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Inleiding 

 
Als gemeenteraad werkt u toe naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De 

verkiezingen gaan over de toekomst van Papendrecht en de lokale zaken die hierin 

belangrijk zijn. Veel van deze lokale zaken 

worden echter bepaald door ontwikkelingen 

die van buiten op ons afkomen. U kunt 

hierbij denken aan akkoorden als het 

Klimaatakkoord, wetgeving als de 

Omgevingswet, maar ook pandemieën als 

de coronacrisis. De voorbeelden die we hier 

benoemen, zijn ontwikkelingen uit deze tijd 

waar u als gemeenteraad al eens over 

gesproken heeft. Er bestaan ook trends en 

ontwikkelingen die op landelijk of Europees 

niveau een rol spelen, maar in Papendrecht zijn intrede nog niet hebben gemaakt. De vraag 

die we onszelf stellen in deze trendstudie is: Welke trends zijn er en hoe zien we ze terug in 

Papendrecht? 

In 2018 ontving u voor de coalitiebesprekingen de eerste trendstudie van Papendrecht, met 

daarin eenentwintig trends die op landelijk niveau hun intreden maakten. In trendstudie die 

nu voor u ligt, diepen we 26 trends uit en positioneren ze op een trendcurve. Daarin 

onderscheiden we vier ontwikkelingsfasen waar de trend in zit.  

 

Ontstaan - De ontwikkeling ontstaat en voltrekt zich pijlsnel. Er is sprake van technische 

doorbraken. In de media verschijnen succesverhalen dan wel dreigende verhalen. Men 

lijkt zeer overtuigd van de grote invloed van deze ontwikkeling. Toch zijn er nog niet veel 

praktijkvoorbeelden te zien. 

Reactie - Er ontstaan tegenkrachten. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger dan gedacht. 

Concurrerende technieken of verdienmodellen zijn krachtig. Men ervaart iets minder 

noodzaak om wat te doen met deze ontwikkeling. 

Overwinning – de ontwikkeling van de trend heeft doorgezet. Er zijn ondanks de 

weerstand toch allerlei praktijkvoorbeelden gekomen. Dit begint langzaamaan gangbaar 

te worden. Het nieuwe is eraf. 

Wasdom – de ontwikkeling is volledig doorgebroken. Het is misschien nog relatief nieuw, 

maar het is inmiddels de gewone manier van werken geworden.   

´Een trend is een ontwikkeling die zich over een 

langere tijd manifesteert en ontstaat door een 
verandering in wensen en behoeften binnen één 
dimensie. Het ontwikkelt zich vaak niet langs een 
rechte lijn, maar groeit met pieken en dalen. Trends 
overkomen ons dus niet. Je kunt ze aan zien komen als 
je tenminste goed kijkt naar de signalen. De intensiteit 
van een trend verschilt wel per keer.  
 
Trendcurve Overijssel 2018 
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2. Context 
 

In de afgelopen jaren is op veel beleidsterreinen samen met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we 

ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe 

verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving en onze 

voorzieningen?  

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie is een stip op de horizon gezet. Geen hard 

einddoel op zich, maar een flexibel kompas aan de hand waarvan we onze koers tot 

2035 uitstippelen. Het wijst ons de weg richting een duurzaam Papendrecht waar 

mensen graag wonen, werken en verblijven. Een krachtige gemeenschap met een stevig 

fundament in welzijn, ontwikkeling en perspectief van haar inwoners. Daarbij hoort een 

gezonde en veilige leefomgeving met oog voor de benodigde klimaatadaptatie en 

energietransitie.   

Een andere stip op de horizon is gezet met het Kompas Sociaal Domein. Het kompas zet 

in op een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht waar alle inwoners de 

ruimte hebben om mee te doen. Aan de ene kant stimuleren en faciliteren we inwoners 

om voor zichzelf en anderen te zorgen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Aan de 

andere kant zorgen we voor de benodigde ondersteuning waardoor inwoners zoveel 

mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen. Daarbij hebben we de opgave dit 

slimmer en doelmatiger te organiseren, zodat ook in de toekomst de benodigde 

ondersteuning geboden kan blijven worden. 

Spreekwoordelijk is de inkt van de Omgevingsvisie en het Kompas nog maar net 

opgedroogd maar is de wereld al weer veranderd. We moeten dus omgevingsbewust zijn 

en wendbaar omgaan met trends. Bij de regelmatige actualisering van deze documenten 

zullen de relevante trends worden gewogen 

In deze studie hebben we de 26 trends ondergebracht bij de volgende categorieën: 

1. Demografische ontwikkelingen 

2. Economische ontwikkelingen 

3. Sociologische ontwikkelingen 

4. Technologische ontwikkelingen 

5. Ecologische ontwikkelingen 

6. Politieke ontwikkelingen 
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3. Stand van Papendrecht  
 
Papendrecht is continue in ontwikkeling. Mensen verhuizen binnen de grenzen van onze 
gemeente of verlaten Papendrecht, starten gezinnen of kiezen ervoor om dat niet te doen. 
Het gedrag van de inwoners heeft invloed op hun omgeving. Wonen er veel mensen met 
kinderen of juist ouderen in een gemeente? Wat is de koopkracht van de inwoners? Zijn er 
veel groene tuinen of zijn deze juist voorzien van bestrating? Dit zijn stuk voor stuk 
indicatoren die de ontwikkeling en impact van Europese en landelijke trends kunnen 
vertragen, versnellen of op gebruikelijk niveau laten doorzetten. Een aantal basisgegevens is 
op een rijtje gezet. 
 

1.1. Demografie 

De bevolkingssamenstelling van Papendrecht bevat een voorspellende waarde over welke 

trends relevant zijn om naar te kijken. Eerst een aantal basisgegevens. Papendrecht telde in 

2020 over de 32.000 inwoners wat gelijk staat aan bijna 14.000 huishoudens. In de 

afgelopen 10 jaar is het inwonersaantal stabiel gebleven. Over een periode van 11 jaar 

(2010 tot 2020) nam het inwonersaantal met slechts 295 inwoners toe. 

In Papendrecht woont al tien jaar een kleine hoeveelheid meer vrouwen dan mannen. In 

2010 waren de meeste huishoudens in Papendrecht tussen 40 tot 49 jaar. Met het verstrijken 

van de tijd worden inwoners ouder, in 2020 zijn de meeste inwoners tussen de 50 en 59 jaar. 

Als deze ontwikkeling doorzet, zien we richting 2030 dat de meeste inwoners in Papendrecht 

tussen de 55 en 75 jaar zijn. Doorkijkend naar 2050 zien we de inwoners in de 

leeftijdscategorie 75 jaar en ouder het hardst stijgen. Voor de leeftijdscategorie 85 jaar en 

ouder geldt specifiek een groei van bijna 1.000 inwoners in 2050; van 635 in 2020 naar 

1.575 inwoners in 2050.  

Het soort huishouden, een- of tweepersoons, is ook in ontwikkeling. In 2010 telde 

Papendrecht 3.570 eenpersoonshuishoudens en 4.730 tweepersoonshuishoudens. In ruim 

10 jaar tijd is het aantal eenpersoonshuishoudens met 21% gestegen naar 4.325. 

Tweepersoonshuishoudens is met 3,8% gedaald naar 4.550. Deze ontwikkeling zien we ook 

terug in de een- en tweeoudergezinnen. Waar in 2010 Papendrecht 935 eenoudergezinnen 

en 4.070 tweeoudergezinnen telde is dit in 2020 gewijzigd naar 1.295 eenoudergezinnen 

(+38%) en 3.785 tweeoudergezinnen (-6,9%). De meeste eenouderhuishoudens bevinden 

zich in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar.  

Als we het aantal huishoudens afzetten tegen het werkelijk aantal inwoners op leeftijd, dan 

vormt de doelgroep van 0 tot 14 jaar de grootste groep. Het aantal mensen in de 

leeftijdsgroepen 0 t/m 14, 25 t/m 34, 35 t/m 44 en 65 t/m 74 neemt in Papendrecht richting 

2050 af, terwijl de overige leeftijdsgroepen een stijging doormaken. De dominante 

leeftijdsgroep in Papendrecht blijft kinderen van 0 tot 14 jaar. De hoogste stijger is het aantal 

mensen in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder. In 30 jaar maakt deze groep een groei door 

van 156% ten opzichte van 2020.  

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsprognose Papendrecht op basis van leeftijd 

 2020 2030 2040 2050 

0 - 14 jaar 5.120 4.610 4.850 4.830 

15 - 24 jaar 3.750 3.340 3.025 3.235 

25 - 34 jaar 3.505 3.580 3.330 3.145 

35 - 44 jaar 3.720 3.760 3.940 3.820 

45 - 54 jaar 4.620 3.585 3.705 3.895 

55 - 64 jaar 4.255 4.345 3.425 3.605 

65 - 74 jaar 3.915 3.930 3.970 3.205 

75 - 84 jaar 2.450 3.060 3.200 3.295 

85 + jaar  813 1.299 1.735 2.084 
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Inkomen 
Het inkomen van inwoners uit Papendrecht kunnen we onderverdelen in een percentage 

inwoners met een laag, midden en hoog inkomen. Hierin zien we een lichte stijging bij 

inwoners met een laag inkomen en een lichte daling bij de middeninkomens.  

Percentage inwoners onderverdeeld in inkomensklasse 

 Laag inkomen 

tot €24.300 

Midden inkomen 

van €24.300 tot 

€45.000 

Hoog inkomen 

€45.000 of hoger  

2014 33 45 22 

2015 33 46 21 

2016 34 44 22 

2017 35 44 22 

2018 35 44 21 

 

Kijkend naar de huishoudsamenstelling bevinden de eenoudergezinnen en 

eenpersoonshuishoudens zich gemiddeld gezien in de lage inkomensklasse of aan de 

onderkant van de middeninkomensklasse. Wel is een stijging te zien in hun inkomen. De 

bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn beschikbaar voor inwoners met een inkomen op 

het sociaal minimum (110% bijstandsnorm). Van 2014 tot 2018 kon gemiddeld 7% van de 

inwoners uit Papendrecht daar aanspraak op maken.  

Gemiddeld jaarinkomen x€1000 

 Inkomen eenoudergezin Inkomen eenpersoonshuishouden 

2014 22,6 24,5 

2015 23,1 24,5 

2016 23,8 25,4 

2017 24,1 26,0 

2018 25,3 26,0 

 
In totaal was in 2019 2.9% van de inwoners in Papendrecht werkloos ten opzichte van 3.8% 

in 2010. Het aantal personen met een bijstandsuitkering loopt op van 640 uitkeringen in 2015 

tot 790 uitkeringen in 2020.  

1.2. Woningbouw  

In 2020 telde Papendrecht bijna 14.400 woningen waarvan bijna 65% koopwoningen betreft. 

Het overige aandeel woningen zijn corporatiehuur (29%) of particuliere huur (5,8%). Het 

merendeel van de ruim 14.000 woningen in Papendrecht (40%) is gebouwd in de periode 

tussen 1971 en 1990. Het aanbod van koopwoningen in Papendrecht neemt de afgelopen 11 

jaar langzaam af. In 2020 werden er 105 koopwoningen aangeboden ten opzichte van 319 in 

2010. Daar tegenover staat dat de woningprijs per vierkante meter toeneemt. In 2010 

betaalden inwoners € 2.292 per vierkante meter en dit liep in 2020 op tot € 2.687 per 

vierkante meter.  
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Wanneer we kijken naar de WOZ-waarde van de woningen en de gemiddelde vraagprijs van 

de aangeboden woningen zien we dat deze waardes steeds verder uiteenlopen. In 2010 

betaalden inwoners gemiddeld € 279.000 voor een woning in Papendrecht en was de 

gemiddeld WOZ-waarde van een woning € 227.000. In 2020 zien we dat de gemiddelde 

vraagprijs is gestegen naar € 352.000 ten opzichte van een WOZ-waarde van € 236.000.  

1.3. Duurzaamheid 

Er is een toenemende aandacht voor een duurzame omgeving en duurzaam handelen door 

inwoners. We zien dit terug op verschillende vlakken als energiebesparing, toename van het 

aantal elektrische personenauto's en bijbehorende 

laadpunten en verhoging van opgewekte zonne-energie.  

Het gas- en elektriciteitsgebruik daalt in Papendrecht. 

Deze daling levert energiebesparing op. Waar in 2010 

alle huishoudens in Papendrecht samen 563 terajoule 

aan gas verbruikten, daalden dit in 2019 naar 474 terajoule. Dezelfde daling zien we in het 

elektriciteitsverbruik van huishoudens in Papendrecht. Deze daalden van 158 terajoule in 

2010 naar 138 terajoule in 2019. Inwoners en bedrijven ondernemen dus maatregelen om 

hun energieverbruik omlaag te brengen. Tegelijkertijd zien we de vraag naar energie voor 

elektrisch personenvervoer groeien. Waar in 2015 nog 9 inwoners een elektrische 

personenauto bezaten, geldt dat in 2020 voor 143 inwoners. In 2020 bezaten 131 inwoners 

een plug-in hybride auto. Voor het aantal laadpalen in de fysieke omgeving geldt ook dat 

deze gegroeid zijn van 90 publieke laadpalen in 2015 naar 149 in 2020.  

De energie die nodig is om onze huizen te verwarmen en te voorzien van licht gebeurt 

steeds meer via hernieuwbare energie. Dit is energie uit natuurlijke bronnen als de zon, 

wind, bodem en vanuit waterkracht. Papendrecht wekte in 2012 54 terajoule hernieuwbare 

energie op en dat is gestegen naar 82 terajoule in 2018. We wekken als huishoudens en 

bedrijven ook steeds vaker onze eigen energie op via zonnepanelen. Het CBS schat het 

vermogen van zonne-energie van woningen en bedrijven in Papendrecht in 2012 op 7 

kilowatt per 1.000 inwoners. In 2019 groeide dit uit naar 177 kilowatt per 1.000 inwoners.  

1.4. Economie en werkgelegenheid 

In Papendrecht zijn een groot aantal ondernemingen gevestigd. Deze verschillen van elkaar 

in omvang, sector en dienstverlening. In 2010 waren er 1.610 ondernemingen in 

Papendrecht gevestigd die 13.600 banen voortbrachten. In 2019 is dit uitgegroeid naar 2.060 

ondernemingen en 15.000 banen. Het merendeel van deze banen bevinden zich in de 

industriesector opgevolgd door de zakelijke en collectieve dienstverlening en handel.  

 

De bovenstaande onderwerpen en cijfers verwijzen naar harde trends in onze lokale 

samenleving. Om op dit punt nog meer stevigheid te bieden is aan het Onderzoeks Centrum 

Drechtsteden (OCD) gevraagd een studie te maken op grond van harde cijfers, op een 

aantal interessante aandachtsgebieden. Deze studie bieden wij apart aan. 

  

1 terajoule staat gelijk aan 
1.000.000.000.000 joule 
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4 Trends  

 
In hoofdstuk 3 las u over de verschillende ontwikkelingen die zich binnen Papendrecht 
afspelen. Hier geven we een overzicht van de trends en ontwikkelingen die we nader hebben 
uitgewerkt. We gaan graag het gesprek met u aan waar de trends zich in de trendcurve 
bevinden.  
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4.1 Demografische ontwikkelingen 

 

4.1.1 Woningtekort  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Op de woningmarkt ervaren veel mensen problemen met onder meer de toegankelijkheid en 
de betaalbaarheid van het wonen. Het tekort aan woningen is een van de onderliggende 
problemen. Tot 2030 zijn circa 1 miljoen woningen extra nodig. Vooral de groei van het 
aantal huishoudens en de achtergebleven woningbouwproductie dragen bij aan het 
woningtekort. Landelijk zijn de verschillen van het tekort groot. Vooral in randstedelijke 
regio's is het tekort groot. In Drechtsteden wordt de woningbehoefte (netto toename) 
geraamd op rond de 6.600 in de periode 2020-2030. Motor achter de geraamde 
woningbehoefte is de demografische groei. De beschikbare plancapaciteit lijkt voldoende om 
deze behoefte op te vangen. 
 
Feiten landelijk 
Bevolkingsontwikkeling en huishoudens 
In de periode 2021-2035 neemt de Nederlandse bevolking naar verwachting met bijna 1,3 
miljoen inwoners toe. Dat is een groei van in totaal 7,4%. Het totaal aantal huishoudens 
neemt in die periode naar verwachting met 10,5% toe: van 8,0 miljoen naar 8,9 miljoen. 
Vooral het aantal alleenstaande huishoudens groeit sterk (+19%), waarbij het zwaartepunt 
ligt binnen de categorie 65-plus. Voor de periode vanaf 2035 blijft sprake van een 
huishoudenstoename, maar dat vlakt wel af   
 

 
 
Regionaal zijn er in Nederland grote verschillen in bevolkingsgroei. De sterkste 
bevolkingsgroei in de periode tot 2035 wordt verwacht in de woningmarktregio’s Den Haag 
(16%), Amsterdam (16%), Ede (14%) en Utrecht (13%). De woningmarktregio’s in landsdeel 
Overig Nederland krimpen of kennen een beperkte groei. Deze voortdurende trend van 
urbanisatie zorgt voor extra druk op de al krappe woningmarkt in de stedelijke regio's. Na 
2035 wordt een vermindering van de groei of juist (toename van de) krimp verwacht. In alle 
woningmarktregio’s van overig Nederland is over deze periode per saldo sprake van krimp, 
voor zowel bevolking als huishoudens. Eveneens (lichte) krimp wordt verwacht voor de 
regio’s Dordrecht en Nijmegen. 
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Woningproductie 
Als gevolg van de stikstof- en PFAS problematiek en de coronacrisis heeft een deel van de 
woningbouwprojecten vertraging opgelopen. Maar ook het tekort aan vakmensen, zowel bij 
bouwende partijen als bij de overheid is een belemmerende factor. Vanaf 2023 neemt de 
woningproductie naar verwachting sterk toe, gezien de huidige planvoorraad. De piek wordt 
verwacht rond 2026/2027. Daarna zal de productie dalen onder invloed van een afnemende 
huishoudensgroei en een teruglopend woningtekort. In totaal worden er naar verwachting in 
de periode 2021 t/m 2034 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd en 168 
duizend woningen aan de voorraad onttrokken.  
 
 

 
 
 
Woningtekort 
Het woningtekort piekt naar verwachting in 2024 op 316.700, oftewel 3,9% van de voorraad. 
Vervolgens daalt het tekort naar 2,0% in 2035. Op lange termijn vlakt de woningbehoefte dus 
af. 
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Feiten Drechtsteden 
Woningbehoefte 
In Drechtsteden is de woningbehoefte (netto toename) geraamd rond de 6.600 woningen in 
de periode 2020-2030. Dat is ongeveer 5,5% in tien jaar tijd. Uitgaande van de 
demografische verwachtingen (PRIMOS) vlakt de groei van de woningbehoefte na 2030 af. 
Dit wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal huishoudens. Ook na 2030 is er 
nog behoefte aan meer eengezins-koopwoningen en aan appartementen, zowel huur als 
koop. De behoefte aan eengezins-huurwoningen stabiliseert. In onderstaande figuur (bron 
RIGO) is weergegeven hoe de woningbehoefte zich in de periode 2020-2040 trendmatig zou 
ontwikkelen.  
 
