijn bij alle betrokken partijen gekwalificeerde arbeids
 krachten nodig)
- De capaciteit op het elektriciteitsnet: Netbeheer Nederland geeft aan dat Het elektriciteitsnet in ons  
 land robuust is en een grote betrouwbaarheid kent, maar de capaciteit van het elektriciteitsnet staat onder 
 druk. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door, waarbij de netten – de ruggengraat 
 van het energiesysteem – geheel anders benut worden. De snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit 
 levert in bepaalde delen van ons land een wachtrij op van gebruikers, die niet allemaal tegelijk toegelaten 
 kunnen worden op het net.
- Wet en regelgeving (warmtewet 2.0) waardoor gemeenten en provincies de mogelijkheid krijgen de regie
 functie in te kunnen vullen. 
-  Een goede inpassing van de ondergrondse infrastructuur (van warmtenet) en balans met andere belangrijke  
 ruimteclaims, bijv ten aanzien van klimaatadaptatie. 

Landelijke ambities gebouwde omgeving

• 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.

Landelijke ambities mobiliteit
• In 2030 emissievrij regionaal busvervoer
• Streven naar 100% emissieloze nieuwverkoop personenauto’s in 2030



Bewust omgaan met grondstoffen/ Circulaire economie

Circulaire economie is ‘een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstof-
fen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren’. Het gaat om de transitie van een lineaire economie 
gericht op winning, maken en weggooien naar een circulaire economie waarin grondstoffen en producten in een 
gesloten kringloop blijven en afval minimaal is. Het vormt een antwoord op het probleem van een toenemend 
grondstoffengebruik en daarmee gepaard gaande milieu-impact en grondstoffenschaarste.

De urgentie voor een circulaire economie komt voort uit het besef dat we meer grondstoffen gebruiken dan de 
aarde aan kan. Door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart stijgt de vraag naar grondstoffen. 
Hierdoor worden grondstoffen steeds schaarser en zal het huidige economische systeem uiteindelijk vastlopen. 
In een circulaire economie worden zo min mogelijk grondstoffen verspild. Het gebruik van primaire grondstoffen 
wordt tot een minimum beperkt en grondstoffen, producten en materialen worden op een hoogwaardige manier in 
de keten behouden. Grondstoffen komen zoveel mogelijk van natuurlijke en hernieuwbare bronnen en het ontstaan 
van afval en schadelijke (CO2) emissies wordt beperkt.

De toepassing van circulaire economie in de praktijk staat nog in de kinderschoenen en beperkt zich veelal nog tot 
pilots. Tegelijkertijd toont het bedrijfsleven in toenemende mate interesse in circulair ondernemen, circulaire ver-
dienmodellen en alternatieven voor fossiele grondstoffen.

De term circulaire economie wordt op verschillende manieren gebruikt. Voor sommige mensen is het hergebruik 
van materialen al een voorbeeld van de circulaire economie, voor anderen gaat het – veel breder - veeleer om het 
zo min mogelijk gebruiken van grondstoffen. De komende jaren zullen in het teken staan van een nadere concretise-
ring hoe een circulaire economie in Nederland eruit kan komen te zien en hoe de voortgang ernaar toe te meten is. 
Veel provincies, regio’s, gemeenten en waterschappen zijn volop bezig met de overgang naar een circulaire econo-
mie. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) is dat ook het schaalniveau waarop een circulaire 
economie tot stand komt. Op lokaal schaalniveau worden bijvoorbeeld circulaire burgerinitiatieven bedacht en ex-
perimenteren bedrijven met circulaire ontwerpen en productketens. Het is ook op dit schaalniveau waar decentrale 
overheden een mix van maatregelen kunnen inzetten om de ontwikkeling van een circulaire economie te faciliteren 
en te stimuleren.

Wel is er landelijk vastgesteld beleid inzake afval-inzameling (LAB 3):

Landelijk afvalbeleid (LAB 3)
• Het in 2022 halveren van de hoeveelheid Nederlands afval dat de 
 economie ‘verlaat’ via afvalverbrandingsinstallaties 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 heeft 
 hier betrekking op zowel bron- als nascheiding. 
• Stimuleren van preventie van huishoudelijk afval, zodanig dat de pro
 ductie 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, organisaties en overheden dat vergelijkbaar is met 
 huishoudelijk restafval. 

• Een volledig circulaire economie in 2050.

Overkoepelende trends en ontwikkelingen

Energie armoede

Beschrijving
TNO beschrijft energiearmoede in een recent rapport dat voor de provincie Zuid-Holland is opgesteld: Energiear-
moede is aan de orde als je beperkt wordt in je energieverbruik en daar last van hebt. Bijvoorbeeld als je in de kou 
zit omdat je wilt besparen op je energiekosten, of omdat de energierekening te hoog is. Of omdat je in een woning 
van slechte kwaliteit woont, waardoor je last hebt van schimmel en vocht, wat kan leiden tot gezondheidsklachten. 
Of omdat je heel oud witgoed hebt, dat veel stroom verbruikt. En je hebt geen geld om een kapot apparaat te ver-
vangen door een nieuw, energiezuinig exemplaar. Je blijft dan met hetzelfde probleem opgezadeld zitten. Energiear-
moede is kortom een brede problematiek, die niet alleen over geld gaat.

Een eerste inschatting is dat het in Papendrecht gaat om enkele honderden huishoudens. Van energiearmoede 
wordt gesproken als in een huishouden meer dan 10% van het besteedbaar inkomen belast wordt voor energie-
voorzieningen. 

Stof tot nadenken
Als er sprake is van energiearmoede is er meestal niet een enkel aanwijsbaar probleem. De hoogte van de energie-
rekening, van de huur of het inkomen of een combinatie daarvan is meestal wel de hoofdoorzaak. Maar de staat 
van de woning of het gebrek aan kennis over het eigen energieverbruik zijn ook belangrijke factoren. 

Het Rijk biedt financiele hulp (€ 200) voor kwetsbare huishoudens. Deze regeling wordt momenteel vormgegeven. 
Ook komt er extra geld voor isolatiemaatregelen voor kwetsbare huishoudens. Hoe deze middelen kunnen worden 
ingezet, moet ook nog worden uitgewerkt. Het rijk heeft er 150 mln voor gereserveerd.

Mogelijke beleidsmaatregelen
Lokaal specifiek beleid is nodig om energiearmoede tegen te gaan. Daarbij is niet alleen betaalbaarheid van energie 
aan de orde, maar ook hoe mensen wonen moet beoordeeld worden. De gemeente moet in kaart brengen welke 
groepen inwoners problemen hebben met het betalen van hun energierekening en wat de achterliggende proble-
matiek is. Het herkennen / erkennen van de omvang en de kenmerken van kwetsbare huishoudens is een belangrijk 
begin van de oplossing. Het verbeteren van de woning door bijvoorbeeld deze aardgasvrij te maken, levert een 
huurverhoging op. Als de inwoner de hogere huur niet kan betalen, omdat hij door de verbetering feitelijk geen 
energie bespaart, dan is een andere keuze, zoals het isoleren van de woning, wellicht een betere optie. 

