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ZIE OOK NADERE UITWERKING PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Onderwerp:  
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 verkenning heeft zich vertaald in het college-
actieprogramma 2019-2022. Van daaruit heeft een doorvertaling plaatsgevonden naar 
het Programma Duurzaamheid. 

Duurzaamheid is 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 gekozen 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, energietransitie, afname van biodiversiteit en 
schaarser worden van grondstoffen.

Doelstellingen:

1. 2050 Energieneutrale regio
De ambitie van Papendrecht sluit aan bij regionale ambitie. Papendrecht is onderdeel 
van de RES-regio Drechtsteden (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 belang van de energietransitie wordt door het college 
onderschreven. Papendrecht voldoet aan de wettelijke kaders en bereidt 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. 
--------
De energietransitie betekent ook: afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen 
en overstappen op hernieuwbare 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 (SLA) ondertekend. 
Hiermee wil het rijk afspraken maken met gemeenten om de doelstellingen 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.



2. 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 biodiversiteit. Daarnaast gaat de aandacht zowel uit naar maatregelen in de 
openbare ruimte (het behouden en verbinden 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 gemeente 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.

3. 2030 CO2 NEUTRALE gemeentelijke organisatie
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 
verduurzamingsstappen tussen nu en 2030.
Deze fase wordt in Q1 2021 afgerond, met het opstellen van een routekaart CO2 
neutrale gemeentelijke organisatie 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.

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

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 was hiermee gericht op de 
inwoners. De gemeente heeft geen wettelijke rol in het inzamelen van bedrijfsafval.

5. Gezamenlijke agenda met inwoners van Papendrecht
Verduurzamen is voor een groot deel iets dat iedere inwoner en ieder bedrijf zelf moet 
doen. Steeds meer mensen vinden het onderwerp belangrijk en zijn er bewust mee 
bezig. Bijvoorbeeld met het verduurzamen van de woning, 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, bijvoorbeeld 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.
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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. Het nieuwe kabinet heeft 
bovendien de ambitie om te versnellen en 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 belangrijkste aandachtspunten:
- Structurele middelen vanuit het Rijk (1,6 mlrd is nodig voor periode t/m 2024)
- Betaalbaarheid van de warmtetransitie voor inwoners
- De krappe arbeidsmarkt (voor de energietransitie zijn bij alle betrokken partijen 
          gekwalificeerde 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, bijvoorbeeld ten aanzien van 
          klimaatadaptatie

------
Het gevoel van urgentie en belang op het thema duurzaamheid wordt inmiddels breed 
gedeeld en gevoeld. 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 dus een rol te spelen bij iedere 
keuze en afweging die binnen de organisatie gemaakt wordt. Dat gaat niet vanzelf.

Om dit met elkaar te bereiken is bewustwording en draagvlak in alle lagen van de 
organisatie nodig, maar vooral in het management en bij het bestuur.

Een voorbeeld: 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 betrekken staat de leefbaarheid zwaar onder druk als de 
autobereikbaarheid en het parkeren 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.

Regio relatie:
Vooral op het gebied van de energietransitie is sprake van vergaande regionale 
samenwerking. Onder de vlag van de groeiagenda opereert het regionale programma 
energietransitie, met een meervoudig lokale opdracht. Besluitvorming die betrekking 
heeft op fysieke ingrepen en keuzes voor de afzonderlijke gemeentes vindt lokaal 
plaats, maar wel op basis van voorstellen vanuit een regionale stuurgroep.

Ook ten aanzien van mobiliteit wordt op regionale schaal samengewerkt. Bijvoorbeeld 
aan de RAL (regionale agenda laadinfrastructuur). Besluitvorming is echter ook hierbij 
een lokale aangelegenheid.

Op de overige terreinen uit het programma duurzaamheid bestaat de regionale 
samenwerking vooral uit ambtelijke samenwerkingen t.b.v. het delen van kennis en 
ervaringen en efficiënte inzet van middelen. 

Op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie ligt de focus van de 
samenwerking op die met Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (en de overige noordelijke 
Drechtsteden).

Betrokken teams:
De activiteiten die staan gepland ten aanzien van de huidige doelstellingen en 
prioriteiten van het programma duurzaamheid hebben vooral betrekking op de teams 

- GROV
- Programma's en Strategie
- Beheer openbare ruimte
- Dienstverlening
- Wijkonderhoud

Maar inzet op verduurzamen van de eigen organisatie zal uiteindelijk medewerking 
vragen van ALLE medewerkers in ALLE teams.

Relevante financiële informatie:
Het budget voor het programma duurzaamheid is bij de heroverwegingen gehalveerd. 
Voor  aanvullende ambities van een nieuwe coalitie is dit budget waarschijnlijk niet 
toereikend. 

Daarnaast hangt de snelheid waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de 
energietransitie af van structurele middelen van het Rijk.

Risico's of mogelijke risico's:
De belangrijkste risico's of uitdagingen hebben betrekking op de uitvoering van de 
energietransitie:
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