 

 
 
 
Woningaanbod 
Voor de Drechtsteden als geheel voorzien de huidige plannen in de bouw van ruim 20.000 
woningen. Kwantitatief is dit ruim voldoende om de gewenste netto toename van rond de 
6.600 tot het jaar 2030 te realiseren. Daarbij moeten we bedenken dat er altijd plannen 
afvallen (gebruikelijk is om daarvoor 30% ‘overcapaciteit’ in de plannen aan te houden) en 
dat er ook nog woningen zullen worden gesloopt, maar dan nog lijkt de capaciteit voldoende 
om de geraamde benodigde netto toename te realiseren. 
 
In onderstaande tabel is het woningbouwprogramma van Papendrecht en de regio 
weergegeven. Dit is een momentopname, ontleend aan de rapportage Wonen in de 
Drechtsteden 2019.  
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Kwalitatief zien we dat 43% van de plannen betrekking heeft op eengezinswoningen. Dit 
aandeel wordt sterk naar beneden getrokken door Dordrecht. De regionale behoefte bestaat, 
afhankelijk van het scenario, voor 50% tot 71% uit eengezinswoningen. Gaat het goed met 
de economie, dan neemt de behoefte aan eengezinswoningen snel toe en zou 43% in de 
nieuwbouw wel eens te weinig kunnen zijn. In dat geval zullen woningzoekenden naar 
alternatieven omzien. Die alternatieven kunnen ook buiten de Drechtsteden liggen. 
 
Rotterdam levert in absolute zin de meeste vestigers in de Drechtsteden. Daarnaast is er 
een grote wederzijdse relatie tussen Drechtsteden en Molenwaard. Ook de relatie met onder 
meer Gorinchem en Ridderkerk is sterk twee kanten op. Dat houdt in dat een mooi 
nieuwbouwproject in de Drechtsteden op belangstelling uit deze buurgemeenten kan 
rekenen, maar andersom ook.  
 
Feiten Papendrecht 
Woningaanbod 
In 2020 telde Papendrecht bijna 14.400 woningen. In de periode 20216-2020 is de 
woningvoorraad per saldo met 146 woningen gegroeid (1%). De voorraad bestaat voor 65% 
uit koopwoningen. Het overige aandeel woningen zijn corperatiehuur (29%) of particuliere 
huur (5,8%). Het merendeel van de ruim 14.000 woningen in Papendrecht (40%) is gebouwd 
in de periode tussen 1971 en 1990.  
 
Het aanbod van koopwoningen in Papendrecht neemt de afgelopen 11 jaar langzaam af. In 
2021 werden er 87 koopwoningen aangeboden ten opzichte van 319 in 2010. De woningprijs 
per vierkante meter is toegenomen van € 2.292 per vierkante meter in 2010 naar  € 2.687 
per vierkante meter in 2020. In de Drechtsteden kost een woning die verkocht werd via een 
NVM makelaar gemiddeld 309.000 euro, bijna 14% meer dan vorig jaar. 
 
In Papendrecht kan een potentiele koper 
op de woningmarkt gemiddeld kiezen uit 
1,5 woning, zoals de NVM krapte-
indicator laat zien. Hiermee zit 
Papendrecht aan de onderkant van de 
regio. Wanneer de NVM krapte-indicator 
tussen de 5 en 10 komt, is sprake van 
een evenwichtige markt.  
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Corporaties 
De zes corporaties uit de Drechtsteden rapporteren in de Beschikbaarheidsmonitor periodiek 
over de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden. Uit de 
Beschikbaarheidsmonitor (eind 2020) blijkt dat er in 2020 meer verhuringen waren dan in 
2019. Daarbij steeg het gemiddeld aantal reacties van 175 per gepubliceerde woning in 2019 
naar 207 eind 2020. De gemiddelde inschrijftijd nam (nog) verder toe van 6,7 jaar in 2019 
naar 6,9 jaar in 2020. De zoektijd liep op van 2,4 jaar eind 2019 naar 2,7 jaar in 2020. 
 

 
Bevolkingsontwikkeling en huishoudens 
Papendrecht telde in 2020 over de 32.000 inwoners wat gelijk staat aan bijna 14.000 
huishoudens. In de afgelopen 10 jaar is het inwonersaantal stabiel gebleven. Over een 
periode van 11 jaar (2010 tot 2020) nam het inwonersaantal met slechts 295 inwoners toe, 
wat te verklaren is door de beperkte toename van het aantal woningen in diezelfde periode. 
Prognose voor de periode tot 2035 is dat de Papendrechtste bevolking nog licht groeit, 
tussen 0% en 2,5%. De omvang van de beroepsbevolking daalt in deze periode echter, 
vanwege de vergrijzing. [Bron: Platform31, Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.].  
 
In 2010 telde Papendrecht 3.570 eenpersoonshuishoudens en 4.730 
tweepersoonshuishoudens. In ruim 10 jaar tijd is het aantal eenpersoonshuishoudens met 
21% gestegen naar 4.325. Tweepersoonshuishoudens is met 3,8% gedaald naar 4.550. 
Deze ontwikkeling zien we ook terug in de een- en tweeoudergezinnen. Waar in 2010 
Papendrecht 935 eenoudergezinnen en 4.070 tweeoudergezinnen telde is dit in 2020 
gewijzigd naar 1.295 eenoudergezinnen (+38%) en 3.785 tweeoudergezinnen (-6,9%). De 
meeste eenouderhuishoudens bevinden zich in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar. 
 
De meeste huishoudens in Papendrecht zijn tussen de 55 en 75 jaar zijn. Doorkijkend naar 
2050 zien we dat het aantal huishoudens in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder, het hardst 
stijgt. Voor de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder geldt specifiek een groei van bijna 1.000 
huishoudens in 2050; van 635 in 2020 naar 1.575 huishoudens in 2050.  
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Figuur: Groeipercentage leeftijdsgroepen Papendrecht ten opzichte van 2020 

 

Stof tot nadenken 
Sturen op productie 
Als gemeente zijn wij een belangrijke stakeholder in het 'oplossen' van het woningtekort. Met 
beleid voor de toekomst kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van een actievere of 
passievere rol ten aanzien van de woningbouwproductie. Planologische keuzes, 
verstedelijkingsstrategie, grondbeleid, formatieruimte om de bouw van woningen te 
faciliteren zijn enkele voorbeelden. We moeten goed nadenken wat voor soort woningen 
nodig zijn, voor welke doelgroepen en waar we welk soort woningen moeten bouwen. 
 
Kwantiteit 
De versnelde bouw van voldoende woningen is topprioriteit van het rijk om het woningtekort 
aan te pakken. Het kabinet spreekt de ambitie uit om te groeien naar een bouwproductie van 
900.000 woningen tot 2030.  Op lange termijn groeit de woningbehoefte minder snel.  
 
Met de Groeiagenda zetten de Drechtsteden in op de bouw van zo'n 25.000 woningen. 
Daarmee willen de Drechtsteden in 2030 toegroeien naar 300.000+ inwoners. De 
Groeiagenda gaat uit van 15.000 extra woningen, bovenop op de autonome behoefte.  Om 
een kwaliteitssprong te maken richt de Groeiagenda zich vooral op het behouden en 
aantrekken van mensen met midden en hogere inkomens en opleidingsniveau. Ook willen 
we meer jongeren behouden die nu nog voor studie of werk vertrekken (negatief saldo van 
groep 18-23 jaar verminderen). 
 
Met het Papendrechts woonplan 2020-2030 geven wij uitvoering aan de Regionale 
woonvisie 2017- 2031 en daarmee ook aan de Groeiagenda. Papendrecht bouwt voor 2030 
minimaal 460 woningen om aan de autonome groei te kunnen voldoen. Daarnaast bouwen 
we in die periode ook minimaal 200 woningen om een bijdrage te leveren aan de regionale 
groeiagenda. Het aantal sociale huurwoningen wordt vooralsnog niet verder uitgebreid. 
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Urbanisatie 
De grootschalige suburbanisatie in de Randstad droogt geleidelijk op. In belangrijke 
suburbane gemeenten, waaronder de zuidelijke randgemeenten in de Rijnmondregio, vlakt 
vooral onder jongvolwassenen de instroom af en neemt de uitstroom toe. Verwacht wordt dat 
deze trend de komende periode doorzet, wat gevolgen heeft voor de vitaliteit van deze 
gemeenten. Daarnaast is er een toenemende stroom van vooral meer vermogende ouderen 
(empty-nesters) naar aantrekkelijke plattelandskernen in alle delen van het land. Een ander 
deel van de ouderen volgt hun kinderen naar de stad. [Bron: De Veranderende geografie van 
Nederland, Regioplan/Atelier Tordoir, 2015]. 
 
Doelgroepen 
Strategisch moet worden nagedacht over de doelgroepen die we willen/moeten bedienen in 
Papendrecht en waar we die willen bouwen. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met 
demografische ontwikkelingen in Papendrecht zoals vergrijzing en groei van het aantal 
eenpersoonshuishoudens. Daarnaast kunnen nieuwbouwprojecten ook benut worden voor 
het aantrekken van andere doelgroepen en daarmee inwoners van buiten Papendrecht. Hier 
ligt ook een relatie met de arbeidsmarkt. De woningprijzen lopen zo hard op dat praktisch 
opgeleid personeel in onze regio bijna geen woning kan vinden en wegtrekken. Dit leidt tot 
personeelstekorten in de maakindustrie. Tegelijkertijd zijn woningen in onze regio nog relatief 
gunstig geprijsd ten opzichte van elders in de Randstad. Dit biedt kansen in het aantrekken 
van hoger opgeleiden. 
Een goede analyse van de woningbehoefte en de concurrentie is van belang om een 
concurrerend en onderscheidend aanbod neer te zetten.   
 
Toekomstbestendig woon- en leefklimaat  
Papendrecht beschikt over gevarieerde woonbuurten. De basis is redelijk op orde en toch 
zijn er ook er plekken waar extra aandacht nodig is. Aandacht is nodig voor meer diversiteit 
van het woningaanbod en/of een hogere ruimtelijke kwaliteit. Bovendien is Papendrecht 
vrijwel volgebouwd. We zullen moeten kijken waar we in Papendrecht in kunnen breiden of 
transformeren. Hierbij verbeteren of behouden we de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
Met het toevoegen van nieuwbouwwoningen ontstaan nieuwe kansen. Een stedelijk gebied 
moet zich kunnen aanpassen aan de verwachte weersveranderingen, van warme zomers tot 
dagen met hevige regenval. Meer groen en water ter afkoeling, maar minder ‘steen’, dat 
neemt namelijk geen regenwater op tijdens die regendagen. Met nieuwbouw ontstaan 
kansen voor groen en water die tevens zijn te combineren met slimme inrichtingen om ook 
gezond te kunnen leven in de stad 
  
Bereikbaarheid i.r.t. duurzame mobiliteit 
Groei van het aantal woningen betekent meer verkeer. De mobiliteitsopgaven worden 
ingewikkelder. Innovatieve en interactieve oplossingen zijn nodig om deze 
mobiliteitsvraagstukken op te pakken. Het stimuleren van de fiets, het OV en deelauto’s 
(liefst elektrisch) bieden kans de congestie te verminderen en de bereikbaarheid van steden 
te vergroten. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Veel mensen ervaren problemen met onder meer de toegankelijkheid en de betaalbaarheid 
van het wonen. Het huidige woningentekort is niet de enige oorzaak van de situatie op de 
woningmarkt. De problematiek is complexer door de veelheid aan factoren die bijdragen aan 
het probleem én de veelheid aan actoren die bij kunnen dragen aan de oplossing. 
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Factoren die bijdragen aan het woningtekort zijn bijvoorbeeld de lage rentes, de trek naar de 
stad, het belastingstelsel, de verhuurdersheffing, de decentralisatie van de regie op het 
bouwen, de hogere complexiteit van de veelal binnenstedelijke bouwlocaties, de dip in de 
woningmarkt nog maar 10 jaar geleden en als gevolg daarvan minder locatieontwikkelingen 
destijds. Dit is geen volledige lijst, maar geeft aan dat de problematiek uit veel facetten is 
opgebouwd.  
 
Het maken van samenhangende keuzes is de uitdaging. Onderstaand overzicht toont een 
veelheid aan oplossingen en de samenhang daartussen (bron: De Argumentenfabriek). 
Maatregelen moeten in samenhang worden genomen om onwenselijke bijwerkingen te 
voorkomen – bijwerkingen op de woningmarkt zelf, maar ook in de wisselwerking met andere 
systemen zoals de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.  
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4.1.2 Vergrijzing 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving  
Vergrijzing is één van de belangrijkste structurele trends in de demografie van Nederland en 
is al volop aan de gang. Zowel het aandeel mensen met een leeftijd van boven de 65 jaar 
neemt toe ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen, als ook het absolute aantal 65-
plussers en 75-plussers. Bovendien stijgt de gemiddelde levensverwachting: we worden 
ouder. De vergrijzing heeft invloed op veel domeinen in onze samenleving, denk aan de 
woningvoorraad, de arbeidsmarkt en de zorg. 
 
Feiten landelijk 
In 1950 was minder dan 8% van de bevolking 65 jaar of ouder. Vanaf 2011 is de vergrijzing 
versneld doordat de babyboomgeneratie, de relatief grote geboortecohorten van na 1945, de 
leeftijd van 65 bereikt. Het aantal 65-plussers loopt naar verwachting op van 3,5 miljoen eind 
2020 naar 4,8 miljoen rond 2040.  
 
De categorie 80-plussers neemt in omvang sterk toe in de toekomst en zal in 2050 rond 2,5 
keer zo groot zijn als nu. Het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter 
aandeel vormt, maar de gemiddelde leeftijd ook steeds hoger komt te liggen, wordt ‘dubbele’ 
vergrijzing genoemd. 
 

 
Bron: Primos 2021/ABF Research 
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Feiten Papendrecht 
We zien dat Papendrecht een relatief hoog percentage 65 plussers kent en dat dit aandeel 
de afgelopen 20 jaar relatief snel is gegroeid. In 2021 is de grijze druk in Papendrecht 40,8% 
(grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en aantal 
personen tussen 20 en 65 jaar). In de regio Drechtsteden ligt de grijze druk op 35,2% en 
landelijk op 33,7%. 
 
 

 
Figuur: Grijze druk Papendrecht (65 t.o.v. 15-64 jaar) 
 
 
Stof tot nadenken 
Wonen 
In Papendrecht gaan we een tekort krijgen aan woningen voor ouderen. Los van het aantal 
woningen gaat het ook om voor ouderen geschikte woningen (bijvoorbeeld gelijkvloers, 
kleiner, dichter bij voorzieningen). Doorstroming vanuit de huidige woning naar een 
geschiktere woning is daarbij ook een belangrijk aspect. 
 
Zorg en ondersteuning 

De categorie 80-plussers neemt in omvang sterk toe in de toekomst. Deze ontwikkeling leidt 
tot een extra behoefte aan zorg en ondersteuning, vooral door de dubbele vergrijzing. Als 
ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, zal de gemeente meer zorg en 
ondersteuning moeten bieden. 
Tegelijkertijd neemt toch ook het aantal ouderen toe dat in een intramurale instelling woont. In 
2035 geldt dat in Papendrecht naar verwachting voor 460 personen, 170 meer dan in 2021.  
Vergrijzing biedt kansen voor het sociale leven: er komen theoretisch meer mensen met tijd 
voor vrijwilligerswerk, hoewel die tijd ook door de toenemende vraag naar mantelzorg kan 
worden opgebruikt. Duidelijk is wel dat we mantelzorgers en vrijwilligers tekort gaan komen. 
Dat komt ook omdat ouderen andere keuzes maken en niet 'vast willen zitten' aan structurele 
inzet. 
 
Arbeidsmarkt 
Er is al een tekort aan zorgpersoneel en er zullen de komende jaren veel mensen met 
pensioen gaan. Dat zal extra schaarste op de arbeidsmarkt betekenen. De beschikbaarheid 
van goed personeel wordt de komende jaren een nog belangrijker vraagstuk dan het nu al is. 



 
 

22 
 

Er zullen steeds minder mensen steeds meer ouderen moeten verzorgen. Dat heeft 
financiële consequenties, maar zeker ook invloed op de tijd die de beroepsbevolking 
besteedt aan zorgtaken. De inzet van domotica en E-health kunnen hierin kansen bieden om 
bij te dragen aan goede en voldoende zorg en ondersteuning. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
 
Programma Langer Thuis 
In het Programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS met 20 landelijke, regionale 
en lokale partijen samen. Het doel is dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud 
kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op drie 
actielijnen: ondersteuning en zorg thuis, mantelzorger en vrijwilligers zorg en welzijn, en 
wonen. Onder dit programma hangt de Taskforce Wonen en Zorg. De raad heeft reeds een 
motie aangenomen om 'werkende vanuit de leidraad van de landelijke Taskforce Wonen en 
Zorg met een programmatische aanpak te komen voor Wonen en Zorg'. 
 
De programmatische aanpak kan bestaan uit een visie, speerpunten en een 
uitvoeringsagenda opgesteld in samenwerking met stakeholders op het gebied van wonen, 
zorg en ondersteuning.  
De belangrijkste conclusies/aanbevelingen zijn uit diverse lokale en regionale onderzoeken 
zijn: 
- Er zijn meer woningen nodig voor ouderen. Zowel voor ouderen om zelfstandig 

geclusterd te wonen als voor ouderen die 24-uurszorg nodig hebben; 
- Huidige woningen die 'geschikt te maken' zijn, moeten door de eigenaar (evt. met 

financiële ondersteuning) geschikt worden gemaakt om op oudere leeftijd in te wonen; 

- Inzetten op doorstroming om ouderen te bewegen te verhuizen naar een adequate 

woning (bijv. gelijkvloers, kleiner, dichter bij voorzieningen); 

- Zorg ervoor dat ouderen anderen kunnen ontmoeten. Zowel in de openbare ruimte als in 

een ontmoetingsruimte (in de wijk en/of in het woongebouw); 

- Zorgpersoneel behouden en werven; 

- Werk als zorgprofessional intensiever samen met mantelzorgers en vrijwilligers; 

- Zet in op domotica en E-health, ook om het personeelstekort tegen te gaan; 

- Blijf zorgen voor mantelzorgondersteuning en respijtzorgvoorzieningen, speel in op de 

behoefte van mantelzorgers; 

- Het aantal inwoners met dementie gaat fors stijgen, speel hierop in; 

- Inzetten op het preventief voorbereiden van ouderen op het vitaal ouder worden;  

- Informeer ouderen over de mogelijkheden van zorg, ondersteuning en welzijn; 

- Zorg dat essentiële voorzieningen bereikbaar zijn. 