Veel inwoners zijn ook gebaat bij kennis over hun energieverbruik. Veel mensen hebben geen idee hoeveel energie 
ze gebruiken of dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. 

Voor het in kaart brengen en het maken van effectief lokaal beleid om energiearmoede te bestrijden is (langdurige) 
samenwerking tussen gemeenten, huurdersverenigingen, woningbouwcorporaties, maatschappelijke dienstverle-
ners, energieloketten, GGD en andere partijen in het sociaal domein een belangrijke voorwaarde. De corporaties 
zijn een belangrijke partij omdat zij de woningvoorraad beheren. En met de verduurzamingsopgave hebben zij een 
voorname rol in het verbeteren van de levens van mensen, in samenwerking met al die andere partijen. 



Overkoepelende trends en ontwikkelingen

Relatie tussen de trends en de doelstellingen uit het college-actieprogramma

Het college-actieprogramma is tot stand gekomen op basis van de hiervoor besproken belangrijke trends - die vier 
jaar geleden ook al actueel waren, maar wel een doorontwikkeling hebben meegemaakt uiteraard. Energie-armoe-
de is een nieuwere trend die, mede door de hoge energieprijzen op dit moment - actueler en acuter is geworden. 
Dit betekent dat in het activiteitenschema van 2022 al rekening wordt gehouden met activiteiten om energiearme-
ode tegen te gaan.

De koppeling tussen de trends en ontwikkelingen en de hoofdonderwerpen uit het college-actieprogramma op het 
gebied van duurzaamheid wordt als volgt verbeeld:

2050 Energieneutrale regio 2030 CO2 NEUTRALE 
gemeentelijke 

organisatie

natuurinclusief 
Papendrecht

Klimaatverandering

Afname 
Biodiversiteit

schaarse grondstoffen 
en circulariteit

Gezonde 
leefomgeving

Energie transitie

Energie armoede

Zo goed mogelijk reduceren van restafval 
richting 100 kg per inwoner per jaar en 75% 

hergebruik van afval en goederen.

Doelstellingen en prioriteiten College-actieprogramma 2019-2021



Doelstellingen en prioriteiten College-actieprogramma 2019-2021

Doelstelling

Prioriteiten

2050 Energieneutrale regio

1. Energie besparen 1. Het goede voorbeeld geven 1. Besluitvorming Raad  
     afvalbeleid

2. Bewustwording afval    
     scheiden vergroten

2. Lerende organisatie

1. Communicatie

2. Verbinding maken en houden
 met inwoners/ organisaties

1. Robuust stedelijk ecosysteem1. Meer mensen (vaker) op de fiets

2. Duurzaam opwekken 2. Klimaatbestendig en water-
robuust inrichten van de 

leefomgeving

2. Bevorderen electrisch rijden/ 
positieve grondhouding waterstof

3. Van aardgas los

3. Bevorderen luchtkwaliteit
en doorstroming A15/N3

2030 CO2 NEUTRALE 
gemeentelijke organisatie

natuurinclusief Papendrecht Zo goed mogelijk reduceren van 
restafval richting 100 kg per inwo-
ner per jaar en 75% hergebruik van 

afval en goederen.

Gezamenlijke agenda met 
inwoners van Papendrecht

Doelstelling

Prioriteiten

Doelstelling

Prioriteiten

Doelstelling

Prioriteiten

Doelstelling

Prioriteiten

Deze ambitie is opgenomen in de Regionale Energie Strategie uit 2017 en doorvertaald naar RES 
1.0 uit 2021. Het betekent dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, dat we de 
energie die we gebruiken in de regio ook zelf opwekken en dat we daarvoor gebruik maken van 
hernieuwbare bronnen.

Energie besparen heeft prioriteit
Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook 
niet (duurzaam) te worden opgewekt. 

Faciliteren kennis vergroten  heeft prioriteit
In het programma wordt doorontwikkeld op een 
bredere kijk op groen en ecologie. 

Integrale aanpak in reconstructieprojecten en 
bij nieuwe ontwikkelingen heeft prioriteit

RES 1.0: Zoveel mogelijk inzet op zon op daken
Voor duurzaam opwekken in andere vormen 
(grootschalige wind en zon in restruimtes) is 
draagvlak belangrijk.

Beide prioriteiten leveren een bijdrage aan de 
doelstelling op energieneutraal te zijn in 2050 
en vrij van het gebruik van fossiele brandstoffen, 
waarbij vaker op de fiets gaan ook leidt tot ener-
gie besparing, met als neveneffect de
positieve uitwerking op de gezondheid, waar-
mee ook een bijdrage wordt geleverd aan:

Met de Transitievisie Warmte (TVW 2021) is in 
beeld gebracht waar in Papendrecht kansen zijn 
voor aansluiting op een warmtenet en welke 
wijken of clusters (delen van wijken) nog geen 
alternatief hebben en dus vooral moeten inzet-
ten op besparen door onder meer isoleren. Uitvoering Schone Lucht Akkoord heeft prioriteit

Als ‘bedrijf’ hebben wij ook wettelijke plicht 
en verantwoordelijkheid om te verduurzamen. 
Wij willen daarin ambitieus zijn om ook voor-
beeldrol te kunnen vervullen.

Kennis delen met inwoners en laten weten wat 
we doen.

Wij ondersteunen initiatieven in de samen-
leving met advies, ter beschikking stellen 
van communicatiekanalen, het inverbinding 
brengen van partijen, middelen (natura of 
financieel) etc.

Ook willen wij inzetten op het activeren van 
initiatieven vanuit de samenleving en zoeken 
wij (post-corona) naar aansluiting bij initiatie-
ven of evenementen vanuit de samenleving 
om kennis te delen en andacht te vragen voor 
duurzame thema’s.

Samenwerking met ambassadeurs en energie-
coaches. 
Niet alleen de gemeente vertelt een verhaal 
over wat belangrijk is, ook anderen kunnen 
dat doen en dat maakt her verhaal sterker en 
het bereik groter. We willen samenwerken met 
deze mensen.

De energietransitie is een grote opgave voor 
inwoners en bedrijven. Wij willen hen aanzetten 
tot actie. Wij vragen hen te investeren in ver-
duurzamen. Als gemeente moeten wij daarom 
ook onze verantwoordelijkheid nemen, en zelfs 
voorop willen lopen.

Integrale duurzame afwegingen en keuzes ma-
ken heeft prioriteit!
Bij nieuw beleid, bij projecten, investeringen of 
in werkprocessen in verschillende fases van het 
proces integraal kijken naar wat we willen en 
kunnen bereiken op gebied van duurzaamheid. 



Wat hebben we bereikt? - de ‘highlights’

2050 Energieneutrale regio 2030 CO2 NEUTRALE 
gemeentelijke organisatie

natuurinclusief Papendrecht

kijk ook eens op: https://papendrecht.magzmaker.com/duurzaamheidsagenda

Gezamenlijke agenda met 
inwoners van Papendrecht

2019 Meest duurzame ijsbaan van 
Nederland

Pilot omgekeerd inzamelen in Oostpolder

Oplevering nieuwe Afvalbrengstation van 
HVC dat hoog scoort op duurzaamheid 
met maar liefst de mogelijkheid voor het 
inzamelen van 19 verschillende afval-
stromen.
De gemeente en HVC ontvingen een bij-
zonder certificaat van Modulo-milieu-
straten. Het certificaat en het bijbehoren-
de materialenpaspoort van Modulo Mili-
eustraten geven aan dat het Papendrecht-
se afval-brengstation voldoet aan hoge 
eisen op het gebied van duurzaamheid en 
circulaire economie.

Besluitvorming Nieuw afvalbeleid incl. 
DIFTAR

Besluitvorming Omgevingsvisie met ‘Een 
duurzaam Papendrecht’ als leidend motief 
met doorwerking in omgevingsplannen en 
gemeentelijk beleid

Besluitvorming RES 1.0 juli 2021 Groot aantal akties t.b.v. Operatie Steen-
breek

Operatie Steenbreek
Door samen met partners andere bewo-
ners te enthousiasmeren te vergroenen, 
hopen we een beweging op gang te bren-
gen met een blijvend effect op langere 
termijn. Belangrijke rol van de gemeente 
is hierbij die van verbinder, makelaar en 
schakelaar tussen private en maatschap-
pelijke partijen.
Enkele voorbeelden: 
- Educatief bos De Lage Waard
- Rotary project Groen voor Steen
- Bomenhubs
- Buurtmoestuin Westpolder
- activiteiten op Boomfeestdag, Zaaidag,  
   Dag van de Duurzaamheid, burendag

Duurzame nieuwbouw Gemeentewerf 
Papendrecht

Campagne scheiden GFT afval

Besluitvorming Transitievisie Warmte juli 
2021 Besluitvorming GRP (2019)

Verduurzamen Openbare Verlichting in 
regulier onderhoud

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 gesprek-
ken 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.

Regionaal Energieloket 
toegankelijk voor advies aan inwoners 
(koop en huur), VVE’s én aan bedrijven 

Groen dak aktie 2019

Stimuleringsgelden klimaatadaptieve 
maatregelen, o.a.: 
- subsidie regenton
- samenwerking met WK10 voor klimaat  
   adaptieve maatregelen bij huurwoningen

Uitbreiding naar natuurvriendelijk onder-
houd en beheer van  zowel gras (43%) als 
bosplantsoen (30%) 

Aandacht voor Papendrechtse icoonsoor-
ten (o.a. via filmpjes over de icoonsoor-
ten)
Diverse projecten langs N3 en A15 voor 
verbeteren biodiversiteit vanuit 
provinciaal programma Groen Verbindt.

Diverse projecten om met inwoners te 
zorgen voor nieuwe natuur en bijenflats 
(o.a. marktplein, Tinbergenplatsoen, 
Slobbengors)

Samenwerking met WK10 en bewoners 
voor (groene) herinrichting buitenruimte 
Staringlaan. 

Regionale klimaatadaptiestrategie Alblas-
serwaard Vijfheerenlanden 

Grootschalige uitrol van de klimaat 
adaptieve inrichting openbare ruimte bij 
uitvoering reconstructies (meer groen en 
slimme maatregelen). onder andere:
- Da Costastraat  (incl. kinderparticipatie en pilot met  
  inzet tuincoach)
- Boomgaardstraat

- Grondmolen
- Westpolder

Organiseren groepsaankopen; o.a.:
- Spouwmuurisolatie
- HR++ glas
- Zonnepanelen 
- Isolatieactie

Organiseren duurzame buurtacties:
- Middenpolder
- Dijklint
- Westpolder
- Molenvliet 
- De Kooy/ Oosteind

Vouchers voor inwoners (koop- en huur-
woningen) voor kleine energiebesparende 
maatregelen (met RRE en RREW subsidie)

Samenwerking met Schooldak-revolutie en 
OZHZ voor verduurzamen schoolgebouwen

Ondertekening Schone Lucht Akkoord

Actie Band op Spanning

Fietsstimuleringsregeling

Groei hoeveelheid laadvoorzieningen in 
openbare ruimte

Strategie laadinfra opgesteld

Meegewerkt aan scenario’s voor betere 
doorstroming A15/ N3

Branche aanpak bedrijven
- op energiebesparing met OZHZ

- ondersteunen bij zon op dak

Zonnepanelen op dak Sportcentrum

Papendrechtse Boa’s rijden elektrisch

Beheer begraafplaats met elektrische 
bakfiets

Start elektrificatie wagenpark buitendienst

Duurzamere aanbesteding concessie 
Waterbus

Het goede voorbeeld geven door te com-
municeren over klimaatadaptieve maatre-
gelen in de openbare ruimte en het delen 
van groene klimaatadaptieve tips.

samenwerking met Coole Tuinen
(initiatief bewoner Papendrecht)

Communicatie over Papendrechtse Icoon-
soorten d.m.v. informatieve filmpjes

Samenwerking met vrijwilligersorganisatie 
Drechtse Stromen
voor werving en inzet energiecoaches in 
Papendrecht

Inzet afvalcoaches i.s.m. HVC

Digitale agenda Duurzaamheid op de 
website met onder andere tips voor eigen 
handelingsperspectief inwoners

Project ‘afval scheiden in de klas’ met 
Papendrechtse basisscholen en HVC

Faciliteren van de ruim 300 ZAPpers die in 
Papendrecht actief zijn.

Participatie t.b.v. RES 1.0 

Deels ciculaire nieuwbouw brandweer-
centrale

LED verlichting in Theater de Willem

Nieuw energiecontract met in Nederland 
opgewekte groene stroom uit zon en wind

Routekaart CO2 neutrale gemeentelijke 
organisatie t.b.v. gestructureerde aanpak 
verduurzamen organisatie (onderdelen)

Mobiliteit en gezondheid

Planten 100 extra inheemse bomen langs 
Veerweg ten behoeve van natuur-
inclusieve openbare ruimte.

Zo goed mogelijk reduceren van restafval 
richting 100 kg per inwoner per jaar en 
75% hergebruik van afval en goederen.

vaststellen omgevingsvisie met uitgangs-
punten voor meer aandacht voor de 
fiets!!



2022 en verder

De doelstellingen waaraan de afgelopen vier jaar is gewerkt, zijn nog niet bereikt. De stip op de horizon ligt verder in de toekomst.
Langjarige commitment op en aandacht voor de doelstellingen is nodig. Ook voor 2022 en verder zijn dus plannen gemaakt en 
activiteiten benoemd die gaan bijdragen aan de doelstellingen en prioriteiten die in de afgelopen collegeperiode zijn benoemd 

en waaraan is gewerkt.
Ten aanzien van de komende raadsperiode staat de organisatie in ieder geval gesteld voor de geplande activiteiten in 2022 die op 

de volgende bladzijdes worden beschreven. 