 

https://www.programmalangerthuis.nl/
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Tekort aan zorgpersoneel 
Bij een groeiende vergrijzing wordt de betekenis van de zorgsector steeds groter. Gezien de 
bevolkingsopbouw van Papendrecht is dit vraagstuk zeer relevant. Door de dubbele 
vergrijzing neemt de zorgvraag alleen maar toe, en daarmee de vraag naar zorgverleners. 
Zorgorganisaties die in Papendrecht werkzaam zijn geven het signaal dat er nu al een tekort 
aan mensen is die zorg kunnen bieden. Hoe kunnen we daar economisch op inspringen? 
Het faciliteren van zorgopleidingen in de regio of misschien wel lokaal? Het stimuleren van 
cross-sectorale innovaties?  
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4.1.3 Wijziging van huishoudsamenstelling in de wijken  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Het aantal huishoudens groeit in Nederland. De stijging is voor een belangrijk deel (bijna 80 
procent) toe te schrijven aan de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. 
Voortgaande individualisering en vergrijzing zijn daarbij drijvende krachten. Meer mensen 
van middelbare leeftijd wonen voor kortere of langere tijd alleen. En meer ouderen komen 
alleen te staan, doordat hun partner komt te overlijden. Door scheidingen groeit ook het 
aantal eenoudergezinnen. 
 
Feiten landelijk 
Langer zelfstandig thuis  
Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee derde van de 90-
plussers woont nog zelfstandig. Volgens het SCP is zo’n 38 procent van de 75 plussers 
kwetsbaar en zullen er in 2030 1 miljoen ouderen kwetsbaar zijn. Binnen de groep kwetsbare 
ouderen zijn vrouwen, alleenstaanden met een beperkt sociaal netwerk, mensen met een 
lagere opleiding en inkomen, en geen of slecht Nederlandssprekenden 
oververtegenwoordigd. Met de toekomstige veranderingen in de maatschappij, zal de 
diversiteit onder ouderen verder toenemen. 
 
Een ouder gezinnen 
In 2020 zijn er ruim 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, waaronder bijna 1,9 
miljoen met een jongste kind onder de 18 jaar. In 2020 zijn er 589.975 eenoudergezinnen 
(7,4% van het aantal totaal), waarbij het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande 
moeder met een of meer kinderen. Het aantal gezinnen met 1 ouder groeit, in 2009 waren 
dat er nog 474.909. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, 
maakten een scheiding van hun ouders 
mee. Een toenemend aantal kinderen 
woont al vanaf de geboorte in een 
eenoudergezin. [bron: 
www.nji.nl/cijfers/gezinnen] 
 
Feiten Papendrecht 
Langer zelfstandig thuis 
Van de inwoners die 75 jaar of ouder zijn, 
woont in Papendrecht nog 96,6% 
zelfstandig. Dit is hoger dan het landelijk 
percentage dat op 92,4% ligt.  
 
Een ouder gezinnen 
Papendrecht heeft 1.130 eenouder 
huishoudens, wat 8% is van het totaal aantal huishoudens. Hiermee zit Papendrecht boven 
het landelijk gemiddelde van 7,4%. Dit is een structureel beeld. 
 
Stof tot nadenken 
Zelfstandig thuis in de wijk 
De overheid heeft de trend gestimuleerd dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het 
wordt gebruikelijker woningen aan te passen aan de levensloop (zoals het vervangen van 
het bad door een douche of door het installeren van trapliften), door nieuwe en betaalbare 
technologie (zoals sensoren of domotica) en door meer en beter betaalbare persoonlijke 
diensten (zoals bezorgen van boodschappen of huishoudelijke diensten). 
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Ruim 40.000 ouderenhuishoudens woont in een huis dat niet bij hun persoonlijke situatie 
past. Deze situaties zien we voornamelijk in gedateerde grootstedelijke huurappartementen 
en gelden vooral voor lagere-inkomensgroepen.  Ouderen verhuizen echter niet graag. Het 
huis en de directe omgeving voelen vertrouwd, ze hebben goede contacten in de buurt en 
kennen de weg.  Ouderen denken soms niet op tijd aan een verhuizing. Een relatief groot 
deel van de ouderen verhuist daardoor pas op het moment dat ze gezondheidsproblemen 
krijgen en hun woonsituatie ongeschikt blijkt te zijn. 
In Papendrecht is slechts 24% van de woningen geschikt, 37% is geschikt te maken. Dat 
betekent dat een groot deel van de woningen, 40% ongeschikt is (zie plaatje uit 2018). 
 
Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg uit 
meerdere domeinen. Tegenover de groeiende groep zelfstandig wonende, kwetsbare 
ouderen staat een afnemend aantal beschikbare mantelzorgers. Waar nu een 85-plusser 
een beroep kan doen op vijftien relatief ‘jonge’ ouderen (50-75 jaar), zullen dat er in 2040 
nog maar zes zijn. De vraag naar zorg zal toenemen, en hiermee de kosten ook. 
 
Eenouder gezinnen in de wijk 
In 2017 groeide 9 procent van de Nederlandse kinderen op bij een alleenstaande ouder, wat 
in veruit de meeste gevallen (namelijk, 87% van de tijd) de moeder is, blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 77% van de 
eenoudergezinnen in Nederland leeft op of onder 
de armoedegrens, en 1 op de 4 mensen in de 
bijstand is een alleenstaande ouder. Hierdoor 
hebben eenoudergezinnen de grootste kans op 
armoede van alle groepen in Nederland. Het 
armoedepercentage tussen eenoudergezinnen 
met een vrouw aan het hoofd is dubbel zo hoog 
als bij mannen. Hier zijn verschillende factoren 
voor; één ervan is dat vrouwen er gemiddeld een 
kwart op achteruit gaat in inkomsten na een 
scheiding, een percentage dat aanzienlijk hoger 
ligt dat dan van mannen, die slechts 2% van hun 
inkomsten verliezen na een echtscheiding. 
Vrouwen werken ook vaker parttime, waardoor 
slechts de helft van de vrouwen in Nederland 
voldoende verdient om zelfstandig te kunnen leven 
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De meeste eenoudergezinnen ontstaan door een scheiding van ouders. Na een scheiding 
daalt het inkomen in 16 procent van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens. Hoewel 
kinderen die opgroeien in een eenoudergezin vaker probleemgedrag en emotionele 
problemen ontwikkelen dan hun leeftijdgenootjes in tweeoudergezinnen, en vaker slechter 
presteren op school, zijn de verschillen niet groot.  
 
Voor een groot deel zijn slechtere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen 
terug te voeren op de slechte financiële situatie van een flink deel van deze gezinnen. Dit 
blijkt zowel uit internationaal als Nederlands onderzoek. Kinderen in gezinnen met een lager 
inkomen hebben een minder goede gezondheid en vertonen meer probleemgedrag. De 
problemen van kinderen in eenoudergezinnen zijn ook groter als de economische 
omstandigheden van het gezin slechter zijn. Door de lagere inkomsten heeft het gezin 
minder mogelijkheden om van goede voorzieningen voor de kinderen gebruik te maken. 
 
Kwetsbare wijken 
De goedkoopste sociale huurwoningen worden in toenemende mate toegewezen aan 
kwetsbare groepen, waardoor degenen met wie het beter gaat uit deze wijken verhuizen. 
Hierdoor komen de leefbaarheid en de sociale cohesie in deze wijken onder druk, en 
daarmee ook participatiekracht.  
 
De gemeente kan via een wijkaanpak meerdere opgaven (gebiedsgericht en 
persoonsgericht), tegelijk aanpakken. Een integrale wijkaanpak moet het 
toekomstperspectief van de inwoners verbeteren. Door partijen te verbinden (wonen en zorg, 
energietransitie en wijkaanpak) kan ingezet worden op een combinatie van lange termijn 
oplossingen én quick wins. 
 
De persoonsgerichte opgaven hebben betrekking op banen, uitkeringen, (jeugd)zorg, 
gezondheid, welzijn, voorzieningen, verbeteren woningen, leefbaarheid, armoede- en 
schuldenproblematiek, vervoers- en energiearmoede, onderwijs, handhaving en veiligheid.   
 
Bij gebiedsgerichte opgaven is te denken aan het gericht toevoegen van koopwoningen op 
inbreidingslocaties. Een goede mix van woningen is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
wijk. Vanuit stedenbouw kan ingezet worden op investeringen in een sterk groenblauw 
netwerk en op goede openbare ruimte met meer verblijfskwaliteit en minder ruimte voor de 
verkeersfunctie. Hiermee wordt ontmoeting in de wijk gestimuleerd. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Eenouder gezinnen 
- Participatie: Voor alleenstaanden geldt dat het vaak erg moeilijk is om aan werk te komen. 
Vaak worden verschillende opleidingen en trainingen die nodig zijn om gemakkelijker aan 
werk te komen niet vanuit WPI gefinancierd. Daarnaast vormen kinderopvang en de vaak 
hoge kosten daarvan een groot knelpunt om naar werk te kunnen gaan. 
 
- Armoedespiraal: Bij allerlei huishoudtypes kunnen door onverwachte omstandigheden, 
zoals hoge onvermijdbare kosten, een situatie van financiële problemen en armoede 
ontstaan. Eenoudergezinnen zijn wat betreft financiën extra kwetsbaar en hebben meer kans 
om in armoede te belanden en te blijven. Dat betreft niet alleen alleenstaande ouders met 
een bijstandsuitkering, er is ook sprake van armoede onder werkende alleenstaande ouders: 
vaak zijn ze aangewezen op laagbetaald werk waar geen kinderopvang van betaald kan 
worden, waardoor ze parttime moeten werken – tijd en geld om een opleiding te volgen om 
beter werk te kunnen vinden is er niet. Het is belangrijk om problemen bij deze huishoudens 
vroeg te signaleren en hen te wijzen op het gebruik van inkomens- en minimarelingen.  
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- Kinderopvang: Voor een goedverdienende ouder is het vaak een mogelijkheid om een deel 
van de zorg uit te besteden door middel van bijvoorbeeld kinderopvang of het inhuren van 
een oppas. 
Voor een ouder met werk dat slecht betaalt is deze mogelijkheid er meestal niet, waardoor zij 
afhankelijk raken van informele en onbetaalde netwerken van steun, zoals familie of 
vrienden. Als deze er niet zijn, moeten zij dus minder gaan werken en verdienen zij nog 
minder, of moeten zij bijvoorbeeld een flexibele baan aannemen met een 0-uren contract; 
waardoor er een armoedespiraal ontstaat. 
 
- Sociale problematiek: Isolement en eenzaamheid komen veel voor onder alleenstaande 
ouders. Ze ervaren relatief vaak sterke gevoelens van eenzaamheid; veel meer nog dan 
alleenstaanden zonder kinderen. Daarnaast zorgen discriminatie en stigmatisering voor een 
grote sociale en financiële ongelijkheid. Alleenstaande moeders hebben relatief vaker een 
lage opleiding gehad, en hebben relatief vaker een niet-westerse migratieachtergrond dan 
moeders met een partner. 
 
 

 

https://aedescms.getbynder.com/m/7f69897206d9277c/original/Praatplaat_Interventies-Leefbaarheid.pdf
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4.2 Economische ontwikkelingen 

 

4.2.1 Veranderende detailhandel en functie servicegebieden 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Er is minder ruimte nodig voor winkels en vaak ook kantoren in binnensteden. Daar zijn 
meerdere redenen voor, waarvan de voortschrijdende digitalisering de belangrijkste is. Werk, 
opleiding, winkelen en voor een deel ook zorg zijn daardoor minder plaatsgebonden. Zo zien 
we dat internetverkopen jaar na jaar stijgen. Daarnaast zijn we anders gaan werken 
waardoor minder vierkante meters per kantoormedewerker nodig zijn. Ook is de demografie 
van belang. De groei van het aantal inwoners neemt af en de vergrijzing neemt toe. Dit heeft 
impact op het ruimtegebruik van centra – al was het maar omdat ouderen minder spullen 
kopen en omdat zij meer vrije tijd hebben.  
 
Feiten  
De aankopen via internet blijven groeien. In 2018 gaven inwoners van de Randstad 
gemiddeld 14% van hun uitgaven uit via webwinkels. In 2016 was dat nog 11,5%. In de 
dagelijkse sector werd in 2018 3,1% van de aankopen digitaal gedaan. In de niet-dagelijkse 
sector ligt dat percentage veel hoger namelijk op 24,2%, waarbij er per branche wel grote 
verschillen zijn. 
 
Het winkelbestand in geheel Papendrecht omvat bijna 40.895 m2 wvo verdeeld over 124 
vestigingen. Het grootste winkelcentrum is De Meent, met een wvo van 23.200 m2. Het 
totale winkelbestand bestaat voor 71% uit niet-dagelijks aanbod en 29% dagelijks aanbod.  
Het winkelaanbod in Papendrecht is gekrompen in de periode 2016-2018. Zowel het aantal 
winkels als het totale winkeloppervlakte namen met circa 5% af. (KSO 2018). De leegstand 
is in deze periode gestegen van 6% naar 11% van het winkeloppervlakte. De meeste 
bezoekers komen naar de winkel met de auto en dat aandeel is gegroeid. 
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De winkelomzet in Papendrecht nam in de periode 2016-2018 licht toe (+2%), met name in 
de dagelijkse sector en de woonbranche ('in en om het huis').  
In de dagelijkse sector is de koopkrachtbinding (de mate waarin de eigen inwoner de 
detailhandelsbestedingen in de eigen woonplaats doet) met 2% toegenomen. Ook de 
koopkrachttoevloeiing (het percentage omzet van buiten de gemeente) steeg licht (+1%).  
In de niet-dagelijkse artikelensector is de koopkrachtbinding gelijk gebleven, de koopkracht-
toevloeiing is toegenomen van 31% naar 34%. Dit betekent dat meer consumenten van 
buiten Papendrecht komen winkelen.  
 
In de niet-dagelijkse sector doen Papendrechtse inwoners 22% van de aankopen online. Dit 
aandeel is de laatste jaren licht gedaald en komt daarmee onder de benchmark met andere 
gemeenten (24%). 
 
Stof tot nadenken 
Onlineshoppen 
De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad op het consumentengedrag en daarmee op 
retailsector. Door de overheidsmaatregelen en angst voor het virus nam het bezoek aan de 
winkelgebieden sinds maart 2020 sterk af. Noodgedwongen winkelden consumenten veel 
gerichter en zijn ze nog meer online gaan kopen. Ook de dagelijkse boodschappen worden 
steeds meer online besteld en vervolgens thuisgebracht of zelf opgehaald bij een pick-up-
point.  
Veel consumenten hebben voor het eerst kennisgemaakt met het onlinekanaal. Hamvraag is 
wat de consument gaat doen: is het gedrag structureel gewijzigd? En wat betekent dit voor 
de fysieke winkel en binnensteden? En hoe waarborgen kleine winkeliers hun digitale 
vindbaarheid?  
 
Verschillen per centra 
Het zijn vooral de grote binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
(G4) waar de winkelomzet zich nog goed ontwikkelt, mede als gevolg van toeristische 
trekkracht. De regiopositie van middelgrote centra neemt af. Ook veel van de kleinere 
middelgrote centra (van 10.000 tot 40.000m2 winkelvloeroppervlak) hebben te maken met 
dalende bestedingen per m2. Deze trend was in 2016 al ingezet. Kleine centra blijven het 
goed doen als plek voor de dagelijkse boodschappen. Boodschappen worden ook meer 
lokaal gedaan en minder bij andere buurgemeenten. Dit geldt overigens ook voor de 
aankoop van niet-dagelijkse artikelen, wanneer die artikelen in een fysieke winkel worden 
gekocht.  
 
Leegstand 
Leegstand van winkelpanden is voor inwoners een zichtbaar probleem. In de veranderende 
winkelmarkt hebben veel centra te maken met teruglopende bestedingen. Daardoor daalt de 
behoefte aan winkelruimte. Een gevolg van leegstand is de angst voor een zichzelf 
versterkend effect van leegloop. Doemscenario is dat naarmate er meer winkels verdwijnen, 
minder publiek naar de centra wordt getrokken, wat weer het draagvlak van winkels 
vermindert. Wanneer leegstand in een centrum een structureel karakter krijgt, is het te 
overwegen de detailhandelsmeters aan de centrumranden in te perken. 
 
Positioneren 
Centra moeten zichzelf de vraag stellen hoe zij relevant kunnen blijven voor consumenten, 
en moeten dus nadenken hoe zij zich moeten positioneren. Kansen liggen er in het 
combineren van functies bij winkelcentra. Naast de aanwezigheid van een goed winkel- en 
horeca aanbod, vinden consumenten de sfeer en beleving belangrijk als ook de veiligheid en 
netheid. Het koopstromenonderzoek toont ook aan dat relatief veel combinatiebezoek 
plaatsvindt tussen winkelen en andere voorzieningen. Daar liggen dus kansen. 
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
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4.2.2 Verdergaande digitalisering van productieprocessen en toepassing nieuwe technieken / 
robotisering (inclusief blokchain economie) 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Bij digitalisering gaat het over twee vormen van technologische verandering, namelijk 
robotisering en automatisering. Beiden zijn erop gericht taken van mensen over te nemen ('te 
digitaliseren') zodat die taken efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Van robotisering is 
sprake wanneer computergestuurde machines ingezet worden in het bedrijfsproces. Robots 
kennen we al decennia in fabrieken of werkplaatsen, maar komen nu ook steeds meer op in 
de zorg, het onderwijs en de dienstverlening.  
 
Onder automatisering verstaan we de inzet van software in bedrijfsprocessen. 
Automatisering is een breed cluster van digitale technologieën, waaronder Big Data, Internet-
of-Things, artificiële intelligentie (AI), en virtual reality en augmented reality. Voorbeelden zijn 
softwarepakketten die administratief werk, zoals het verzamelen en afhandelen van facturen, 
of AI die helpt bepalen welke content op een e-commerce website het beste aan een 
bepaalde klant getoond kan worden. Een ander voorbeeld is augmented reality, dat helpt 
fysieke processen te automatiseren, zoals het inmeten van trapliften. 
 
Feiten  
Nederland doet het internationaal gezien goed wat betreft het gebruik van digitale 
technologie in het bedrijfsleven. Net als in andere OESO-landen loopt het midden- en 
kleinbedrijf hierin wel achter. Nederland is kampioen bij het gebruik van big data door het 
bedrijfsleven (figuur 1). Maar als het gaat om andere toepassingen zoals cloud computing, 
elektronische handel en het gebruik van hogesnelheidsnetwerken door het bedrijfsleven, 
loopt het Nederlandse bedrijfsleven internationaal gezien wel achter bij de wereldtop. 
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Stof tot nadenken 
Maatschappelijke opgaven 
Mobiele technologie kan een belangrijke bijdrage gaat leveren aan oplossingen voor grote 
maatschappelijke uitdagingen. Van zorg en bouwen op afstand, tot slimmere steden met 
minder vervuiling en optimaal openbaar vervoer. Via slimme monitoringinstrumenten, met 
elkaar verbonden via het internet, kan 24/7 vinger aan de pols gehouden worden. Met behulp 
van Kunstmatige intelligentie (AI) kan de data online geïnterpreteerd worden en omgezet 
worden in interventies. Een goede data-infrastructuur (5G, glasvezel) draagt eraan bij de 
potentie van de nieuwe technologie volledig te kunnen uitputten.   
 