2050 Energieneutrale regio

1. Energie besparen 
Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet (duurzaam) te worden opgewekt. Bovendien is energie be-
sparen goed voor de portemonnee. We zetten de komende jaren intensief in op het bereiken van inwoners met 
informerende Webinars door het energieloket Papendrecht, met energiecoaches en met diverse duurzame acties. 
Ervaring leert dat we met Webinars veel inwoners bereiken. Verder willen we samen met de omgevingsdienst alle 
ondernemers (klein/midden/groot) en (maatschappelijke) organisaties bereiken en stimuleren om te verduurza-
men. Hiervoor is het zakelijk energieloket Drechtsteden opgericht. Ook hebben we als gemeentelijke organisatie  
zelf een verantwoordelijkheid en plicht (bijv. routekaart verduurzamen vastgoed).

2.  Duurzaam opwekken:  zoveel mogelijk inzetten op zon op daken
Zonnepanelen op grote daken, daar is niemand op tegen en daar zetten we vol op in. Voor grootschalig opwekken 
van duurzame energie met wind en zon is geen tot weinig draagvlak in Papendrecht Echter op enig moment kan 
dit onvermijdelijk zijn om de regionale en landelijke ambities te verwezenlijken. Hier ligt een duidelijk relatie met 
energie besparen, want hoe meer we  kunnen besparen op energie, hoe minder grootschalige wind- en zon-
ne-energie we nodig hebben.

3.  Van aardgas Los:  onderzoek naar alternatieven
HVC is een belangrijke partner voor ons, die bereid is een warmtenet aan te leggen en te exploiteren, mits er een 
haalbare businesscase is te maken (met onder andere geothermie.) We ondersteunen projecten van partners bij 
het aansluiten op alternatieve warmtebronnen om op die manier de haalbaarheid van een warmtenet in Papend-
recht dichterbij te brengen. Belangrijk hiervoor zijn de SAH-projecten van WK10, waarvoor de woningcorporatie 
subsidie heeft ontvangen voor het aardgasvrij maken van bijna 800 huurwoningen in Papendrecht en aan te 
sluiten op een warmtenet voor 2026. Met de Transitievisie Warmte (TVW 2021) is in beeld gebracht waar in Pa-
pendrecht kansen zijn voor aansluiting op een warmtenet en welke wijken of clusters (delen van wijken) nog geen 
alternatief hebben en dus vooral moeten inzetten op besparen door onder meer isoleren. Isoleren is een no-regret 
maatregel en altijd goed.

De ambitie van Papendrecht sluit aan bij regionale ambitie. Papendrecht is onderdeel van de RES-regio Drechtste-
den (Regionale Energie Strategie) en is deelnemer aan het energieakkoord Drechtsteden Energieneutraal in 2050. 
Besluiten over te nemen stappen worden door de regionale stuurgroep voorbereid, maar besluitvorming vindt 
lokaal  plaats in de gemeenteraad. In 2021 is de RES 1.0 vastgesteld, deze wordt herijkt in 2023. 

Belangrijk onderdeel van de energietransitie is de onlangs vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW 2021). Het be-
lang van de energietransitie wordt door het college onderschreven. Papendrecht voldoet aan de wettelijke kaders 
en bereid zich voor op de transitie, maar betaalbaarheid van de transitie is een belangrijke voorwaarde. Zonder 
extra middelen van het Rijk is de transitie niet volledig haalbaar en worden alleen daar stappen gezet waar het kan 
(binnen de regio is dit een breed gedeeld standpunt. De  maatschappelijke kosten/baten moeten in balans zijn).

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) en liever 
meer dan de helft (55%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het kabinet Rutte IV heeft het doel in 
het coalitieakkoord naar boven bijgesteld. 

Stof tot nadenken

Prioriteiten Activiteiten 2022

RREW subsidie regeling met onder meer:
•  Aanbieden van cadeaubonnen voor kleine  energie-
    besparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren;
•  Organiseren van groepsaankopen isolatie, zonnepanelen en    
     isolerend glas incl. Webinars.
•  VvE’s helpen met zon op daken.
•  Webinars organiseren voor huurders en VvE’s over   
    energiebesparing.
•  Buurtacties energiezuinig wonen organiseren.

Regionaal Programma Energie Besparen
•  Ondernemers stimuleren energiebesparende en opwek   
    kende maatregelen te nemen met themabijeenkomsten en   
    faciliteren bij energiescans.  
• Kantooreigenaren informeren over label-C plicht per 2023. 
   Hiervoor is een speciale pagina ingericht op het zakelijk 
   energieloket Drechtsteden.
• Het project Schooldakrevolutie faciliteren met een 
   pilotschool.
• Regionale aanpak opzetten voor verduurzamen van VvE’s;
• Plannen voor het verduurzamen van maatschappelijk   
   vastgoed opstellen.
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RES 1.0 inbedden in de omgevingsvisie, -programma’s en –plannen:
• Uitnodigingskader opstellen voor initiatiefnemers voor projecten   grootschalige opwek van zonne-energie;
• Ondernemers faciliteren bij aanschaf zonnepanelen en helpen met de aanvraag voor SDE+ subsidie.

Uitvoering geven aan de warmtetransitie
• HVC faciliteren bij aanvraag groeifondsgelden voor het 
   aanleggen van een warmtenet door eigen vastgoed in te 
   brengen;
• Voor de uitvoering van de hele energietransitie is veel 
   capaciteit nodig en de arbeidsmarkt is krap.    
   We gaan als RES-regio actief op zoek naar mensen in de 
   regio en sluiten hiervoor aan bij lopende initiatieven zoals 
   de beroepentuin en Energy Switch van de provincie.

Wk10 en HVC faciliteren bij de uitvoering van de SAH-
projecten:
• Starten met het opstellen van clusteruitvoeringsplannen in 
   delen van wijken waar een SAH-cluster ligt.
• Actief zoeken naar kansen voor aansluiten van eigen 
   vastgoed, voor het verbeteren van de buitenruimte en naar  
   koppelkansen op sociaal vlak.
• Medewerking verlenen aan het realiseren van tijdelijke 
   gasgestookte warmtecentrales (TWC) als bron voor de 
   warmtenetten.

Urgentie en omvang van de opgave vanuit het Klimaatakkoord neemt toe! 
De realisatie van het Klimaatakkoord komt langzaam op gang en we liggen daarmee niet op schema 
om de gewenste CO2-reductie te halen en het nieuwe kabinet heeft de ambitie om in Europa tot de 
kopgroep te gaan behoren van klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire landen. Het (beleids)doel van 
49% minder CO2-uitstoot in 2030 wordt bijgesteld naar 60%. 

Uitdagingen
Naast de inhoudelijke uitdagingen om de doelen uit de RES te bereiken, zijn momenteel de belang-
rijkste aandachtspunten:
- Structurele middelen vanuit het Rijk (1,6 mrd is nodig voor periode t/m 2024)
- Betaalbaarheid van de warmtetransitie voor inwoners
- De krappe arbeidsmarkt (voor de energietransitie zijn bij alle betrokken partijen gekwalifieer 
 de arbeidskrachten nodig)
- De capaciteit op het elektriciteitsnet
- Wet en regelgeving (warmtewet 2.0) waardoor gemeenten en provincies de mogelijkheid  
 krijgen de regiefunctie in te kunnen vullen. 
- Een goede inpassing van de ondergrondse infrastructuur (van warmtenet) en balans met  
 andere belangrijke ruimteclaims, bijv ten aanzien van klimaatadaptatie. 