Dienstverlening 
De gevolgen van automatisering zullen in de (zakelijke) dienstverlening sterk voelbaar zijn. In 
de toekomst zal met Artificial Intelligence op nieuwe manieren gewerkt worden met 
informatie. Bedrijven kunnen betere diensten verlenen door gebruik te maken van robots 
(softbots), vaak nog wel in samenwerking met mensen. Allerlei nieuwe technologieën kunnen 
gecombineerd worden, zoals Big Data met blockchaintechnologie in het bankwezen. 
Hierdoor zullen compleet nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan. Cryptovaluta zoals 
de Bitcoin zijn feitelijk niet meer dan een toepassing van de blockchaintechnologie. Een 
ander veelbelovende ontwikkeling zijn 'smart contracts', waarbij het verifiëren van contracten 
geheel automatisch plaatsvindt, zonder tussenkomst van mensen. 
 
Robotiseren 
Nieuwe generatie robots (cobots) kunnen samenwerken met mensen op de werkvloer. 
Robots zijn in staat om steeds meer cognitieve taken van mensen over te nemen, maar op 
de werkplek staan we slechts aan het begin van deze ontwikkeling. Deze robots zijn nu nog 
relatief duur en nog beperkt in wat zij, in vergelijking tot mensen, kunnen. Er wordt wel, op 
bescheiden schaal, mee geëxperimenteerd op de werkplek. 
 
Snelheid van de transitie 
De implementatie van nieuwe technologieën is een traag proces. Vaak zijn er economische, 
juridische en maatschappelijke obstakels, waardoor substitutie vaak niet optreedt zoals 
vooraf werd gedacht.  
 
Onderwijs 
Het beroepsonderwijs is het fundament van de nieuwe deel- en maakeconomie. Daar zijn 
goed  opgeleide (technische) mensen voor nodig. Het beroepsonderwijs moet zich mee 
ontwikkelen in die beweging, bijvoorbeeld in de vorm van fieldlabs en innovatiecampussen. 
Ook is van belang dat de opleidingen meer thematisch worden ingestoken, multi- en 
interdisciplinair. Voor deze transformatie in het beroepsonderwijs is samenwerking met het 
bedrijfsleven cruciaal. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Hieronder beschrijven we vier scenario’s van data gedreven werken die interessant zijn voor 

overheidsorganisaties. 

1. Beleid en data 

Beleidsmakers hebben als doel om tot goed beleid te komen. De inzet van data is een extra 

methode in het proces van beleidsvorming. Door data te gebruiken onderbouwen 

beleidsmakers hun beleid. Ook helpt het gebruik van data om gericht actie te ondernemen 

en zo de gewenste resultaten te bereiken. 
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De voordelen van data bij beleidsvorming: 
- Beleid en data zijn een goede combinatie voor scherpe analyses; 

- Data geven extra mogelijkheden om de bestaande beleidstools te versterken; 

- Data onderbouwen onderzoek; 

- Data maken Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) hard; 

- Data bieden sturings- en managementinformatie; 

- Data bestendigen ketenafspraken; 

- Data geven kwalitatieve inhoud aan gewenste resultaten. 

2. Bedrijfsvoering en data 

Met databeleid stuurt de bedrijfsvoering aan op kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. 

Binnen de overheid betekent dit op ethische en verantwoorde wijze het publieke belang 

dienen. Of het nu gaat om handhaving of dienstverlening: de burger staat centraal. Waarom 

data gedreven werken veel kan opleveren voor de bedrijfsvoering lichten we hieronder toe: 

 

Waarom bedrijfsvoering en data? 

Door binnen de bedrijfsvoering met data aan de slag te gaan, werkt u aan kwalitatieve 

resultaten. Dankzij de inbreng van data kunt u continue leren, verbeteren en processen 

aanpassen. Nauwkeurigheid en snelheid zijn de basis ingrediënten voor data gedreven 

werken. Data gedreven werken biedt een mogelijkheid om ingewikkelde processen aan te 

pakken. Denk bijvoorbeeld aan taken als preventie, integrale resultaten en samengestelde 

resultaten. 

 

Uitdagingen bedrijfsvoering en data 

Werken met data vraagt om een andere manier van werken. Hierbij is het van groot belang 

om de burger als centrum van de dienstverlening te zien, met als ondersteunende factoren 

de burger als digitale entiteit en bron van diverse soorten data. Data maken het mogelijk om 

waarden te formuleren en te monitoren en zowel vraag gedreven als waarde gedreven aan 

de slag te gaan. Dit vraagt om een nieuwe (data)bril voor de ambtenaar, andere sensitiviteit 

voor de benodigde activiteiten, herijking van de gewenste resultaten, andere sturing en 

samenwerkingsverbanden. Kortom: een organisatorische verandering. 

 

Toepassing van bedrijfsvoering en data 

Data leveren nieuw en verscherpt inzicht, bieden mogelijkheden voor (her)inrichting van de 

organisatie en leveren nieuwe en nauwkeurigere sturing op kwaliteit en resultaten. Deze 

stadia van implementatie van data in de bedrijfsvoering zorgen voor een stevigere grip op de 

digitalisering van de overheid. 

 

3. Handhaving en data 

Overheidstaken bestaan naast beleid maken en dienstverlening ook uit handhaving. Deze 

handhavingstaken vinden hun oorsprong in de wet. Ook komen deze taken voort uit de 

controle van rechten, zoals het recht op sociale voorzieningen. Ook hiervoor genereert de 

digitaliserende samenleving data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensorische data in de 

openbare ruimte. Of aan geregistreerde data in de uitvoering van maatschappelijke opgaven 

van de (lokale) overheid. Deze informatiestroom aan data groeit en vormt een informatiebron 

die onderdeel kan zijn van de handhavingstaak. 

 

Data voor handhaving dient kwalitatief goed te zijn. Net als de analyses en sturing die hieruit 

voortkomen. De sancties en andere maatregelen van handhavingstaken hebben namelijk 

een grote impact op de burger. Kwaliteit en zorgvuldigheid van datagebruik in handhaving, 

zijn dus uitdagingen die met name voor handhaving van toepassing zijn. Ook het 

waarborgen van privacy is hierbij belangrijk. Fouten in deze aspecten kunnen leiden tot 

foutieve maatregelen of tot het niet hard kunnen maken van toegepaste maatregelen. 
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Toepassingen van data voor handhavingstaken zijn bijvoorbeeld sensorische data in de 

openbare ruimte voor onder andere verkeershandhaving en het (bege)leiden van het verkeer 

via andere, veilige routes. Ook maatschappelijke opgaven, zoals ‘ondermijnende 

criminaliteit’, kunnen mogelijk worden aangepakt met een data gedreven methode. Het Leer- 

en Expertisepunt Data gedreven werken (LED) is betrokken bij het onderzoeken van de 

mogelijkheden van data gedreven werken bij maatschappelijke opgaven.  

 

4. Maatschappelijke opgaven en data 

Voorbeelden van maatschappelijke opgaven waarbij data gedreven initiatieven een rol 

spelen, zijn bijvoorbeeld: armoede en schulden, ondermijning, infrastructuur en milieu en 

klimaatverandering. 

Data kunnen overheden helpen om beter aan te sluiten op de wensen van burgers bij deze 

opgaven en om het beleid efficiënter en effectiever te maken. 

Data gedreven werken in verschillende fases van beleid 

Data kunnen op verschillende manieren en momenten worden toegepast op beleid. De 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) onderscheidt drie doelen 

bij data gedreven beleid voor de publieke sector, namelijk: foresight, delivery en 

performance. 

 

Foresight biedt inzicht met statistische analyses. Een voorbeeld hiervan zijn rapporten van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die een brede analyse geven van een stad, 

wijk of land. Dit soort data kunnen ook dienen als voorspeller voor de toekomst. Bijvoorbeeld 

doordat je met data uit het verleden en heden onderzoekt welke factoren ervoor zorgen dat 

een jongere vroegtijdig het schoolsysteem verlaat. 

  

Daarnaast kunnen data gebruikt worden om de uitvoering van beleid te verbeteren. Dat kan 

door aan te sluiten op de behoefte aan dienstverlening (delivery) bij de burger. Of door het 

inzicht dat datagebruik oplevert in te zetten voor de ontwikkeling van maatwerk. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het combineren van wanbetalerslijsten van zorgverzekeraars met een 

dataset waaruit blijkt welke inwoners een uitkering ontvangen. Op basis van deze informatie 

zie je welke inwoners het meest gebaat zijn bij snelle hulpverlening. 

 

Tenslotte is het met data mogelijk om prestaties van de overheid te meten en te evalueren, 

de performance. Zo meet je bijvoorbeeld of een beleidsmaatregel als sollicitatie-

ondersteuning bieden bij een bepaalde groep werkzoekenden ook daadwerkelijk tot een 

baan leidt. In iedere fase van delivery, performance en foresight spelen technische, ethische 

en juridische vraagstukken een rol. 
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4.2.3 Reshoring van productie-activiteiten  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

  
Beschrijving 
Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland – vooral 
lagelonenlanden – naar het eigen land. In brede zin is de term reshoring ook van toepassing 
op het bewust in eigen land behouden van bedrijfsactiviteiten en het juist níet verplaatsen 
naar lagelonenlanden. Reshoring is een tweede trend, naast de al veel langer voorkomende 
verplaatsing van productie naar het buitenland via offshoring (verplaatsing naar veraf 
gelegen lagelonenlanden) of nearshoring (verplaatsing naar dichtbij gelegen landen). Steeds 
minder bedrijven zien het verplaatsen van hun productie naar lagelonenlanden als 
automatisme. Bedrijven zoeken de optimale balans tussen lage kosten, stabiele kwaliteit, 
innovatievermogen, weerbaarheid tegen verstoringen en flexibiliteit. 
 
Feiten landelijk 
De SER (2021) geeft in een advies aan dat reshoring in Nederland van bescheiden omvang 
is. Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat over de 
periode 2014-2016 1% van de in Nederland gevestigde bedrijven activiteiten heeft 
teruggehaald uit het buitenland. Het CBS stelt dat dit percentage vergelijkbaar is met de 
periodes ervoor (2001-2006 en 2009-2011). Er is vooralsnog geen stijgende trend waar te 
nemen. Het Centraal Planbureau (CPB) (2019) bevestigt dit beeld. In Europa waren er 
volgens Eurofond 207 gevallen van reshoring in de periode tussen 2013-2018. 
 
Stof tot nadenken 
De Sociaal-Economische Raad (SER) verwacht niet dat reshoring in de toekomst een 
substantieel onderdeel zal zijn van de bedrijfsstrategieën. De coronacrisis brengt hier naar 
verwachting ook geen structurele beweging in. Het mogelijke werkgelegenheidseffect van 
reshoring zal in Nederland ook beperkt zijn, omdat de omvang van de teruggehaalde 
activiteiten gering is en deze bovendien vaak sterk geautomatiseerd of gerobotiseerd zijn of 
worden.  
 
Bij internationale bedrijven is al langer een trend gaande van regionalisering en 
decentralisatie van activiteiten. Productie vindt steeds vaker dichtbij de markt van de 
eindgebruiker plaats. De coronacrisis versnelt deze trend bij bedrijven. Het grootste deel van 
de verplaatsingen vindt binnen Europa plaats. Voor Nederland biedt deze trend mogelijk een 
kans om de (maak)industrie te versterken. Anderzijds kan deze trend net zo goed tot gevolg 
hebben dat in Nederland gecentraliseerde activiteiten worden gedecentraliseerd naar het 
buitenland.  
 
Onderzoek van Berenschot laat zien dat  in Europa weinig regio's zijn die initiatieven hebben 
voor reshoring. De initiatieven die er zijn, worden voornamelijk gedreven door een 
thematische aanpak (bijvoorbeeld automotive in Engeland) of zijn gebaseerd op het 
algemene vestigingsklimaat (bijvoorbeeld in Frankrijk door Smart Industry). In de Verenigde 
Staten is wel een duidelijk initiatief voor reshoring. Het vermoeden is dat dit gedreven wordt 
door de handelsspanningen tussen de VS en China en is deze aanpak niet direct te vertalen 
naar Europa. 
 
Er is wel een aantal trends, waardoor bedrijven een grotere behoefte krijgen om de 
supplychain aan te passen, echter leiden niet alle trends tot reshoring en soms juist tot 
offshoring:  

- Meer lokaal bij de consument produceren (local-for-local) en meer gebruik maken van 

lokale leveranciers (outsourcing); 

- Diversificatie van de supplychain; 

- Door automatisering is de wegingsfactor voor lage loonkosten afgenomen. 
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
Gezien de trends lijkt het niet zinvol specifiek in te zetten op reshoring. Belangrijk is vooral te 
blijven werken aan het verbeteren van het algemeen vestigingsklimaat in de regio voor de 
langere termijn door te investeren in community, kennis, technologie, infrastructuur en 
menselijk kapitaal. 
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4.2.4 Kenniseconomie versus theoretisch geschoold 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
In de kenniseconomie (ook wel informatiemaatschappij) komt een steeds groter deel van de 
economische groei voort uit kennis. Door het toepassen van kennis is innovatie mogelijk. Op 
haar beurt leiden innovaties tot nieuwe producten of diensten, wat economische groei 
mogelijk maakt. Kennis neemt zodoende steeds meer de plek in van de traditionele 
productiefactoren arbeid, natuur en kapitaal. Dit past binnen de algemene verschuiving van 
arbeid in de landbouw via industrie naar diensten. De rode draad in de kenniseconomie is 
verandering. Aanpassingsvermogen is daarmee voor bedrijven van groot belang om 
succesvol te kunnen zijn en blijven.  
De opkomst van de kenniseconomie blijkt uit een aantal aanwijsbare ontwikkelingen, maar 
laat zich niet gemakkelijk vangen in cijfers. Een meetbare indicator is het sterk gestegen 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking, maar de kenniseconomie verwijst ook naar 
innovaties rond doorbraaktechnologieën, en naar ingrijpende veranderingsprocessen in 
organisaties.  
 
Feiten  
Nederlanders zijn steeds hoger opgeleid (bron SCP]. Het opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking stijgt.  Het deel van de bevolking met een diploma op middelbaar 
niveau schommelt de laatste 10 jaar rond de 40%. Het aandeel met een hoger 
opleidingsniveau is in de afgelopen 10 jaar toegenomen. In 2010 had ruim 20% van de 
bevolking van 25-64 jaar een hbo-diploma en bijna 12% een universitaire graad (samen ruim 
32%). Het percentage hoger opgeleiden is sindsdien met bijna 8 procentpunten gestegen: in 
2019 had ruim 24% een hbo- en ruim 15% een wo-diploma (samen meer dan 40%). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In vergelijking met 2000 heeft zich in Nederland een forse verschuiving voorgedaan in de 
werkgelegenheidsstructuur. De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de 
grootste bedrijfstak met 2,3 miljoen banen in 2020. De zorg is goed voor 1,7 miljoen banen 
en de handel voor 1,6 miljoen banen. Het belang van de industrie, maar ook de 
bouwnijverheid, financiële dienstverlening en de landbouw is kleiner geworden. Daarentegen 
zijn de zorg en de zakelijke dienstverlening sterk gegroeid. In 2000 was het aantal banen in 
de zorg en de industrie grofweg even groot. Nu telt de zorg ruim tweemaal zo veel banen als 
de industrie.  

https://digitaal.scp.nl/ssn2020/onderwijs/
https://digitaal.scp.nl/ssn2020/onderwijs/#_
https://digitaal.scp.nl/ssn2020/onderwijs/#_
https://digitaal.scp.nl/ssn2020/onderwijs/#_
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Research & development (R&D) is een belangrijke factor voor economische groei, omdat dit 
bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. Internationaal gezien is Nederland een 
middenmoter als het gaat om R&D-uitgaven als percentage van het bbp (R&D-intensiteit). 
Met 2,1 procent ligt dit tussen het EU- en OESO-gemiddelde. Koploper-landen hebben 
gemiddeld een R&D-intensiteit van 3 procent, wat ook de doelstelling is van de Europese 
Commissie. 
 
Overwegingen 
 
Onderwijs en onderzoek 
Technologie, internationalisering en demografie zorgen voor een snel veranderende 
omgeving voor bedrijven en economieën. Adequaat inspelen op al die veranderingen vraagt 
aanpassingsvermogen bij bedrijven en goed ondernemerschap. Een goede onderzoek 
infrastructuur stelt bedrijven in staat innovatiekansen om te zetten in nieuwe producten en 
processen. Goed onderwijs draagt bij aan een flexibele beroepsbevolking die om kan gaan 
met veranderingen.  
 
Opleiden voor groeisectoren 
Het hoger opleiden van de Nederlandse beroepsbevolking moet geen doel op zich zijn. 
Belangrijk is de ontwikkeling aan de vraagkant van de arbeidsmarkt goed in te gaten te 
houden. Welke sectoren groeien en hebben een toenemende vraag naar hoger opgeleiden?   
De energietransitie is in dit perspectief een sturende en kansrijke ontwikkeling. De grote 
hoeveelheid werk die hiermee gemoeid zal zijn, biedt kansen voor de regionale ondernemers 
en de arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen om technisch geschoolden voor bijvoorbeeld het 
isoleren van woningen, maar ook om medewerkers met commerciële, sociale of 
beleidsmatige vaardigheden. Het varieert ook wat betreft opleidingsniveau: van praktijk tot 
academisch niveau.  
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Tekort aan technisch geschoolden 
Het tekort aan installateurs in Nederland zit verduurzaming van woningen en andere 
gebouwen in de weg, vooral in grote steden. Daarvoor waarschuwt ABN Amro in een nieuw 
rapport. Doordat het voor bedrijven steeds moeilijker is voldoende geschikt personeel te 
vinden, zou inmiddels 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar zijn. 
Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en relatief ook veel hoger dan het personeelstekort 
in bijvoorbeeld de industrie of de bouw. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
De economie in de regio Drechtsteden, die zich kenmerkt door een (maritieme) 
maakindustrie van wereldklasse, groeit en verduurzaamt. De technologische ontwikkelingen 
gaan razendsnel en vele vernieuwende hightech producten worden hier ontwikkeld.  
De economische realiteit dwingt bedrijven competitief te blijven in de vierde industriële 
revolutie, met zijn vergaande digitalisering en automatisering.  
 
Regio 
De kennisinfrastructuur beweegt op (boven)regionale schaal. De gemeenten in de 
Drechtsteden stellen zich ten doel de bedrijven in deze transitie te faciliteren. Het Leerpark is 
daarbij de regionale plek waar (beroeps-) onderwijs en (regionaal) bedrijfsleven 
samenwerken aan een duurzame toekomst van de economie en samenleving. Uitgangspunt 
bij het Leerpark is het organiseren van toekomstgericht onderwijs in een contextrijke 
omgeving, door verbinding met de samenleving.  
 
Het Leerpark heeft een (boven)regionale verzorging en aantrekkingskracht. Het stimuleert en 
faciliteert samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, onderwijs en particulieren. Het is 
belangrijk ook het Papendrechtse bedrijfsleven en de Papendrechtse VO-scholen hierop 
goed aan te laten sluiten. Dwarsverbanden moeten onderscheidende prestaties opleveren 
en een motor zijn voor de regionale innovatieve kenniseconomie met positieve effecten op 
de regionale arbeidsmarkt.  
 
Voor het innoveren door bestaande bedrijven, is een Duurzaamheidsfabriek gerealiseerd, die 
het predicaat Fieldlab Smart Industry heeft gekregen. Volgende stap is het Leerpark verder 
te ontwikkelen tot campus voor valorisatie (prototype ontwikkeling en testen), waar ook 
ruimte is voor startups, ondersteund met een programma gericht op ontmoeting tussen 
studenten en startups. Ook HBO zal hierin een rol spelen.  
 
Bedrijfsscholen 
Door de dynamiek op de arbeidsmarkt, gekenmerkt door een steeds sneller veranderende 
vraag naar kennis en vaardigheden van werknemers in een setting van toenemende 
digitalisering, automatisering en robotisering, veranderen de opleidingseisen die bedrijven 
stellen aan (toekomstig) personeel snel. Daarnaast zorgen conjuncturele ontwikkelingen en 
ontgroening voor een toenemende schaarste aan personeel. Bedrijven voelen de noodzaak 
personeel te werven, te binden en duurzaam inzetbaar te houden. Eén van de 
mogelijkheden is om dit te doen via een bedrijfsschool. 
 
Om- en bijscholen, meebewegen met de veranderende arbeidsmarkt 
De banenmarkt in de Drechtsteden verandert continu en door de energietransitie zal dit in de 
bouw-, infra- en installatietechniek alleen maar sneller gaan. De tijden dat je tijdens je hele 
leven hetzelfde werk deed, bij éénzelfde werkgever zijn voorbij. Dat komt bijvoorbeeld door 
innovatie, digitalisering en nieuwe werkvormen. Deze veranderingen vragen wat van de 
werkgever en werknemer. Bovendien vraagt het om een mix van na-, bij- of omscholing en 
het opdoen van praktijkervaring (leerwerktrajecten). Lopende initiatieven voor de technische 
sectoren zijn de beroepentuin in Dordrecht (een innovatief leer-werkconcept voor mensen 
met enige afstand tot de arbeidsmarkt) en Energy Switch (de juiste kennis op de juiste plek).    
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4.2.5 Veranderende beroepen door digitalisering 

 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Robotisering en automatisering hebben invloed op de werkvloer in bedrijven. Het werk van 
mensen verdwijnt of verandert van karakter. Tegelijkertijd komt er nieuw, ander werk bij. Ook 
als er niet direct geautomatiseerd of gerobotiseerd wordt op het werk, voelen werkenden de 
effecten van nieuwe technologieën. Van elke werkende wordt tegenwoordig verwacht dat 
men beschikt over basis ICT-vaardigheden. 
 
Feiten  
Onderzoekers verschillen van mening over de mate waarin de arbeidsmarkt geraakt wordt 
door digitalisering. De Brusselse denktank Bruegel verwacht dat de Europese arbeidsmarkt 
heel sterk beïnvloed gaat worden door deze technologische ontwikkeling. De percentages 
variëren van 47% voor Zweden (vergelijkbaar met de VS) tot 62% voor Roemenië. 
Nederland scoort in Europees verband gezien laag, met 50% van de banen die kunnen 
verdwijnen.  
 
De OESO komt in onderzoek (2016) tot een veel lager percentage banen dat bedreigd wordt 
door robotisering en automatisering. Voor Europa en Nederland wordt dat effect geschat op 
10%. Niet elk beroep valt in even grote mate te automatiseren.  
 
Brancheorganisatie FME heeft een onderzoek uitgevoerd onder ruim 6.000 medewerkers in 
de technologische industrie. Daaruit blijkt dat velen van hen (45 procent) merken dat 
producten en processen veranderen als gevolg van nieuwe technologie. 71 procent verwacht 
voor de komende drie jaar meer samenwerking en 68 procent verwacht een andere 
aansturing. 
 
Deloitte voorspelt dat zo’n twee tot drie miljoen banen zullen verdwijnen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Voor verschillende sectoren is dit elders gepreciseerd. Buck Consultants 
International becijferde bijvoorbeeld dat de komende vijftien jaar zo’n 35.000 arbeidsplaatsen 
zullen verdwijnen in Nederlandse distributiecentra. 
 
Stof tot nadenken 
Nederland staat op een vierde plek in de wereld (na Finland, Singapore en Zweden) als het 
gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur en de vaardigheid om 
informatietechnologie te gebruiken. Zowel het World Economic Forum als de OESO 
verwachten daarom dat Nederland juist één van de landen is die kan profiteren van nieuwe 
technologieën. 
 
Nieuwe beroepen en banen ontstaan 
Er ontstaan nieuwe beroepen en banen die gerelateerd zijn aan ontwikkeling, onderhoud en 
bediening van de nieuwe technologieën. Enerzijds betreft dit een uitbreiding van vraag naar 
bestaande beroepen bijvoorbeeld in de ICT, denk aan cybersecurity medewerkers en 
anderzijds kan het relatief nieuwe banen betreffen, zoals dronebestuurder of 
appontwikkelaar. 
 
Gevoelige sectoren en beroepen 
Het risico op automatisering is groot bij beroepen als administratief medewerker, 
boekhouder, assemblagemedewerker of bestuurder van voertuigen. Kwetsbare sectoren 
voor automatisering zijn techniek, landbouw en met name economie, recht en management. 
In deze laatst genoemde sectoren zijn in absolute zin de meeste mensen werkzaam.  
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Het ligt in de lijn der verwachting dat beroepsgroepen die het nu al moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt, het in de nabije toekomst door verdergaande automatisering zeker niet 
gemakkelijker zullen krijgen. 
 
Duurzaam inzetbaar / Een leven lang ontwikkelen 
Een belangrijke voorwaarde voor het in gebruik nemen van nieuwe technologie is dat 
werkenden over voldoende kennis beschikken. Vooral middelbaar opgeleiden lopen risico op 
baanverlies door automatisering. Zorgen zijn er over de mate waarin laagopgeleiden mee 
kunnen in deze nieuwe technologische ontwikkelingen. Dé uitdaging voor de toekomst zal 
zijn om deze groepen (om) te scholen en maatregelen te treffen om stijgende ongelijkheid 
tussen opleidingsniveaus tegen te gaan. 
Scholing is belangrijk voor zowel economische groei als welvaart. 
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
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4.2.6 Thuiswerken  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Thuiswerken is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer gemeengoed 
geworden, vooral door ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
Het idee om met behulp van ICT vanuit huis te werken, werd al vroeg gepromoot door 
techbedrijven in de Verenigde Staten, onder de term ‘telewerken’. Door de coronapandemie 
hebben we in Nederland de afgelopen anderhalf jaar plots veel ervaring opgedaan met 
thuiswerken. Over de gevolgen van het meer (blijven) thuiswerken wordt volop 
gespeculeerd. De vraag is hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en welke 
gevolgen dat bijvoorbeeld heeft voor bijvoorbeeld de kantorenmarkt, het woningtekort en de 
bereikbaarheid. 
 
Feiten landelijk 
In de periode 2013-2019 is het percentage thuiswerkers geleidelijk gegroeid (bron CBS). In 
2013 werkte 63 procent van alle werkenden nooit vanuit huis. Van de overige 37 procent 
werkte het merendeel gedeeltelijk thuis (31 procent), dat wil zeggen incidenteel op vaste of 
niet-vaste dagen per week, en de overige 6 procent werkte uitsluitend vanuit de eigen 
woning of in een aparte ruimte op het woonadres.   
In 2019 werkte 35 procent van de werkenden gedeeltelijk thuis (tegenover 31 procent in 
2013), terwijl het percentage werkenden dat uitsluitend thuiswerkte, met 6 procent gelijk is 
gebleven. Door corona is het aandeel thuiswerker snel gegroeid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meeste thuiswerkers kunnen thuis ongestoord werken (Bron SCP). Het merendeel van 
de thuiswerkers, 86%, kon in het najaar van 2020 thuis vaak of vrijwel altijd ongestoord 
werken, hoewel maar ruim vier op de tien thuiswerkers thuis een aparte werkruimte hadden. 
Ongestoord werken was lastiger te realiseren voor moeders met kinderen onder de 13 jaar. 
Van hen kon 71% vaak of altijd ongestoord werken, tegen 85% van de vaders met kinderen 
in die leeftijd. Dat ligt voor een klein deel aan het feit dat moeders minder vaak dan vaders 
een aparte werkruimte thuis hadden (32% vs. 57%).  
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Stof tot nadenken 
Werkgevers investeren in thuiswerken 
Door corona hebben veel bedrijven in sneltreinvaart werk gemaakt van thuiswerken. Ten 
opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna 
verdubbeld (van 52% naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan 
(stijging van 85% naar 96%). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden 
biedt is licht gestegen (van 83% naar 86%). 
Veel van deze maatregelen zijn geboren uit noodzaak, door corona. Maar ook na corona 
zetten bedrijven verder in op thuiswerken. Uit eerder onderzoek blijkt dat medewerkers door 
thuiswerken productiever zijn en meer ruimte hebben om werk en privé te combineren. 
 
Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt 
uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 
1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee hebben gedaan. Ook blijkt dat 
bedrijven de reizen die hun werknemers blijven maken willen verduurzamen.  Enkele 
bevindingen: 

- 45% van de werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online 
vergaderen; 

- 41% wil dat voor thuiswerken; 
- 40% wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel; 
- 32% geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen; 
- 26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden. 

Mobiliteit 
Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste effect op de 
mobiliteit, in het bijzonder de congestie. Meer thuiswerken leidt tot minder woon-
werkverplaatsingen, verplaatsingen die vooral in de spits plaatsvinden. Het thuis kunnen 
werken biedt een grotere vrijheid in de tijdstipkeuze wanneer de werknemer wél naar het 
werk afreist. Die vrijheid kan tot ‘spitsmijden’ leiden. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor 
toekomstige investeringen in het mobiliteitssysteem: een systeem waarvan de capaciteit voor 
een belangrijk deel op piekbelastingen is gebaseerd.  
 
Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer (2020) tot 90 procent 
per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op grond van ervaringen met de 
virussen SARS en MERS is te verwachten dat de besmettingsangst als zodanig langzaam 
wegebt. Maar als maatregelen (van verplicht thuiswerken tot bijvoorbeeld verplichte 
mondkapjes) voor langere tijd drempels opwerpen, kunnen vanzelf nieuwe gedragspatronen 
ontstaan. 
 
Woon-werkverkeer duurzamer 
Werkgevers zetten naast thuiswerken en buiten de spits reizen ook in op het schoner maken 
van verkeer van en naar werk. Een derde van de werkgevers wil komend jaar investeren in 
laadpalen op het werk en elektrische auto’s die medewerkers kunnen gebruiken voor 
dienstreizen. Ruim een kwart wil komend jaar de leasefietsregeling benutten om fietsen naar 
het werk voor medewerkers aantrekkelijk te maken.  
 
Wonen 
Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt vooralsnog beperkt. Uit onderzoek 
van het Plan Bureau voor de Leefomgeving naar de gevolgen van thuiswerken (2021) blijkt 
dat thuiswerken meestal geen reden is voor verbouwing of verhuizing. Aanpassingen die 
thuiswerkers in huis doen, zijn veelal klein, variërend van een scherm op de keukentafel tot 
een bescheiden werkkamer in een leegstaande ruimte in huis. Op termijn zou het 
thuiswerken wel kunnen leiden tot andere voorkeuren op de woningmarkt. 
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In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, 
minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten. Bij 
de koopprijsontwikkeling is er een vergelijkbaar patroon: het gat tussen de woningprijzen in 
suburbane en landelijke gebieden en die in de steden wordt kleiner, evenals dat tussen de 
Randstad en de rest van Nederland. Deze ontwikkeling in migratiepatronen en 
prijsverschillen is al langer gaande en lijkt eerder toe te schrijven aan de hoogspanning op 
de stedelijke woningmark, dan aan veranderende woonvoorkeuren en thuiswerken ten 
gevolge van corona. 
 
Kantoren 
Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. Er zijn 
ongeveer evenveel kantoorhoudende bedrijven die verwachten dat hun oppervlak zal 
groeien als bedrijven die krimp veronderstellen. De grootste veranderingen gaan zich naar 
verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor: met name meer (online)overlegruimten 
en minder (open) werkplekken. 
 
Op grond van een enquête die Stec heeft gehouden onder kantoorgebruikers blijkt dat er 
ongeveer evenveel kantoorhoudende bedrijven zijn die verwachten hun aantal 
kantoormeters te gaan reduceren als bedrijven die die meters gaan vergroten. In het laatste 
geval speelt de verwachte banengroei – die staat goeddeels los van corona – een rol, 
alsmede de verwachting dat de grootste veranderingen zich voor zullen doen in het gebruik 
van het kantoor – met name meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken – en 
minder in de totale omvang van het kantoor.  
 
Overheid 
De thuiswerkpotentie die tijdens de coronaperiode naar voren kwam, kan benut worden als 
mensen vasthouden aan bepaalde nieuwe praktijken én de ruimte krijgen de potentie te 
benutten. De overheid kan die ruimte bieden via het beleid voor de eigen werknemers. 
Daarnaast kan de (Rijks)overheid hierover afspraken maken met werkgevers en werknemers 
in andere sectoren, zodat thuiswerken mogelijk blijft en in de werkcultuur een volwaardige 
status krijgt.  
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Meer thuiswerken heeft positieve kanten. Dit geldt zowel op individueel niveau, zoals het 
beter kunnen combineren van werk en privé en het meer ongestoord kunnen werken, als op 
het niveau van de samenleving. Maar er zitten ook negatieve kanten aan thuiswerken. Zo 
lenen sommige banen en activiteiten zich maar moeilijk voor een online-werkvorm en is de 
omgang met collega’s, zowel voor een effectieve kruisbestuiving in zakelijke zin als sociaal 
gezien, vaak gebaat bij fysiek samenzijn. Thuiswerken kan dus ook negatieve 
maatschappelijke en economische effecten hebben, die bovendien ongelijk verdeeld zijn 
over de bevolking. De kunst lijkt dus om een goede balans te vinden tussen thuiswerken en 
werken op de werkplek. 
 
De (rijks)overheid kan die balans actief stimuleren en soms ook afdwingen. Het is zaak 
hiermee niet te lang te wachten, aangezien mensen snel weer in oude gewoontes terug 
kunnen vallen. De thuiswerkpotentie die de coronaperiode heeft laten zien, kan alleen benut 
worden als mensen vasthouden aan bepaalde nieuwe praktijken en bovendien de ruimte 
krijgen om die potentie ten goede te benutten. Als gemeente kunnen we die ruimte bieden 
via het beleid voor de eigen werknemers. Daarnaast kan de (rijks)overheid hierover 
afspraken maken met de werkgevers en werknemers in andere sectoren, zodat thuiswerken 
mogelijk blijft en in de werkcultuur een volwaardige status krijgt.  
 
  



 
 

47 
 

Ook prijsbeleid kan stimuleren dat mensen meer gaan thuiswerken en de woon-
werkverplaatsingen over de dag spreiden. Denk bijvoorbeeld aan beleid rond de 
reiskostenvergoedingen of een spitsheffing.  

Daar waar sommige overheidsacties om enige haast vragen, is het ten aanzien van andere 
zaken juist verstandig om wat meer geduld te betrachten. Zo moeten we afwachten of 
bepaalde verschuivingen in de huizenprijsontwikkeling en de binnenlandse migratie zich op 
termijn gaan manifesteren, en in welke mate, voordat gemeenten en provincies deze andere 
woonvoorkeuren bestendigen in hun planvorming. Hetzelfde geldt voor de kantorenbehoefte. 
Ook investeringen in infrastructuur om de congestie te verminderen,  vragen wellicht om een 
heroverweging. De nationale netwerken zijn vooral in de spitsuren zwaar belast, en meer 
thuiswerken kan de druk op de netwerken juist in die spitsuren verminderen. Tegelijkertijd 
neemt het belang van investeringen in digitale infrastructuur toe. Internet connectiviteit (5g) 
wordt mogelijk een belangrijke factor voor woon/werkgebieden.  
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4.2.7 Vraag naar watergebonden bedrijvigheid  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
In Zuid-Holland-Zuid is een sterk maritiem cluster. Bedrijven die in deze sector actief zijn 
hebben een relatief grote voorkeur voor watergebonden locaties. Watergebonden 
bedrijvigheid is divers. Grootschalige en kleinschalige logistieke bedrijven, bedrijven met een 
hogere milieucategorie en ‘reguliere’ bedrijven kunnen om welke reden dan ook een sterke 
voorkeur hebben voor een terrein aan het water (geen zeehaventerrein). Het water dient 
verschillende doeleinden. Het ene bedrijf heeft de waterlocatie nodig voor aan-/afvoer en op-
/overslag van goederen, terwijl bijvoorbeeld het andere bedrijf water nodig heeft in het 
productieproces als koelwater. 
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Feiten  
De Drechtsteden maken onderdeel uit van de Maritieme Delta, het gebied tussen Gorinchem 
en de Maasvlakte. In 2016 bevond 43% van de maritieme werkgelegenheid in Nederland 
zich in deze Maritieme Delta. Dit betreft ca. 71.000 werkzame personen bij 5.165 maritieme 
vestigingen in de Maritieme Delta-regio. In de Drechtsteden biedt het maritiem cluster 
werkgelegenheid aan ruim 10.000 personen. 
 
Verwachting is dat het percentage watergebonden bedrijvigheid toeneemt, mede vanwege 
de trend om goederen steeds meer via het water aan- en af te voeren. De STEC-groep 
(2017) heeft geraamd dat in Zuid-Holland Zuid de ruimtevraag van watergebonden bedrijven 
goed is voor circa 25% van de totale uitbreidingsvraag in de regio. Dit komt voor de periode 
2016-2030 uit op ca 30 à 40 ha. De vraag naar van kadegebonden bedrijven is veel kleiner 
en ook lastiger exact te bepalen. Voor dit soort bedrijven geven kademeters en de diepgang 
van het vaarwater de doorslag voor een locatie, en niet zozeer de omvang van het kavel.  
 
Stof tot nadenken 
Nat gebruik optimaliseren 
Het ‘natte’ deel van de bedrijfsterreinen in de regio is vrijwel volledig in gebruik, maar dat 
wordt niet altijd optimaal benut. Regelmatig zijn er ‘droge’ functies op ‘natte’ kavels 
gevestigd. Hier ligt een kwalitatieve opgave. Bijvoorbeeld door bestaande locaties te 
behouden en beter te benutten (juiste bedrijf op juiste plaats)  of door actieve transformatie 
van locaties die voor de betreffende bedrijven geen toekomstperspectief meer hebben. 
Dergelijke schuifoperaties zijn het meest kansrijk als ze in regionaal verband, samen met 
andere gemeenten, worden opgepakt.  
 