2050 Energieneutrale regio

De energietransitie betekent ook: afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen en overstappen op her-
nieuwbare energie t.b.v. mobiliteit en transport. Deze transitie is niet alleen van belang voor de CO2-uitstoot, 
maar ook voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Daarnaast heeft Papendrecht in 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Hiermee wil het rijk afspraken 
maken met gemeenten om de doelstellingen (zie 1e kolom) te verwezenlijken. Veel activiteiten die in het SLA 
staan benoemd, hebben ook om andere reden prioriteit. Zo is meer mensen op de fiets een prioriteit vanuit het 
oogpunt van energie besparen, maar ook vanuit verbeteren van de luchtkwaliteit. Deze overlap geldt voor veel 
onderwerpen uit het programma duurzaamheid.

Prioriteiten Activiteiten 2022

1. Meer mensen, vaker op de fiets:  Bevorderen fietsgebruik in Papendrecht
In januari 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Een duurzaam Papendrecht is het leidende thema. Dit moet 
doorvertaald worden in beleid. Het mobiliteitsplan moet daarom in 2022 geactualiseerd worden zodat een goede 
vertaling van de prioriteit ook verankerd wordt in het beleidsstuk waarop verkeers- en mobiliteitsbeslissingen in 
de komende jaren worden gebaseerd. Gemeentes zijn verplicht een actueel mobiliteitsplan te hebben.

2.  Bevorderen elektrisch rijden:  Visie op laadinfrastructuur 
Een integrale gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het klimaatakkoord en 
de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 
Om de overstap naar emissievrij vervoer te kunnen maken, mag de aanwezigheid van laad- infra geen beperkende 
factor zijn. In 2021 wordt deze visie voor Papendrecht opgesteld. (Financiele) consequenties van te kiezen strate-
gie is n.n.b. 

3.  Verbeteren luchtkwaliteit:  Uitvoering Schone Lucht Akkoord 
Aanvullend aan bovenstaande punten (die zowel vanuit het klimaatakkoord als vanuit het SLA van belang zijn) 
wordt onder andere ingezet op: emissie eisen bij aanbestedingen en vergunningverlening, verminderen uitstoot 
bij evenementen, uitbreiding Walstroom, bewustwording effecten houtstook.

Vaststellen mobiliteitsplan
•  Beleidsuitwerking van Omgevingsvisie. Duurzaam vervoer is speerpunt in dit plan:
•  Bij groot onderhoud of reconstructies heeft het verbeteren van fietsveiligheid de aandacht.

Visie op Laadinfrastructuur + plaatsingsbeleid
De vastgestelde visie leidt uiteindelijk tot plaatsingsbeleid. In de visie kijken we vooral naar waar, welke behoefte ligt, op welk 
moment deze behoefte er is en welke vorm van uitvoering we kiezen. Logischerwijs kiezen we niet meer voor een primair vraag-
gestuurde aanpak, maar gaan we over een op strategische positionering op basis van datagedreven informatie. Dit stelt ons in de 
gelegenheid in te spelen op de toekomst en aan de voorkant van de vraag te komen.

Uitvoering maatwerkplan Schone Lucht Akkoord

Acties 2022:
• Schone havens: vaststellen stavaza bij particuliere walstroom. Op openbare plekken hebben we walstroom, maar wat is de 
   status bij de bedrijven?
• Houtstook: naast een communicatieplan voor bewustzijn over overlast door houtstook gaan we een stap verder door maat
   werkvoorschriften voor houtstook te nemen in de omgevingsplannen.
• Mobiliteit: doelen uit SLA worden opgenomen in mobiliteitsvisie, duurzame mobiliteit stimuleren.
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Stof tot nadenken

In de omgevingsvisie (2021) wordt ondubbelzinnig voorgesorteerd op minder ruimte voor de auto 
ten gunste van de voetganger en fietser. Deze keuze past goed bij de ambitie om te verduurzamen, 
maar ook bij trends als gezondheid van de leefomgeving en omgaan met klimaatverandering. De 
wens om te vergroenen staat op gespannen voet met de behoefte aan asfalt en parkeerplekken.

In veel steden en dorpen spelen vergelijkbare vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Zeker ook 
wanneer we de woningbouwopgave die vooral binnenstedelijk moet worden opgepakt erbij betrek-
ken staat de leefbaarheid zwaar onder druk als de autobereikbaarheid en het parkeren zo dominant 
blijft in de ruimtelijke inrichting.
 
Met de uitwerking van de visie in een mobiliteitsplan zal de ambitie om fietser en voetganger (en 
aantrekkelijke leefomgeving) meer ruimte te bieden concreter moeten worden uitgewerkt. Dat zal 
dus iets gaan betekenen voor de positie van de auto en de automobilist in Papendrecht. 



Een natuurinclusief Papendrecht

Als gemeente kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze 
(bebouwde) omgeving door te werken aan de ontwikkeling van een robuust stedelijk ecosysteem. Een robuust 
stedelijk ecosysteem is gebaat bij een zo groot mogelijke variatie aan (inheemse)soorten die bijdragen aan de bio-
diversiteit. Daarnaast gaat de aandacht zowel uit naar maatregelen in de openbare ruimte (het behouden en ver-
binden van groenstructuren en groene stapstenen) als nadrukkelijk ook naar het betrekken van private terreinen. 

In de openbare ruimte zijn deze collegeperiode al stappen gezet in het bevorderen van de natuur in de gemeen-
te met meer natuurvriendelijk beheer van gras en bosplantsoen, het daar waar mogelijk kiezen voor variatie in 
(inheemse) boomsoorten (verkleint tevens de kans op boomziekten) of het langer behouden van oude bomen 
vanwege hun grote ecologische waarde. Daarnaast is er volop aandacht voor Papendrechtse icoonsoorten. 

 

Prioriteiten Activiteiten 2022

1. Versterken Robuust Stedelijk Ecosysteem:  

Faciliteren kennis vergroten
In het programma wordt doorontwikkeld op een bredere kijk op groen en ecologie. Niet alleen ecologie in open-
baar groen, maar ook in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en privaat groen. En niet alleen biodiversiteit is van 
belang, maar ook andere al dan niet klimaatgerelateerde ecosysteemdiensten zoals wateropvang, verkoeling en 
koolstofvastlegging.
Daarnaast zien wij ook een verband met de ‘beweegvriendelijke buitenruimte’ uit het Papendrechtse gezond-
heidsbeleid. Kennisvergroten en bewustwording bij inwoners staat centraal, maar ook het vergroten van kennis 
(en toepassen ervan in projecten) binnen de organisatie blijft belangrijk. 

2.  Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de leefomgeving:  

Faciliteren
Vanuit het gemeentehuis worden activiteiten en initiatieven ondersteund van (maatschappelijke) organisaties of 
inwoners gericht op vergroenen of vergroten van de biodiversiteit. 