Verstedelijkingsopgave/ambities Groeiagenda 
De woningbouwopgave in de Drechtsteden is vooral gericht op locaties binnen de bestaande 
verstedelijkingscontouren. De oevers langs de rivieren vallen daar vanzelfsprekend ook 
onder, en deze hebben vanwege het water hoge potentie. In sommige gevallen laat de 
woonfunctie zich ruimtelijk prima combineren met lichte bedrijfsactiviteiten, denk aan 
diensten, zorg, detailhandel en horeca. Met name bij gezoneerde industrie, waar de 
watergebonden bedrijven vaak gevestigd zijn, is dat lastiger en kan sprake zijn van 
tegengesteld belang.  
 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
Economische groei zit niet alleen in de kwantiteit, maar juist ook in kwaliteit. In de eerder dit 
jaar vastgestelde omgevingsvisie is gesteld dat Papendrecht geen uitbreiding van het 
huidige aantal bedrijfsterreinen beoogd, maar juist het behouden en versterken van de 
bestaande bedrijvigheid binnen de gemeente. Om het economische klimaat van 
Papendrecht te versterken, richten we ons bijvoorbeeld op het samenbrengen van 
topbedrijven, onderwijs en overheid. Ook aspecten als een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat en goede voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
 
Klimaatverandering 
Het veranderende klimaat leidt tot een stijging van de zeespiegel en sterker wisselende 
rivierstanden. Dat heeft op verschillende manier invloed op buitendijks gelegen 
bedrijfsterreinen.  
De gevolgen zijn op te delen in vier klimaateffecten: 
 
Het wordt natter:  Grotere variaties in waterstanden van rivieren verminderen de 
betrouwbaarheid van de voor de Nederlandse havens zeer belangrijke binnenvaart.  
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De zeespiegel stijgt: Direct aan zee gelegen havens krijgen te maken met zeespiegelstijging. 
Hierdoor zullen kades eerder onderlopen. Niet-direct aan zee gelegen havens zullen hun 
waterkeringen zo moeten aanpassen dat de primaire waterkering bestand is tegen de 
zeespiegelstijging. Veranderingen in waterstanden kunnen een negatieve invloed hebben op 
de haventoegang en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.  
 
Het wordt warmer: Het aantal hete dagen zal toenemen door klimaatverandering. De 
kwetsbaarheid van installaties en ondersteunende systemen neemt toe bij extreme 
temperaturen. Bij hitte kunnen bruggen soms niet meer open gaan. 
 
Het wordt droger: Zout zeewater trekt bij laagwater verder landinwaarts, waardoor verzilting 
van de bodem, grond en oppervlaktewater optreedt. Dit kan weer effecten voor de industrie 
hebben. Langere perioden van lage waterstanden kunnen ertoe leiden dat een deel van het 
transport via de weg of het spoor moet worden afgewerkt.  
 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 

 
Nat gebruik optimaliseren 

 
Klimaatverandering 
Bij de herziening van buitendijks gelegen haventerreinen moet zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met een zeespiegelstijging. Het kan daarbij gaan over het maken van 
aanpassingen van kades en bedrijfsterreinen om overstromingsrisico’s te minimaliseren. Zo 
zijn bijvoorbeeld in Rotterdam de terreinen op de 2e Maasvlakte extra hoog aangelegd. 
Andere vormen van aanpassingen zijn het opstellen van noodplannen op bedrijfs- en 
gebiedsschaal en het (in deelgebieden) opstellen van een adaptiestrategie.  
 
Gezien de complexiteit van dit vraagstuk ligt samenwerking met andere partijen en sectoren 
voor de hand. Zeehavens in Nederland zoeken al actief de aansluiting bij het 
Deltaprogramma overleg en werken op gebiedsniveau samen met ondernemers en andere 
overheden.   
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4.3 Sociologische ontwikkelingen 

 

4.3.1 Sociaaleconomische ongelijkheid  
 

Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Nederland is onmiskenbaar een welvarend land. Uit onderzoeken komt steeds naar voren 
dat de meeste mensen gelukkig zijn met hun leven, maar dat er tegelijkertijd sprake is van 
groeiende onzekerheid, toenemende ongelijkheid, verschillen in de mate waarin mensen 
meedelen in de economische groei en een onderhuids maatschappelijk ongenoegen, We 
staan voor een hele grote opgave: herstellen van een pandemie en een majeure 
economische crisis, terwijl we ook al te maken hebben met stevige uitdagingen vanwege de 
grote duurzaamheidsvraagstukken, de inpassing van de digitale transitie, de Europese 
samenwerking en een toenemend woningtekort.  

 
Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-
inkomensgrens, volgens cijfers van het CBS. Voor een kleine 400.000 van hen was dat 
minstens al vier jaar achtereen het geval. Mensen met een lage sociaaleconomische status 
(ses) zijn oververtegenwoordigd. Zij lopen een serieus risico op armoede en hebben vaak 
geldzorgen.  
 
Dit laatste gaat ook gepaard met uitsluiting, ongelijkheid en inperking van de solidariteit. Er is 
in toenemende mate sprake van perspectiefongelijkheid. Samen met een flexibelere 
arbeidsmarkt en toenemende onzekerheid over werk, inkomen, pensioen en zorg leidt dit bij 
belangrijke groepen inwoners tot onvrede over de maatschappij en de politiek. Voor 
gemeenten geldt daarnaast dat zij, naast een grotere rol in de aanpak van ingewikkelde 
maatschappelijke problemen, financiële vraagstukken hebben. Dit vergroot de complexiteit 
van de opdracht voor het lokaal bestuur. De complexiteit uit zich ook in het grote aantal 
partijen op verschillende niveaus waarmee de overheid moet samenwerken.  
 
Feiten en cijfers 
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Stof tot nadenken 

Op termijn kan de armoede ook gereduceerd worden door maatregelen op andere terreinen, 
met name op die van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze 
maatregelen vergroten het menselijk kapitaal van mensen in armoede en maken hen breder 
inzetbaar. Tegelijkertijd hebben zij een preventieve werking, doordat zij de kans verkleinen 
dat de armoede op volgende generaties wordt overgedragen.  
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
De coronacrisis heeft een aantal structurele problemen uitvergroot, zoals de onzekerheid op 
de arbeidsmarkt, tekorten in maatschappelijke sectoren en achterstallig onderhoud in de 
uitvoering van publieke diensten. De SER stelt voor de oorzaken hiervan aan te pakken en 
fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig 
verdienvermogen, in sterke publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid, in herstel van 
vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid, in meer kansengelijkheid en in een 
duurzaam leefklimaat, nu en in de toekomst. Het een kan niet zonder het ander. 
 
Bij huishoudens in armoede is voor kinderen en volwassenen vaak minder mogelijk op het 
gebied van ontspanning en persoonlijke ontwikkeling, met (leer-)achterstanden en sociaal 
isolement tot gevolg. Als het gaat om ontwikkeling en  gezondheidszorg is het wegnemen 
van stress  en zorgen over financiën vaak de eerste stap. Inzet als gemeente is om te zorgen 
dat problematiek gesignaleerd en aangepakt wordt, er rust en ruimte voor ontwikkeling komt, 
en vervolgens passende ondersteuning op allerlei leefgebieden.  
 
De kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt moet ook op gemeentelijk 
niveau aandacht krijgen, waarbij we onze verbindende kracht inzetten. Nieuwe kansen die 
de transities bieden, voor bedrijven, banen en brede welvaart, moeten worden benut. Ons 
land en onze ondernemingen moeten concurrerend zijn, maar concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden is schadelijk voor mens en samenleving en dit moet worden 
tegengegaan. Wij moeten als gemeente scherp zijn op effecten van sociaaleconomische 
ongelijkheid. Waar doen zich problemen voor? Dat kan gaan om buurten of wijken, maar ook 
om bepaalde categorieën in de samenleving. Alertheid en het nemen van preventieve 
maatregelen zijn essentieel om de negatieve effecten van sociaaleconomische ongelijkheid 
tegen te gaan.  

 
De SER adviseert nu te investeren in noodzakelijke aanpassingen in het kader van deze 
grote transities: in scholing en (een leven lange) ontwikkeling, in de organisatie en de 
infrastructuur om mensen de mogelijkheden te bieden inzetbaar te blijven in de huidige baan 
of te begeleiden naar nieuwe banen die een eerlijke beloning, zekerheid en zeggenschap 
bieden, en in verbeterde sociale zekerheid waar dat nodig is. Er zijn nu investeringen nodig 
in onze publieke sectoren, in ons toekomstige verdienvermogen door grotere innovatiekracht 
en hogere productiviteit, in 
meer inclusiviteit door gelijkere kansen en eerlijker delen en in een duurzaam leefklimaat, nu 
en in de toekomst, kortom: in onze brede welvaart. 
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4.3.2 (Energie) armoede 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
TNO beschrijft energiearmoede in een recent rapport dat voor de provincie Zuid-Holland is 
opgesteld: Energiearmoede 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 vervangen door een nieuw, energiezuinig exemplaar. Je blijft dan met 
hetzelfde probleem opgezadeld zitten. Energiearmoede is kortom een brede problematiek, 
die niet alleen over geld gaat. 

 
Feiten en cijfers 
650.000 Nederlanders kunnen hun energierekening niet betalen, of bezuinigen juist heel erg 
om dat wel te kunnen doen. Dat is 8 procent van de huishoudens.  
Van energiearmoede wordt gesproken als in een huishouden meer dan 10% van het 
besteedbaar inkomen belast wordt voor energievoorzieningen.  
 
Stof tot nadenken 
Als er sprake is van energiearmoede is er meestal niet een enkel aanwijsbaar probleem. Een 
laag inkomen, een hoge huurprijs en inflatie van gebruiksgoederen spelen samen met hoge 
energieprijzen een rol in het ontstaan van financiële tekorten in huishoudens. Maar de staat 
van de woning of het gebrek aan kennis over het eigen energieverbruik zijn ook belangrijke 
factoren.  

 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Naast landelijke inzet heeft ook de gemeente een rol in het tegengaan van energiearmoede. 
Daarbij is betaalbaarheid van energie aan de orde. De gemeente moet in kaart brengen 
welke groepen inwoners problemen hebben met het betalen van hun energierekening en wat 
de achterliggende problematiek is. Het herkennen / erkennen van de omvang en de 
kenmerken van kwetsbare huishoudens is een belangrijk begin van de oplossing.  
 
Voor het in kaart brengen en het realiseren van effectieve beleidsmaatregelen om 
energiearmoede te bestrijden is (langdurige) samenwerking tussen gemeenten, 
huurdersverenigingen, woningbouwcorporaties, maatschappelijke dienstverleners, 
energieloketten, GGD en andere partijen in het sociaal domein een belangrijke voorwaarde.  
 
De woningcorporatie is een belangrijke partij omdat zij een deel van de woningvoorraad 
beheren (30%). Zij is ook de startmotor in de energietransitie in Papendrecht. Naast het 
aardgasvrij maken van bijna 900 woningen de komende 5 jaar (waarbij het uitgangspunt dat 
de totale lasten voor de huurder – huur + energiekosten- hetzelfde blijven), gaat 
Woonkracht10 door met het energiezuiniger maken van de woningvoorraad via 
isolatiemaatregelen. Momenteel heeft 40% van hun woningen in Papendrecht energielabel B 
of beter; de inspanningen zijn erop gericht om dit eind 2025 te hebben opgehoogd naar 
minstens 60%.  
 
Naast het aardgasvrij-maken van woningen, zal op kortere termijn vooral het isoleren van de 
woning bijdragen aan lagere energiekosten. Daar heeft Papendrecht dan ook al enkele jaren 
flink op ingezet met collectieve acties van het energieloket, met maatwerkadvies en met 
cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen (RREW-subsidie) en met de 
werving en inzet van energiecoaches i.s.m. Drechtse Stromen. 
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4.3.3 Gezondheid samenleving als leidraad omgevingsinrichting  
 

Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
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 financiële 
problemen en gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere economische status roken 
vaker, kampen vaker met overgewicht, sport/bewegen minder 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 (zie feiten en cijfers). 

 
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 en mensen met een beperking mogelijk 

maakt om veilig buiten te bewegen (en zo langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen). 

 
Feiten en cijfers 

- 49% van de volwassenen heeft overgewicht; 
- 43% is onvoldoende lichamelijk actief; 
- het aantal mensen met diabetes en hart- en vaatziekten neemt toe; 
- 5.3 miljoen Nederlanders heeft  minstens een chronische aandoening; 
- het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening neemt toe; 
- 1.5 miljoen Nederlanders heeft psychische problemen. 
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Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 
rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. ) 2018 

 
 

De leefomgeving speelt hierbij een relevante rol. In Nederland gemiddeld 4% van de 
ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren. De belangrijkste 
andere factoren zijn gedrag (18,5%), persoonsgebonden factoren (14,5%) en aan arbeid 
gerelateerde factoren (4,6%). 
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Voor alle leeftijden is voldoende bewegen belangrijk voor een goede fysieke en mentale 
gezondheid. Ondanks de toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het 
belang van bewegen, voldeed 52,9% in 2020 van de Nederlandse volwassenen aan de 
beweegrichtlijnen. Daarbij brengen Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 
bijna 9 uur zittend door. Veel zitten heeft nadelige gezondheidseffecten, daarom adviseren 
de beweegrichtlijnen veel zitten te beperken en voldoende beweging in de dag te brengen. 
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Bron: Kenniscentrum sport en bewegen. 
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Milieufactoren hebben ook 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 gerelateerde ziektelast hoger dan landelijk gemiddeld. 
 
Stof tot nadenken 
Kwetsbare groepen zijn gevoeliger voor de invloed van milieuverontreiniging en de inrichting 
van de leefomgeving.  Het gaat daarbij om onder meer ouderen, kinderen en chronisch zieken. 
Bij het concreet maken van oplossingsrichtingen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
verschillende ambities: 

- Gezondheidsbescherming 
Kijk hierbij niet alleen naar de wettelijke grenswaarden, maar ook naar de mogelijkheden om 
de gezondheidskundige advieswaarden voor luchtkwaliteit en geluidhinder te realiseren. Dit 
is bijvoorbeeld relevant bij verkeer gerelateerde projecten in stedelijk gebied; 

- Bevordering van gezond gedrag 
Denk hierbij allereest aan bewustwording en stimuleren wat mensen zelf kunnen doen, 
bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen, maar ook ruimtelijke maatregelen als het 
instellen van rookvrije en/of snackbarvrije gebieden; 

- Inrichten van een gezonde leefomgeving  
Kijk hierbij naar de mogelijkheden om via ruimtelijke inrichting een gezonde leefomgeving te 
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om onnodig autogebruik te voorkomen 
door de aanleg van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes of aan het realiseren van 
aantrekkelijk groen en toegankelijke recreatiegebieden en sportfaciliteiten. 

 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Mensen met een lage sociaaleconomische status wonen niet altijd in de meest groene en 
gezonde wijken. Daar kunnen gemeenten iets aan doen. In de nieuwe Omgevingswet die in 
2022 in werking gaat, wordt gezondheid expliciet benoemd. Gemeenten hebben grote 
vrijheid om zelf invulling te geven aan de uitwerking daarvan. Dat geeft ruimte om aan te 
sluiten op lokale opgaven en te komen tot een maatwerkaanpak. 

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. Stedenbouwkundig ligt het voor de hand het 
groenblauwe netwerk daarbij zo veel mogelijk als uitgangspunt te nemen. Kijk waar 
mogelijkheden liggen voor versterking.  

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. Dit beleid zal verder 
uitgewerkt moeten worden in de omgevingsplannen 

Via de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord, het concept Positieve gezondheid en de 

afgesproken taken met de GGD, werken we aan de begrotingsdoelstelling sociale 

ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid 

bevorderen. Dit draagt naast de ruimtelijke component ook bij aan de gezondheid van 

inwoners.  

  

https://www.gezondeleefomgeving.nl/kwetsbare-groepen
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4.3.4 E-health (digitale gezondheid)  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de 
gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, 
uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Denk aan het online doorgeven van 
bloedstollingswaarden door patiënten, videocontact met thuiszorg, domotica, teleconsultatie 
tussen artsen en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Dit draagt bij 
aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor 
patiënten. En daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het hoofd bieden aan de 
veranderende zorgvraag, de stijgende zorgkosten en de krapte op de arbeidsmarkt.  
 
Door de Corona-pandemie heeft eHealth  een belangrijke impuls gekregen. Het is voor velen 
maandenlang de enige manier geweest om toegang tot gezondheidszorg te krijgen, via 
beeldbellen, thuis monitoring bijvoorbeeld. En dankzij diezelfde digitale technologie hadden 
mensen toegang tot informatie over het virus en konden ze in contact blijven met familie en 
vrienden. En het is ook de manier geworden waarop mensen zichzelf vermaken tijdens de 
lockdown.  
 
 

 
 
Feiten landelijk 
Uit cijfers van het CBS blijkt: 

- 45% van de volwassenen hebben wel eens een herhaalrecept via internet 
aangevraagd; 

- Iets minder dan 33% maakt wel eens online een afspraak met de huisarts; 
- 2/3 van degenen die dat (nog) niet doen geven aan dat wel te doen als het mogelijk 

was; 

- 40% van de volwassenen zou de mogelijkheid willen hebben om een vraag te stellen 
via de mail of de website van de huisarts; 

- 80% van de volwassenen heeft gehoord van het Landelijk Schakelpunt (LSP). 
60% daarvan hebben toestemming gegeven om gegevens te delen via dit platform; 
14% heeft geen toestemming gegeven (vanwege zorgen om privacy schending of 
gegevensbeveiliging) of is geen toestemming gevraagd; 
25% weet niet zeker of er toestemming gegeven is. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2019/ehealth-mogelijkheden-gebruik-en-opvattingen
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Stof tot nadenken 
 

 
Voor wat betreft de ontwikkeling van e-health is een aantal scenario's denkbaar: 

- In de toekomst vinden alleen nog maar online consulten plaats; 

- De patiënt beoordeelt de kwaliteit van de zorg (voorbeeld: zorgkaartnederland.nl); 

- Iedereen meet zijn eigen gezondheidswaarden en doet zelf diagnoses. Er zijn in de 

praktijk al veel zelfmeting-tools in de vorm van losse apparaten, in kleding, domotica, 

implantaten, die uitgelezen worden via een app; 

- Mensen met lichte psychische klachten behandelen zichzelf online (bijvoorbeeld: 

gripopjedip.nl, kleurjeleven.nl, Psymate); 

- Automatische voorspelling wie risicopatiënten in de wijk zijn, afstemming van het 

zorgaanbod; 

- Ouderen blijven thuis wonen met domotica (bijvoorbeeld: automatische lampen, 

gordijnen, stofzuigers; valsensoren; medicijndispensers; beeldcontact); 

- Iedereen gebruikt zijn persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) waarin alle 

gezondheidsinformatie wordt verzameld. 
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
De Rijksoverheid wil het gebruik van digitale toepassingen voor zorg en ondersteuning 
stimuleren. Door de coronacrisis zijn slimme toepassingen van gezondheidstechnologie 
steeds belangrijker voor de zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan thuis je bloeddruk meten of 
apps om aan je gezondheid te werken. De Rijksoverheid moedigt de opschaling van digitale 
zorg aan. Daarvoor worden de volgende acties ondernomen. 
 
Het gebruik van digitale zorg stimuleren 
Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in de vertrouwde woonomgeving. 
Hoewel  
veel ouderen zeer actief zijn, is hulp af en toe wel prettig en soms ook noodzakelijk.  
 
Goed en op tijd medische gegevens digitaal uitwisselen 
Steeds meer mensen willen hun eigen gezondheidsgegevens bekijken en bijhouden. 
Daarom zet de overheid in op een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO 
zijn mensen meer betrokken bij hun eigen gezondheid. MedMij stelt spelregels op voor het 
veilig uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens. 
 
Voorwaarden voor goed en veilig gebruik digitale zorg en hulp 
Het is belangrijk dat de voorwaarden voor digitale zorg veilig en goed gebruikt worden. Zoals 
goed werkende ICT en het inpassen van digitale zorg in de werkprocessen. Daar worden 
afspraken over gemaakt met verschillende partijen, onder andere in het Informatieberaad. 
 
Digitale vaardigheden verbeteren 
Het is zowel voor de professionals als degenen die zorg nodig hebben noodzakelijk om de 
digitale vaardigheden te verbeteren. Hierin kan de gemeente een stimulerende rol hebben. 
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4.3.5 Individualisering – participatiesamenleving 
 

Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een 
participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Dit zei koning Willem-Alexander in zijn 
eerste troonrede. Het werden historische woorden: grootscheeps opgepikt door de media, 
hét woord van het jaar 2013 en inmiddels niet meer weg te denken uit ons collectieve 
vocabulaire. 

 
In de ideale participatiesamenleving doet iedereen mee en zet iedere burger zijn of haar 
eigen kracht in en doet naar vermogen mee aan de samenleving. Wie een lichamelijke of 
verstandelijke beperking heeft, ontvangt niet meer automatisch en levenslang een uitkering 
maar is – met de nodige aanpassingen – actief en doet mee. Ook ouderen blijven zo lang 
mogelijk actief en wie werkloos is kan gestimuleerd (of gedwongen) worden bij te dragen aan 
de samenleving. Iedereen draagt bij. 

 
De participatiesamenleving richt zich op de leefwereld van echte mensen, op actieve 
burgers. Het is kleinschaliger, informeler, praktischer en gaat gepaard met meer passie en 
plezier, zo is de gedachte. Inmiddels begint de participatiesamenleving invulling te krijgen en 
worden ook de nadelen zichtbaar. Een voorbeeld. Uitgaan van eigen kracht, zoveel mogelijk 
zelf doen en meedoen naar vermogen lijken uitstekende uitgangspunten. En burgers zullen 
ongetwijfeld tot veel meer in staat zijn dan de  
verzorgingsstaat ooit voor mogelijk hield. Maar we zullen ook moeten accepteren dat 
sommige kwetsbare mensen – tijdelijk of altijd - helemaal geen familie of ondersteunend 
netwerk hebben of simpelweg door beperkingen niet de mogelijkheden hebben. Gewoon 
omdat het er niet is, ze het niet kunnen creëren of in stand houden. Professionele zorg en 
ondersteuning zal dus altijd nodig zijn.  
 
Arbeidsparticipatie of breder maatschappelijke participatie draagt bij aan een goede 
gezondheid. Lager opgeleiden en migranten lukt het niet altijd om volledig mee te draaien in 
de samenleving. Ze hebben een veel minder goede uitgangspositie. Vaak slagen zij er niet in 
om een baan te vinden of, als dat wel het geval is, die te houden. Ze beschikken meestal niet 
over de nodige contacten of het ontbreekt hen aan vaardigheden. Ook staat een slechte 
gezondheid soms in de weg. Het is een wisselwerking: een slechtere gezondheid betekent 
minder kansen op de arbeidsmarkt, en werkloos zijn heeft weer een negatieve invloed op de 
gezondheid. Het stimuleren van participatie en maatschappelijk zinvol bezig zijn is dus 
belangrijk bij het tegengaan van gezondheidsachterstanden.  

 
Feiten en cijfers 
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Stof tot nadenken 
Het is bekend dat er een groep is die niet beschikt over het benodigde denkvermogen en 
vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Volgens de Algemene Rekenkamer (2016) telt 
Nederland ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar en ouder. Zij hebben 
bijvoorbeeld problemen met het lezen van veiligheidsinstructies, het invullen van formulieren 
voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag, het schrijven van een klachtenbrief, het lezen en 
begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen. Daarnaast 
bezit 18 procent van de Nederlanders tussen 12 en 74 jaar weinig computervaardigheden en 
9 procent zeer weinig computervaardigheden (Baay et al. 2015). Dit speelt een belangrijke 
rol bij gebrek aan redzaamheid en vraagt om aandacht van professionals en beleidsmakers. 
Tegelijkertijd is dit niet het volledige verhaal. Voor redzaamheid is ook doenvermogen 
noodzakelijk. We hebben in dit hoofdstuk immers gezien dat ook mensen met een hoge 
opleiding niet altijd beschikken over de benodigde financiële, arbeidsmarkt- of 
gezondheidsvaardigheden. En onderzoek en onze gesprekspartners bevestigen dat kennis 
alleen niet voldoende is om van de bank af te komen, de eigen situatie te kunnen inschatten 
en de verstandige keuze vol te houden, ook als het tegenzit. 
 
Een tweede conclusie is dat redzaamheidsproblemen zich niet beperken tot de ‘klassieke 
onderkant’. Ook hoogopgeleide mensen hebben moeite om te allen tijde in actie te komen, 
vol te houden en om te gaan met tegenslag. Professionals geven aan dat het soms moeilijk 
is te beoordelen wie over welke vermogens beschikt en wie niet. Het vraagt van die 
professional allereerst inzicht in de rol die mentale vermogens spelen en vervolgens kennis 
over hoe daar mee om te gaan. Op elk domein zijn we professionals, voorzieningen of 
programma’s tegengekomen die hierop inspelen. Over het algemeen is de aandacht voor 
niet-cognitieve mentale vermogens echter nog beperkt. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 

 

      
Bron: WRR rapport Weten is nog geen doen 
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4.3.6 Inclusieve samenleving  

 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen volwaardig kunnen 
participeren. Participatie wordt onderverdeeld in arbeidsparticipatie, maatschappelijke 
participatie en sociale participatie.  
- De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het 
arbeidsproces. 
- Onder maatschappelijke participatie wordt verstaan vrijwilligerswerk, mantelzorg, het 
volgen van onderwijs en dagbesteding.  
- Onder sociale participatie verstaan we deelname aan het maatschappelijk verkeer via 
informele sociale contacten (kennissen, buren, vrienden, familie) en georganiseerde sociale 
participatie (sport- en cultuurverenigingen, belangenorganisaties, godsdienstige 
organisaties). 
 
Deelname aan de maatschappij bevordert de gezondheid, geeft structuur aan de dag, biedt 
sociale contacten, geeft zelfvertrouwen en het gevoel nuttig te zijn.  Arbeidsparticipatie stelt 
mensen in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en is de basis voor onze 
welvaart. Participatie kan bovendien leiden tot binding binnen groepen en bevordert 
gelijkwaardige relaties tussen groepen. Als grote groepen mensen stelselmatig minder 
participeren, gaat dit ten koste van de maatschappelijke samenhangen het functioneren van 
de democratie. En het leidt ook tot maatschappelijke kosten. Mensen die niet in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen inkomensondersteuning. Ongewenste inactiviteit 
kan het risico op gezondheidsklachten vergroten en het zorggebruik doen toenemen. 
Armoede en schulden kunnen leiden tot een toename van (jeugd)zorg. Gebrek aan 
maatschappelijk perspectief kan ook leiden tot een verhoogde kans op crimineel gedrag, met 
alle gevolgen en kosten dien daarmee gepaard gaan. Participatie heeft daarmee vele en 
sterke externe effecten.  
 
Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat 
je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Een steeds 
belangrijker worden factor is inclusief onderwijs. Meedoen op de reguliere school, de gewone 
arbeidsmarkt, gewone clubs en verenigingen, of in de buurt is vanzelfsprekend. Iedereen kan 
een gewaardeerde rol vervullen en een bijdrage leveren op basis van zijn of haar eigen 
interesses en talenten. Mensen voelen zich geaccepteerd en horen erbij. Iedereen heeft 
dezelfde rechten en heeft de regie over zijn of haar eigen leven. Verschillen worden gezien 
als mogelijkheden in plaats van als problemen waar een oplossing voor moet worden 
gezocht. Iedereen is immers anders. Doordat kinderen vanaf het begin met elkaar opgroeien 
leren zij al jong met verschillen omgaan. Aan zo’n gemeente wordt actief vormgegeven, door 
gelijk beginnen te doen wat je in de toekomst wilt bereiken.  
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleitte in 2017 al voor aandacht voor 
het ‘doenvermogen’ van burgers. Specifieke (kwetsbare) groepen hebben aandacht nodig, 
maar ook zelfredzame burgers kunnen vastlopen. Protocollen en procedures maken 
bijvoorbeeld dat professionals soms vastlopen in dienstverlening aan burgers. Het 
toegankelijk en begrijpelijk maken van voorzieningen en de mogelijkheid om ook niet-digitaal 
contact met de overheid te kunnen leggen, is belangrijk. In de context van de overheid wordt 
daarom ook ingezet op inclusie door ervoor te zorgen dat (kwetsbare) groepen gebruik 
kunnen maken van dienstverlening en bereikt worden via communicatie. Aandacht voor deze 
groepen is daarom belangrijk. 
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Feiten en cijfers 

 
 

Stof tot nadenken 
De maatschappij wordt steeds complexer. Regels worden gedetailleerder en zijn 
onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat maakt het lastiger voor personen met een licht 
verstandelijk beperking, analfabeten en laagopgeleiden, om zich staande te houden in de 
maatschappij.  
 
Het beroep op individuele ondersteuning neemt toe. Steeds meer gezinnen doen een 
beroep op schuldhulpverlening door de overheid, meer kinderen groeien in armoede op. 
Ouderen blijven langer thuis wonen en doen daardoor een groter beroep op voorzieningen.  
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Voor de oplossing van deze problemen is de inzet van veel partijen nodig. Een individuele 
gemeente heeft te weinig grip op deze ontwikkelingen, maar dient de wettelijke taken uit te 
voeren. Om het tij te kunnen keren en de transformatie een gezicht te geven, zullen 
gemeenten meer regie moeten (kunnen) voeren op het totale proces van zorg en 
ondersteuning. 
Dat begint uiteraard bij een adequate financiering van het sociaal domein over de volledige 
breedte. Conform de afspraken die gelden voor taken die in medebewind worden uitgevoerd, 
zal het rijk de tekorten moeten aanzuiveren. Er is sprake van een gezamenlijke lobby van de 
regio en de VNG richting Rijk. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de landelijke 
Hervormingsagenda Jeugd die momenteel wordt uitgewerkt. Naar verwachting is die begin 
2022 gereed.  
Vervolgens zullen we de rol en verantwoordelijkheid van alle partijen opnieuw moeten 
vastleggen. De oplossing ligt niet primair in nieuwe regelgeving, maar in de samenwerking 
tussen alle partijen in de keten: onderwijs, huisartsen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
werkgevers. Uiteindelijk moeten we ‘horizontaal’ en regionaal afspraken maken die de 
nieuwe basis leggen voor een beter stelsel. In dat stelsel krijgen onze inwoners de 
ondersteuning die ze nodig hebben, is veel aandacht voor preventie en vroege signalering 
en zijn de financiën beter beheersbaar 
 
Tegelijkertijd moet de gemeente als werkgever zelf ook actief zijn op deze trend door te 
kijken naar de eigen rol in de inclusieve samenleving. Dit kan door bij werving van nieuwe 
medewerkers oog te hebben voor diversiteit en inclusie. Een inspanning van de gemeente 
op een inclusief personeelsbestand wordt door de Wet banenafspraak gefaciliteerd, waarbij 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via een garantiebaan aan de slag kunnen 
bij reguliere werkgevers, waaronder ook de publieke sector. Een ander aandachtspunt is het 
zorgen voor toegankelijke gemeentelijke gebouwen zodat iedereen gebruik kan maken van 
de gemeentelijke diensten.  
 



 
 

67 
 

4.4 Technologische ontwikkelingen 

 
De introductie van digitale technologie heeft de maatschappij in een kwart eeuw tijd 
ingrijpend veranderd. We kunnen ons nauwelijks meer de tijd herinneren waarin we niet altijd 
telefonisch bereikbaar waren, er geen Facebook, Twitter en Instagram was en we nog met 
een stemcomputer moesten stemmen. Er was nog geen big data en blockchain, de privacy 
werd gewaarborgd door het brief- en telefoongeheim. 

Informatietechnologie is een zegen. Het maakt kennis en informatie voor miljarden mensen 
bereikbaar in plaats van voor een selecte groep. Door bundeling en analyse van gegevens 
kunnen we beter beleid maken. Er zijn nog veel meer dingen die we danken aan de 
razendsnelle ontwikkeling van ICT. Ons leven en de samenleving als geheel zijn er grondig 
door veranderd en in veel opzichten aangenamer en gemakkelijker geworden. 

Informatietechnologie is de grote game changer van onze samenleving. Een leven zonder is 
nauwelijks meer voor te stellen. En juist omdat die technologie zo belangrijk is voor de 
economie én voor de samenleving, is een actieve regulerende rol van de overheid nodig om 
uitwassen te voorkomen. 

Data en privacy 
Informatietechnologie heeft ook een keerzijde. Hoe beschermen we onze privacy? Wat doet 
fake news met de meningsvorming? Hoe gaan we om met artificiële intelligentie, de 
ontwrichtende effecten van cybercriminaliteit en de vervuiling van data? Wat er met onze 
data gebeurt en welke consequenties dat heeft, is zo complex en ondoorzichtig dat het voor 
bijna niemand meer te controleren is. De nieuwe economie drijft op data en op de handel in 
data, maar wat betekent dat voor de privacy en de grondrechten van het individu? De 
ontwikkelingen zijn moeilijk bij te benen en nog moeilijker af te remmen of tegen te houden. 
Dat alles heeft te maken met de mondiale schaal waarop deze transformatie zich voltrekt. 
 
Digitaal laaggeletterden 
De gevolgen voor de samenleving maar ook voor de democratische rechtsorde zijn groot. 
Veel ontwikkelingen en toepassingen – ook in het publieke domein – kwamen tot stand 
zonder publiek debat en democratische besluitvorming. Veel mensen maken zich zorgen dat 
gemeenten door alle processen te digitaliseren, steeds verder afraken van het pad dat moet 
leiden naar een inclusieve, sociale en zorgzame samenleving. Want als digitale processen 
intermenselijk contact en het gesprek geheel vervangen, zal de afstand tussen inwoners en 
bestuur groter worden en zal een substantieel deel van de bevolking de aansluiting 
verliezen, met name de ‘digitaal laaggeletterden’. 
 
Efficiëntere dienstverlening 
De uitgebreide mogelijkheden van het koppelen van data zijn allang geen zaak meer van IT-
bedrijven alleen, het spreekt ook veel lokale bestuurders tot de verbeelding. Dit vanuit de 
gedachte dat de overheid mensen met een hulpvraag beter van dienst kan zijn naarmate 
meer relevante kennis beschikbaar is over hun achtergrond, woonsituatie, wensen, 
beperkingen en hun financiële situatie. Sociale diensten kunnen door het koppelen van data 
bijstandsfraude voorkomen en bestrijden, maar ook voorspellen waar en bij wie armoede 
ontstaat en daarop actie ondernemen. Met de inzet van data gedreven sturing kunnen 
gemeenten de aanpak van maatschappelijke opgaven en de gemeentelijke dienstverlening 
sterk verbeteren. 
 
Ethiek 
Besturen blijft mensenwerk, autonome computers mogen dat niet overnemen. Een 
overheidsbesluit moet voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de 
Algemene wet bestuursrecht. Ook digitale beslisregels moeten voldoen aan ethische normen 
van transparantie, herleidbaarheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid. Als een algoritme 
bepaalt dat je niet wordt toegelaten tot een opleiding omdat mensen in jouw omgeving hun 
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opleiding niet afmaakten, zijn we op de verkeerde weg. Als een computer iets besluit, moet 
dat het gevolg zijn van een door mensen vastgesteld besluitprotocol. En het is nog steeds 
een besluit dat voor rekening en verantwoordelijkheid komt van mensen: politici en 
bestuurders. 
 
Spelregels 
Dit vraagt om spelregels voor gemeenten hoe zij en anderen met hun data moeten omgaan. 
Op Europees en landelijk niveau komt regelgeving om burgers te beschermen tegen 
ongewenste praktijken. Ook gemeenten moeten regels verbinden aan gebruik van data die 
marktpartijen in de openbare ruimte verzamelen, zoals wifi-tracking in winkelcentra, 
bewakingscamera’s, sensoren in lichtmasten en dergelijke. En goed nadenken over wat er 
kan gebeuren als eenmaal ontsloten data openbaar worden. Bescherming van grondrechten 
van burgers is een van de eerste taken en verantwoordelijkheden van de overheid. 
Gemeenten moeten samen met de andere overheden hiervoor de lijnen uitzetten. 
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4.4.1 Inzet van automatisering, kunstmatige intelligentie en algoritmes  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
De besluitvorming kan enorm worden verbeterd door middel van data gedreven inzichten. 
Data gedreven inzichten zullen helpen om maatschappelijke bedreigingen, risico's en kansen 
in een vroeg stadium te identificeren. Het kan ook de manier verbeteren waarop we 
bestaande data gebruiken. Overheden hebben doorgaans toegang tot een rijke dataset, 
zoals data over energieverbruik, inkomen en mediagebruik. AI kan ook worden gebruikt voor 
het doorzoeken en analyseren van grote hoeveelheden openbare documenten. Denk aan 
zaken als jurisprudentie, vergunningen en wetenschappelijke rapporten ter ondersteuning en 
verbetering van eerlijke besluitvormingsprocessen. 

Bovendien kunnen AI-technieken, zoals natuurlijke taalverwerking en beeldherkenning, 
worden gebruikt om patronen in de samenleving en in het individuele gedrag te identificeren. 
Het gebruik van AI kan een effectief overheidsoptreden ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
maatschappelijke bedreigingen, risico's en kansen in een vroeg stadium te identificeren. 

Een algoritme is eigenlijk een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, 
een stukje code, om een probleem om te lossen. De voedingsbodem voor algoritmes is grote 
hoeveelheden data, ook wel big data genoemd. Deze data hebben we door de jaren heen 
verzameld en opgeslagen, zonder het om te zetten naar informatie. Anno 2021 is grote 
hoeveelheden data het nieuwe goud. Met name wanneer het gebruikt wordt in algoritmes die 
op basis van gegevens of signalen uit hun omgeving zelfstandig beslissingen nemen én 
daarvan leren. Dit noemen we kunstmatige intelligentie.  
Steeds meer websites en apparaten om ons heen maken gebruik van algoritmes. Facebook 
zet bijvoorbeeld algoritmes in om te bepalen wat je op je tijdlijn ziet en Tiktok om gebruikers 
filmpjes aan te bevelen op basis van eerder bekeken materiaal. Met kunstmatige intelligentie 
wordt het denkvermogen van de mens nagemaakt: het apparaat kan (zelfstandig) leren en 
beslissingen nemen. Zoals bijvoorbeeld een zelfrijdende auto of een chatbot. 
Deze vormen van kunstmatige intelligentie zijn uitkomsten van de automatisering van 
menselijke denkkracht en menselijk handelen. Ondersteund door hard- en software 
ontwikkelen techneuten applicaties en techniek die in essentie de mens op een gekaderd 
gedeelte in het proces overbodig maakt.  
 