Integrale aanpak in reconstructieprojecten en bij nieuwe ontwikkelingen 
Wateroverlast is een Papendrechter niet vreemd. De gemeente heeft al goede stappen gemaakt in het waterro-
buust inrichten van de openbare ruimte in reconstructie projecten.  De gemeente is daardoor binnen Zuid Holland 
een voorbeeld voor andere gemeentes.
Klimaatbestendig gaat echter niet alleen over opvangen en vasthouden van water, maar ook over hitte-bestendig-
heid (vooral voor kwetsbare groepen van belang) en voorbereid zijn op wateroverlast (bijv. niet je serverruimte in 
de kelder maken).
Ook hier is speelt inspireren en faciliteren van (maatschappelijke) organisaties, inwoners en andere private partij-
en een belangrijke rol, gezien de omvang van het totaal aan private terreinen de invloed die zij daarmee heeft op 
de waterhuishouding in Papendrecht.

Opstellen kader Natuurinclusief Bouwen
Als uitwerking van het integrale duurzaamheidskader voor 
fysieke projecten. De Papendrechtse lijst met Icoonsoorten die 
in 2021 is opgesteld biedt daarvoor een belangrijk handvat.

Het benutten van kennis 
In de organisatie en de maatschappij om de betrokkenheid en 
bewustwording van inwoners en andere partijen te vergroten;  

Opstellen Groenbeheerplan  
(vaststelling door college)

Doorontwikkelen kennis en expertise
Door van elkaar, de maatschappij en de markt te leren met 
als doel als organisatie door te ontwikkelen op het meer toe-
passen van klimaatadaptieve en natuurinclusieve oplossingen 
bij reconstructieprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen en 
het stimuleren van eigenaren of beheerders van aanliggende 
percelen om hierop aan te sluiten.     

Regionale adaptatiestrategie en doorvertaling naar 
Papendrechtse schaal
Beslaat de componenten hitte, droogte, wateroverlast en 
waterveiligheid. Onderdeel is onder andere het voeren van 
risicodialogen gericht op kwetsbare groepen.
Papendrecht participeert in regionaal traject en is opdracht-
gever voor lokale risico dialogen. Mogelijk dat als gevolg van 
dit traject er aanleiding is de lokale adaptatiestrategie te 
actualiseren. Mogelijk met beleidsuitgangspunten.

Aansluiten op maatschappelijke initiatieven
m.b.t. het robuuster maken van het stedelijk ecosysteem; 
Vooraf is nog niet aan te geven welke acties dit precies be-
helst. Is afhankelijk van wat er leeft en speelt in Papendrecht 
en waar de gemeente een rol kan spelen.    

Klimaatadaptief, natuurinclusief en link met sociaal domein 
Bij uitvoering van werken.
Bij reconstructies en groot onderhoud projecten in 2022 
wederom klimaatadaptief en natuurinclusief als speerpunten, 
waarbij nadrukkelijk de link gelegd zal worden met het sociale 
domein en de betrokkenheid van buurtbewoners in projec-
ten.
In 2022 een pilot uitgevoerd met de inzet van een tuincoach 
bij een reconstrcutie. In de slipstream van de herinrichting 
van de straat ontstaat momentum om ook voortuinen te 
herinrichten (ivm noodzakelijk ophogen). Inzet is: inwoners 
inspireren om te kiezen voor een groene tuininrichting.

communiceren met inwoners over icoonsoorten. 
• Uitleg over hoe inwoners bij kunnen dragen door bijv. mee 
te doen aan monitoring of aan het verbeteren van omstandig-
heden voor deze soorten (o.a. met filpjes/ vlogs)
• Daarnaast pilots vanuit de gemeente waarbij icoonsoorten 
als doelsoort worden gebruikt  t.b.v. vergroten biodiversiteit 
bij aanpassing van de openbare ruimte.   
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Stof tot nadenken

Om ecologische kansen in de gebouwde omgeving ten volle te benutten, liggen er kansen bij het 
kijken naar de mogelijkheden op particulier terrein. Hiervoor is verbreding en vermaatschappelij-
king nodig. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het stellen van regels op het gebied van 
natuurinclusiviteit in de bebouwde omgeving en aangrenzend (privaat) terrein.

Maar ook de samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners blijft hiervoor nodig.Daar 
zetten wij binnen het programma al sterk op in met overheidsparticipatie (dus, faciliteren van projec-
ten van inwoners of organisaties). Daarnaast willen wij ook de meerwaarde van citizen science gaan 
benutten. Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is onderzoek dat in zijn geheel of 
gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld het 
melden van waarnemingen van dieren. De filmpjes en communicatie over de Papendrechtse icoon-
soorten dienen - naast informatie verstrekken aan inwoners en bewustzijn vergroten over de natuur 
in onze eigen omgeving - vooral dit doel.



Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid om bovenstaande doelstelling te realiseren. Dit is het wettelijke 
kader. De afgelopen jaren is middels een pilot onderzocht hoe het ‘omgekeerd inzamelen’ in de praktijk zou werken in 
Papendrecht en op welke wijze we als gemeente het beste kunnen toewerken naar bovenstaande doelstelling. Focus 
van de gemeentelijke inspanningen waren hiermee gericht op de inwoners. De gemeente heeft geen wettelijke rol in 
het inzamelen van bedrijfsafval.

 

Zo goed mogelijk reduceren van restafval 
(richting 100 kg per inwoner per jaar) 

   en 75% hergebruik van afval en goederen.

Prioriteiten Activiteiten 2022

1. Besluitvorming Raad  over afvalbeleid: Raadsbesluit uitvoeren 
In 2022 wordt gestart met het uitvoeren van het raadsbesluit over afvalbeleid.

2. Bewustwording afval scheiden vergroten

Uitrol vastgestelde afvalbeleid
Dit betekent start gefaseerde plaatsing ondergrondse containers is de wijken in Papendrecht
Dit behelst ook een uitgebreid communicatietraject met inwoners omtrend het afvalbeleid en de locatiekeuzes voor de onder-
grondse containers.

Marketing en Communicatie
In samenwerking met HVC wordt een communicatie- en marketingplan opgesteld in 2022, met een looptijd van meerdere jaren.
Ook wordt intensievere samenwerking met andere partners, die zich richten op bijv hergebruik en reparatie, gezocht.

Circulaire Economie
Nog uitwerken focus op circulaire economie - vormt onderdeel van te herzien beleidsdocument Economie.

Daarnaast:
Gesprekken met partners/ bedrijfsleven/ organisaties uit Papendrecht aangrijpen om verduurzamen te bespreken vanuit de 
gedachte dat we elkaar kunnen helpen met delen van kennis en dat het voor de gemeente belangrijk is dat we daar gezamenlijk 
goede stappen zetten.
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Stof tot nadenken

Marketing en Communicatie
Uit onderzoek blijkt dat gemeentes die de lijst aanvoeren van zo weinig mogelijk kilo’s restafval per 
inwoner, langjarig hebben geinvesteerd in marketing en communicatie naar bewoners over het 
onderwerp afval scheiden (o.a. met de inzet van afvalcoaches). Wil Papendrecht slagen in de ambitie 
om het restafval tot 100 kg/ inwoner te beperken, is dit zeker iets om over na te denken.

Circulaire Economie
De toepassing van circulaire economie in de praktijk staat nog in de kinderschoenen en beperkt zich 
veelal nog tot pilots. Tegelijkertijd toont het bedrijfsleven in toenemende mate interesse in circulair 
ondernemen, circulaire verdienmodellen en alternatieven voor fossiele grondstoffen.
Het kabinet Rutte IV heeft werkt aan een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een 
uitvoeringsprogramma. 

Papendrecht komt op tal van terreinen de circulaire economie tegen: bijvoorbeeld het afvalbeleid, de 
(deel)economie, de bouw, de inrichting van de openbare ruimte en ons eigen inkoopbeleid. Doelstel-
lingen op dit gebied opnemen in een volgend college-actieprogramma is voorstelbaar. Op het gebied 
van de eigen organisatie gaat de gemeente hier in ieder geval al actief mee aan de slag (zie thema 
2030 klimaatneutrale gemeentelijke organisatie)



2030 Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

1. Het goede voorbeeld geven als gemeente

De gemeente Papendrecht heeft de ambitie om in 2030 een CO₂-neutrale gemeentelijke organisatie te zijn. 
Het college vindt het belangrijk om op de prioritaire onderwerpen uit het collegeactieprogramma als organisatie 
zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom willen wij een stapje extra zetten en hebben wij voor onszelf de doelen 
uit het klimaatakkoord nog iets verder aangescherpt richting CO₂-neutraal in 2030.

Om de voorbeeldrol concreet tot uitvoer te brengen, is de Routekaart CO₂-neutrale gemeentelijke organisatie 
opgesteld. Hierin wordt met de nulmeting de CO₂-uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2019 inzichtelijk ge-
maakt, zodat pragmatische acties en maatregelen opgesteld kunnen gaan worden om de uitstoot te verminderen 
en de doelstellingen te behalen om in 2030 als gemeentelijke organisatie CO₂-neutraal te zijn.

Met de Routekaart naar CO₂-neutraal hebben wij in beeld welke reductiemaatregelen te benoemen zijn, die 
samen de route bepalen om de gestelde ambitie te behalen. Deze Routekaart CO₂-neutraal is opgesteld aan de 
hand van de methodiek van de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met 
als doel de CO₂-uitstoot in organisaties substantieel te verlagen. Het gaat daarbij o.a. om CO₂-reductie binnen de 
bedrijfsvoering. De CO₂-Prestatieladder richt zich op energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame 
energie.

De routekaart is door met MT vastgesteld en zal in Q1 2022 naar verwachting ook door het college worden vastge-
steld.

In 2020 is de huidige CO2 footprint van de gemeentelijke organisatie bepaald op basis van gegevens uit 2019 van 
energieverbruik van panden die door de gemeente gebruikt worden, gereden kilometers, afval, waterverbruik, 
papier etc. Vervolgens is een aanvang gemaakt met het in beeld brengen van belangrijke mogelijke verduurza-
mingsstappen tussen nu en 2030.
Deze fase wordt in Q1 2021 afgerond, met het opstellen van een routekaart CO2 neutrale gemeentelijke organi-
satie waarbij inzichtelijk is wat we kunnen bereiken, welke stappen we daarvoor moeten maken en met welke 
investeringen die gepaard gaan, uitgezet in de tijd en indien mogelijk dekkingsvoorstellen. Dit t.b.v. de Kadernota 
en presentatie aan de Raad.

Prioriteiten Activiteiten 2022

routekaart CO2 neutrale gemeentelijke organisatie 
Binnen de organisatie is een routekaart CO2 neutrale gemeentelijke organisatie vastgesteld, waarin een route wordt uitgestippeld 
met verduurzamingsmaatregelen voor de organisatie richting 2030. Al in 2021 zijn wij gestart met het uitvoeren van de eerste 
maatregelen. In 2022 gaan wij door met uitvoering geven aan de acties; Daarnaast hereiken we/ vullen we aan de routekaart met 
aanvullende gegevens uit nog op te stellen strategieen verduurzamen gemeentelijk vastgoed en gemeentelijk wagenpark.
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2

Duurzame energie en Vastgoed:
• Strategie verduurzamen gemeentelijk vastgoed
• Kansen benutten uitvoeren verduurzamingsmaatregelen 
  vastgoed icm onderhoudswerkzaamheden op korte termijn   
  (2022)
• Verduurzamen (scholen)vastgoed als onderdeel in IHP 
  meenemen
• Verduurzamen gemeentehuis (o.a. extra zonnepanelen)
• Verduurzamen sportcentrum (LED verlichting)
• Verduurzamen openbare verlichting middels Retrofit
   toepassing

Duurzame mobiliteit
• Strategie verduurzamen gemeentelijk wagenpark + actie 
   plan komende jaren
• Implementatie van ‘het nieuwe rijden’
• Eerste voertuigen vervangen vanaf Q4 2022

Duurzaam en circulair inkopen:
• nog duurzamere facilitaire producten inkopen
• aandacht voor langere levensduur devices/ apparaten
• terugdringen papiergebruik/ printergebruik
• inkoop en aanbestedingen en tenders GWW en facilitair 
  verduurzamen; met behulp van duurzaamheidskader, maar 
  ook doorontwikkeling daarvan en eens per kwartaal 
  leren van elkaar (met SCD, buurgemeentes)
• meer inzicht in verduurzamingskansen IT

Communicatie en bewustwording (intern en extern)
Verduurzaming is een integrale opgave binnen de gemeente. 
De CO₂-opgave is dus van alle medewerkers. Daarom zijn acties 
en maatregelen die bewustwording en gedragsverandering 
teweegbrengen cruciaal. Het delen van kennis en inzichten 
(positief en negatief), helder communiceren en het vieren van 
successen zowel in- als extern, maakt dat de gemeente als een 
richtinggevende partner wordt gezien in haar voorbeeldrol. 

Stof tot nadenken

De routekaart, versie 2021 geeft een gunstig beeld over de kansen om richting 2030 de directe CO2 
emissie te verlagen richting nul. In deze versie is echter nog geen compleet beeld van de totale ge-
meentelijke vastgoedportefeuille meegenomen (alleen de panden die we zelf gebruiken). 
Voor zowel het vastgoed als het wagenpark wordt in 2022 een plan van aanpak inclusief financiele 
consequenties in beeld gebracht.

Een groot deel van de CO2 uitstoot die wij als organisatie veroorzaken is niet direct (energieverbruik, 
fossiele brandstoffen etc) maar indirect. Dit is bijvoorbeeld de CO2 die wordt uitgestoten als gevolg 
van de inkoop van producten en spullen. Zowel die voor de organisatie zelf als ook materiaal voor in 
de buitenruimte. Deze verborgen impact is groot. Vandaar dat de focus op het vergroten van bewust-
zijn van duurzaam en circulair inkopen en het zetten van stappen daarin zeer belangrijk is. Het past 
ook bij onze voorbeeldrol. Daarbij hanteren wij de leidraad van de R-ladder. De gemeente zou haar 
voorbeeldrol op dit terrein in kunnen zetten voor het verstevigen van het gesprek in Papendrecht 
met het bedrijfsleven over het belang van de circulaire economie.

2.  Lerende organisatie:  Integrale duurzame afwegingen en keuzes maken heeft prioriteit!
Bij nieuw beleid, bij projecten, investeringen of in werkprocessen in verschillende fases van het proces integraal 
kijken naar wat we willen en kunnen bereiken op gebied van duurzaamheid. Daarbij hanteren we de 12 thema’s 
van het ambitieweb (en kijken we niet alleen naar de prioriteiten uit het programma duurzaamheid). Duurzaam 
investeren is een belangrijk aandachtspunt.  Niet alleen uitgaven nu zijn van belang, maar ook toekomstige kos-
ten/ baten moeten worden meegewogen.

Regelmatig zal het nodig zijn om met hulp van expertise van buiten ons als organisatie verder te bewamen in het 
maken van deze Integrale duurzame afwegingen en keuzes.

Integraal handelingskader verduurzamen implementeren 

Het bieden van handvatten aan collega’s om in eigen projec-
ten, bij het opstellen van beleidsstukken en in eigen werk-
wijzes of die van verbonden partijen te verduurzamen. Doel 
is om verduurzamen te vereenvoudigen. We willen voorbij 
het punt komen ‘dat we dit er ook nog eens bij moeten doen 
terwijl we het al zo druk hebben’. Het is belangrijk dat ieder-
een zich realiseert dat we niet anders kunnen dan duurzaam 
werken (en dat we dat ook willen). Met het kader willen we 
dat vooral ook vereenvoudigen.

Verduurzaming (nieuw) gemeentelijk beleid
In de Omgevingsvisie Papendrecht heeft de gemeente-
raad zich uitgesproken voor het belang van duurzaamheid 
voor Papendrecht. De visie op de toekomst is die van een 
duurzaam Papendrecht. Deze visie zal ook in 2022 worden 
uitgewerkt in beleid op diverse thema’s. Dit beleid - uitwer-
kingen van de omgevingsvisie - dient dus DUURZAAM te zijn. 
Vanuit het programma duurzaamheid wordt ondersteuning 
geboden bij het nadenken en implementeren hiervan.
Dit is van toepassing op AL HET BELEID; NIET ALLEEN RUIM-
TELIJK BELEID



Verduurzamen is voor een groot deel iets dat iedere inwoner en ieder bedrijf zelf moet doen. Steeds meer men-
sen vinden het onderwerp belangrijk en zijn er bewust mee bezig. Bijvoorbeeld met het verduurzamen van de wo-
ning, door over te stappen op elektrisch vervoer, door te consuminderen of door bijvoorbeeld de tuin of het dak 
te vergroenen. Ook zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor een groener en duurzamer Papendrecht, bijvoor-
beeld door zwerfafval te rapen of energiecoach te worden. Ook het Papendrechtse bedrijfsleven kent koplopers 
op het gebied van verduurzaamde bedrijfsvoering of hebben daarin ambities.

De ambitie is om zoveel mogelijk partijen en initiatieven te blijven verbinden en versterken, om initiatieven te 
ondersteunen en om samenwerkingen tot stand te brengen.

Gezamenlijke agenda 
met inwoners van Papendrecht

Prioriteiten Activiteiten 2022
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Stof tot nadenken

Via de link https://papendrecht.magzmaker.com/duurzaamheidsagenda is voor de 
inwoner terug te zien wat de inzet van de gemeente is en worden tips gegeven over wat mensen zelf 
zouden kunnen doen.

 

1. Communicatie
Kennis delen met inwoners en laten weten wat we doen heeft prioriteit!
Via gemeentelijke communicatiekanalen op regelmatige basis berichten verspreiden die betrekking hebben op 
de duurzaamheidsthema’s. Doel is zowel het laten weten waar de gemeente mee bezig is als het vergroten van 
bewustzijn en betrokkenheid bij duurzame onderwerpen.
Daarnaast in continue proces zorgen voor goede informatie op de website en het bijhouden van de digitale agenda 
duurzaamheid.

2. Verbinding maken en houden met inwoners/ maatschappelijke organisaties en ondernemers

Ondersteunen initiatieven uit samenleving
Verduurzamen is niet alleen een opgave waar de gemeente mee aan de slag gaat, maar juist ook inwoners, onder-
nemers en organisaties. Wij ondersteunen initiatieven in de samenleving met advies, ter beschikking stellen van 
communicatiekanalen, het inverbinding brengen van partijen, middelen (natura of financieel) etc.

Ook willen wij inzetten op het activeren van initiatieven vanuit de samenleving en zoeken wij (post-corona) naar 
aansluiting bij initiatieven of evenementen vanuit de samenleving om kennis te delen en andacht te vragen voor 
duurzame thema’s.

Samenwerking met ambassadeurs en energiecoaches.
Niet alleen de gemeente vertelt een verhaal over wat belangrijk is, ook anderen kunnen dat doen en dat maakt 
her verhaal sterker en het bereik groter. We willen samenwerken met deze mensen.

Energiecoaches zijn vrijwilligers die hun mede Papendrechters advies geven over kleine maatregelen waarmee 
energie bespaard kan worden. Zij vomen een welkome aanvulling op alle andere activiteiten die vanuit de ge-
meente met professionals (zoals het energieloket) worden georganiseerd.

Uitvoering geven aan kennis delen met inwoners en laten 
weten wat we doen
Via social Media, website regelmatig berichten over actuele 
onderwerpen.
Een ervan is bijvoorbeeld de terugkerende communicatie over 
een langere periode over de Papendrechtse Icoonsoorten.
Daarnaast is de communicatie over ‘het vergeten tuinseizoen’ 
een voorbeeld. Streven is maandelijke berichten over een van 
de thema’s van de duurzaamheidsagenda.

Ondersteunen initiatieven uit samenleving
Vanuit het thema Klimaatadaptatie wordt deze werkwijze al 
toegepast. In 2022 willen we bezien of en hoe we dit kunnen 
verbreden.

Communicatie  (extern)
De kern van externe communicatie is het uitdragen van de 
voorbeeldrol. 

• Gesprekken met partners/ bedrijfsleven/ organisaties uit   
   Papendrecht aangrijpen om verduurzamen te bespreke van-
   uit de gedachte dat we elkaar kunnen helpen met delen van 
   kennis en dat het voor de gemeente belangrijk is dat we daar 
   gezamenlijk goede stappen zetten.

Samenwerken met ambassadeurs, energiecoaches, ZAPpers 
etc.
• Verstevigen samenwerking met de energiecoaches (Drechtse 
   Stromen of anderszins) t.b.v. bijv een aanpak energie armoe
   de, maar ook om inwoners te ondersteunen bij het nemen 
   van energiebesparende maatregelen.
• Ook continueren samenwerking met de ruim 300 ZAPpers 
   die onze gemeente schoon houden.
• Faciliteren Coole Tuinen.
• Waar mogelijk ook op andere thema’s samenwerkingen 
   aangaan.