Feiten landelijk 
In 2018 werd de inzet van big data als aankomende trend gezien die zeer zeker zijn plaats in 
Papendrecht zou innemen. In 2021 is de inzet van algoritmes die zijn gebaseerd op die grote 
hoeveelheden aan data realiteit. Dit gebeurt in vele vormen en door verschillende publieke 
en private partijen. De verdere ontwikkeling van algoritmes door de inzet van kunstmatige 
intelligentie staat bij veel partijen nog in de kinderschoenen. Het automatiseren van menselijk 
gedrag en denkkracht door de inzet van algoritmes en kunstmatige intelligenties valt daarom 
op de curve van de trends het tijdspad 'Overwinning´ en maakt zijn opmars naar 'Wasdom'.  
Het inzetten van AI wordt in de TNO-quick scan AI in de publieke dienstverlening 
onderverdeeld in een aantal categorieën: 
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Feiten Papendrecht 
Het automatiseren van processen is al langer realiteit. Private organiseren analyseren het 
online zoekgedrag van inwoners om passende producten aan te bieden en advertenties 
erover te tonen. De inzet van algoritmes door de overheid komt langzamer op gang. Binnen 
het sociaal domein worden algoritmes gebruikt om advies uit te brengen over de toewijzing. 
van voorzieningen.  
Door middel van inspecties en gebruik van het beheersysteem, vindt gericht en gestuurd 
onderhoud en vervanging in de openbare ruimte plaats. Voor de openbare verlichting in 
Papendrecht wordt op sommige plekken gebruik gemaakt van toepassingen van Smart City 
(zoals bewegingsdetectie/  dimmen van verlichting). 
De komende 5 jaar wordt verwacht dat de inzet van algoritmes door de overheid zal 
toenemen.  
 

Stof tot nadenken 
De ontwikkeling en inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie gaat snel. De 
verdienmodellen zijn aanwezig om de druk om te ontwikkelen op te voeren. Dit geldt zowel 
voor de private als publieke organisaties. Ook het reduceren van arbeidsuren draagt bij aan 
de wil om algoritmes te ontwikkelen en deze te trainen. 
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Natuurlijk zijn er ook belemmerende factoren. Zo is de afgelopen jaren gebleken dat 
discriminatie door algoritmes een groeiend probleem is. De grondstof data waarmee de 
algoritme wordt opgebouwd, is namelijk niet per se waardeoordeelvrij. Ook de privacy van 
mensen kan door de inzet van algoritmes in het geding komen. Nog los van deze remmende 
factoren is het aantal mensen dat een algoritme kan bouwen, schaars. Er is een tekort aan 
geschoold personeel dat een algoritme kan bouwen en daarna verder ontwikkelen. 
 
De nieuwe mogelijkheden roepen dus ook dilemma’s op. We willen ellende voorkomen én 
efficiënt omgaan met publieke middelen. Maar tot hoever kunnen en willen we daarmee 
gaan? Welke normen en waarden hanteren we? Voor bewerking en inzet van onze 
databestanden zijn de kaders nog onvoldoende vastgelegd. In de meeste gemeenten is 
daarover zelfs geen publiek debat gevoerd. Sommige beslissingen die op grond van deze 
technieken worden genomen, kunnen diep ingrijpen in het leven van onze inwoners. 
 
In het TNO-rapport ‘Op zoek naar de mens in AI’ wordt gepleit om experimentele 
omgevingen in te richten waarin AI-systemen voor algoritmische publieke besluitvorming 
worden beproefd. Door verschillende betrokkenen zoals burgers, gebruikers en 
beleidsmakers daarbij te betrekken komen beperkingen van de systemen en mogelijke 
negatieve aspecten als onbedoelde discriminatie, ongelijkheid of uitsluiting eerder naar 
boven om te kunnen worden gecorrigeerd vóór de daadwerkelijke invoering. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Het opstellen van normenkaders vooraf en toetsing van de systemen achteraf is 
onvoldoende om ongewenste negatieve effecten te voorkomen zoals bij het anti-
fraudeprogramma Systeem Risico Indicatie (SyRI) van de overheid dat vorig jaar van tafel 
moest. Een andere beperking bij veel huidige AI-systemen in de publieke sector is een 
gebrek aan transparantie en uitlegbaarheid bij de toepassing ervan. Burgers weten het vaak 
niet eens als de overheid op een bepaald vlak AI-systemen inzet. En als dat wel duidelijk is, 
weten burgers niet welke rol zo’n systeem speelt bij overheidsbeslissingen. Ze weten dan 
dus ook niet op basis van welke data die beslissingen tot stand komen. Verder is er nog veel 
onduidelijk over de langetermijngevolgen van algoritmische besluitvorming en welke effecten 
er kunnen optreden. 
 
Het potentieel van AI ter ondersteuning van de besluitvorming, is nog grotendeels onbekend 
terrein. Dat is deels te wijten aan de versnippering van de databronnen, het gebrek aan 
verklaarbare methodologieën en onvolledige databronnen. 
Vragen die momenteel spelen zijn: Hoe kan op AI-gebaseerde datagedreven besluitvorming 
worden toegepast op complexe maatschappelijke vraagstukken? Welke relevante 
methodologieën moeten worden ontwikkeld? Hoe kunnen de resultaten van analyses worden 
opgeschaald? Hoe kunnen we domeinexpertise toepassen in het ontwerp van het systeem? 
Hoe vermijden we vooroordelen en ongewenste feedbackloops, hoe valideer je de resultaten 
en hoe zorg je voor transparantie? Antwoorden op deze vragen zijn nodig om een goed 
gebruik van AI op het gebied van overheidsbeleid en -diensten mogelijk te maken. 
 
In toenemende mate maken overheden, ook gemeenten, gebruik van data en algoritmen. De 
daarop gebaseerde technologie biedt namelijk kansen bij het oplossen van een breed 
spectrum aan maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd liggen er ook risico’s op de loer. 
Zo stopte de gemeente Nissewaard in juli 2021 met het gebruik van een algoritme voor het 
controleren van de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen. De eerdere casus omtrent het 
fraude-algoritme Systeem Risico Indicatie (SyRI) en uiteraard de Toeslagenaffaire zijn 
bekende voorbeelden van wat er mis kan gaan. 
 
  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/toepassingsgebieden/uitdagingen/data-delen/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/toepassingsgebieden/uitdagingen/leren-van-beperkte-datasets/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/toepassingsgebieden/uitdagingen/transparante-ai/
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In hun rapporten constateren de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en de 
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dan ook dat data en algoritmen een krachtig 
instrument vormen voor overheden, dat in goede banen geleid moet worden. Daarvoor is het 
nodig dat overheden checks and balances versterken, transparant zijn en verantwoording 
afleggen over de inzet van data en algoritmen. Verder moet er sprake zijn van goed contact 
met inwoners en moeten overheden goed naar hen luisteren. 
 
In het advies 'Sturen of gestuurd worden?' wijst de Raad voor het Openbaar Bestuur 
volksvertegenwoordigers en bestuurders, maar ook de ambtenaren die hen ondersteunen, 
op de dringende noodzaak om de legitimiteit van sturen met data te waarborgen.  
 
Hoewel datasturing vele kansen biedt, kan dat volgens de Raad pas succesvol zijn als de 
sturing niet alleen effectief en efficiënt is, maar ook legitiem. Dat wil zeggen dat: 

- partijen die sturen met data democratisch kunnen worden gecontroleerd; 
- machtsmisbruik en corruptie van deze partijen kan worden tegengegaan; en 
- het leervermogen van het openbaar bestuur kan worden versterkt. 
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4.4.2 Ontwikkelingen van smart society  
 

Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Een smart society is een samenleving die een hoge kwaliteit van leven weet te garanderen 
door samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen op het 
gebied van slimme digitale technologie, traditionele infrastructuur, architectuur, menselijk 
kapitaal en sociaal kapitaal, waarbij de overheid richtingbepalend is. 
 
Feiten en cijfers 
 

 
 
 
Stof tot nadenken 
Overheden, ook de provinciale en lokale, moeten nadenken over hun positie rond 
digitalisering en de gevolgen daarvan voor hun inwoners. Het gaat om ethische 
vraagstukken: vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van 
zogenoemde smart city-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die 
met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van 
plan zijn. De adviezen van de AP zijn nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan 
bij de privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen waarbij persoonsgegevens 
van de burgers verwerkt worden essentieel is. Slecht ontwikkelde toepassingen kunnen 
namelijk ten koste gaan van de vrijheid van inwoners en bezoekers van die gemeente. 
Bijvoorbeeld wanneer burgers in de openbare ruimte worden gevolgd op een manier die niet 
nodig is of niet is toegestaan.  
Een gemeente die technologie inzet, kan daarbij persoonsgegevens verwerken. Met 
sensoren of meetapparatuur worden bijvoorbeeld verkeersstromen en bezoekersaantallen 
gemeten of uitgaansgebieden gemonitord om de mobiliteit en veiligheid te verbeteren.  
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De privacywet - de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - beschermt 
mensen tegen het onnodig of ongeoorloofd verzamelen of gebruiken van hun 
persoonsgegevens in de openbare ruimte. 
 
Ook de gemeenteraden moeten scherp zijn op digitalisering en de inzet van smart city-
toepassingen. Zij moeten voldoende kennis hebben en informatie over smart city-
toepassingen krijgen om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren.  
Gemeenteraadsleden kunnen bijvoorbeeld bij hun interne privacytoezichthouder - de 
Functionaris gegevensbescherming (FG) - vragen hoe de privacy is geborgd en welke 
risico’s er zijn voor mensen die in hun gemeente wonen, werken of er op bezoek zijn.  
 
Nederland beschikt over veel technologische kennis en innovatiekracht. Gemeenten kunnen 
dit goed benutten voor het ontwikkelen van privacyvriendelijke smart city-toepassingen. 
Tenminste, als die technologie wel echt nodig is om een probleem in de openbare ruimte aan 
te kunnen pakken. Want waar een probleem zonder inzet van die technologie en data kan 
worden opgelost, moet een gemeente deze vaak minder ingrijpende optie onderzoeken. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Aansluiten bij Digitale principes van de VNG: 
De VNG heeft samen met gemeenten ‘Principes voor de digitale samenleving’ ontwikkeld. 
Dit biedt gemeenten een gezamenlijk kader en ambities voor de omgang met dilemma’s 
rondom digitalisering en publieke waarden. De eerste tranche Principes die zijn ontwikkeld 
richt zich op dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte. Met deze Principes hebben 
de Nederlandse gemeenten één gemeenschappelijke basis voor de uitvoering van behoorlijk 
datagebruik in de openbare ruimte. Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 
29 november 2019 vraagt de VNG de leden deze Principes vast te stellen. Wat verstaan we 
onder ‘principes’ en wat betekent een commitment? De Principes zijn fundamentele kaders 
om publieke waarden zoals autonomie, privacy en controle op technologie te realiseren. Zij 
bieden gemeenten een kader, vervat in ambities en doelstellingen, om publieke waarden zo 
goed mogelijk te borgen. Bijvoorbeeld in situaties waar bestuurlijke afwegingsruimte bestaat, 
omdat er niet direct wet- en regelgeving voor handen is om de weg te wijzen. Of in situaties 
waar innovatie technisch en wettelijk gezien kan én mag, maar waar ethisch toch haken en 
ogen aan zitten. Principes moeten hier niet worden opgevat als ‘in principe’, maar als 
beginselen. Gemeenten committeren zich aan deze Principes voor de digitalisering van de 
openbare ruimte. In elk geval als het gaat om eigen initiatieven, maar gemeenten stimuleren 
dit nadrukkelijk ook bij andere partijen. Commitment aan deze Principes betekent niet dat 
gemeenten hier al honderd procent aan kunnen voldoen. Het zijn ambities waar gemeenten 
gezamenlijk achter staan en de komende jaren hard aan zullen werken om ze te realiseren. 
Bron: VNG Ledenbrief 19/091 
 
Vanuit het perspectief van privacybescherming, in het kader van het verzamelen van data in 
de openbare ruimte: 

- Zorg dat basisbeginselen van de AVG op orde zijn; 

- Maak beleid voor de inzet van smart city toepassingen en vertaal dit naar praktische 

handvatten; 

- Wees bij aanschaf van producten en diensten kritisch of deze aan de AVG voldoen 

- Zorg voor voldoende mensen en middelen voor het organiseren van privacy binnen 

de gemeente; 

- Gebruik de kennis van burgers bij het in kaart brengen van de risico's. 
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4.4.3 Intensivering cybercriminaliteit  
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de 
samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving 
ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms 
tegenkomen. 
De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. 
Een samenleving zonder internet is niet meer denkbaar. Om de samenleving en de 
economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cybersecurity, van vitaal belang. De NCTV 
zich op de maatschappelijke opgave om Nederland digitaal veilig te maken. Zodat Nederland 
in staat wordt gesteld om op veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van 
digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid binnen het digitale domein te 
beschermen. 
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De digitale en de fysieke wereld zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Wonen, werken, 
reizen, betalen: we leven op een digitale infrastructuur en digitale processen vormen het 
zenuwstelsel van de maatschappij. Uit het meest recente CSBN 2021 blijkt dat 
cyberaanvallen dit zenuwstelsel van de maatschappij aantasten. Organisaties kunnen hun 
werk niet doen, persoonsgegevens komen op straat te liggen en voorzieningen kunnen 
uitvallen. Het afgelopen jaar hebben we grote verschillen gezien in weerbaarheid van 
bedrijven en organisaties. Experts hebben grote zorgen dat deze kloof in de toekomst groter 
wordt. Ook zijn nog meer processen gedigitaliseerd door de situatie rondom het coronavirus. 
Het belang van digitale veiligheid is daardoor ook verder toegenomen.  
 
Feiten en cijfers 
Volgens de rapportage van de NCTV vonden in de periode maart 2020 tot en met maart 
2021 talloze cyberincidenten plaats in of in relatie tot Nederland. Daarbij grepen 
kwaadwillenden vooral Covid-19 aan als actueel thema om aanvallen uit te voeren. 
Daarnaast zijn voorzieningen om op afstand te werken doelwit geweest van aanvallen. Ook 
zijn processen met een digitale component ontoegankelijk gemaakt en zijn organisaties in 
leveranciersketens aangevallen. Er zijn veel incidenten geweest waarbij grote hoeveelheden 
kwetsbare bedrijfs- en privacygevoelige informatie openbaar zijn geworden. Tot slot hebben 
niet-moedwillig veroorzaakte storingen geleid tot uitval.  
 
Stof tot nadenken 
 

 
 
Digitale veiligheid blijft onlosmakelijk verbonden met de nationale veiligheid: een aantasting 
ervan kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De digitale dreiging blijft zich ontwikkelen 
doordat actoren zich blijven ontwikkelen, de geopolitieke context aan verandering onderhevig 
is en actuele gebeurtenissen zoals Covid-19 daarop van invloed zijn. Ook de weerbaarheid 
blijft in ontwikkeling. Het is een vraagstuk van governance en/of risicomanagement of de 
belangen, de digitale dreiging en de weerbaarheid voldoende in balans zijn. 
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Voor de nationale veiligheid signaleert de NCTV 4 risico's: 
- Ongeautoriseerde inzage in informatie (en eventueel publicatie daarvan), in het 

bijzonder door spionage. Denk aan spionage van communicatie binnen de 

Rijksoverheid of de ontwikkeling van innovatieve technologieën; 

- Ontoegankelijkheid van processen, als gevolg van (voorbereidingen voor) sabotage 

en de inzet van ransomeware. Denk aan de innesteling in processen die zorgdragen 

voor de distributie van elektriciteit; 

- Schending van de (veiligheid van de) digitale ruimte, bijvoorbeeld door misbruik van 

mondiale ICT-leveranciersketens; 

- Grootschalige uitval: een situatie waarin één of meer processen zijn verstoord als 

gevolg van natuurlijke of technische oorzaken of als gevolg van niet-moedwillig 

menselijk handelen. 

Mogelijke beleidsmaatregelen 
Op 28 oktober 2020 is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime ondertekend. Doel is 
de urgentie van cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven over te brengen en om tot 
gedragsverandering te komen. 
De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad. Daarin werken steden, maatschappelijke 
partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse 
steden.  
 
In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime werken 8 gemeenten, 3 ministeries, 
veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan meer cyberweerbaarheid onder 
burgers en bedrijven. De City Deal ondersteunt gemeenten, regionale 
samenwerkingsverbanden voor veiligheid en platforms veilig ondernemen. Zo vinden er 
experimenten plaats met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te 
brengen en om tot gedragsverandering te komen. 
 
Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk met IT-studenten. 18 lokale projecten 
vormen de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal. Het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid begeleidt de projecten, en helpt bij het borgen en 
verspreiden van de resultaten. De Hogeschool Saxion en de Haagse Hogeschool werken 
samen aan praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. 
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4.4.4 Toegankelijkheid verdergaande digitalisering  
 

Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
De overheid digitaliseert en dat biedt kansen om taken slimmer en beter te organiseren. 
Overheidsinstanties zijn volop bezig om die kansen te benutten. Daarbij is het wel van groot 
belang dat iedereen kan (blijven) meedoen. Een van de randvoorwaarden is dat de online 
informatie en dienstverlening van de overheid voor iedereen toegankelijk is. Daarom is er 
een wettelijke verplichting rondom digitale toegankelijkheid in werking getreden. Het besluit 
is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Het verplicht overheidsinstanties tot het nemen van 
de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening 
mensen met een functiebeperking buitensluit. 
 

 
 

Feiten en cijfers 

 

https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving
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Stof tot nadenken 
De VNG pleit voor een aparte minister van Digitale Zaken die zich gaat bezighouden met de 
digitale transitie. De VNG vindt dat de overheid bij de digitalisering actief publieke waarden 
moet beschermen om excessen te voorkomen.  
 
Uit het rapport Digitale vaardigheden van de Universiteit Twente kan de conclusie worden 
getrokken dat de digitale toegankelijkheid niet alleen een zaak van de overheid en de 
techniek is, maar ook van kennis over digitale vaardigheden van de gebruiker.  
Een persoon is digitaal vaardig als hij/zij in staat is om voordelen met internet te behalen en 
de risico's ervan te beperken. Er is een onderscheid te maken in verschillende facetten van 
digitale vaardigheid. De beheersing van de vaardigheden maken het profiteren van internet 
en de toepassingen die het biedt mogelijk en bevordert de maatschappelijke participatie. Uit 
het rapport blijkt dat de beheersing van deze vaardigheden ongelijk verdeeld is.  Er is een 
vriendelijke digitale omgeving nodig en bij het ontwerpen daarvan wordt op dit moment nog 
te veel uitgegaan van de 'digitale elite', die niet maatgevend is voor een groot deel van de 
gebruikers.  
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Initiatieven om digitale vaardigheden te verbeteren moeten samengaan met programma's ter 
verbetering van lezen, schrijven en begrijpen van teksten. 
 
Gewild of ongewild zal iedereen in de toekomst deel uitmaken van een toekomst met AI en 
het Internet of Things (IoT). Digitale inclusie gaat niet langer over het gebruik van 
technologie maar om participatie in de samenleving waarbij de interactie met AI en IoT 
onvermijdelijk is. In dat kader is er meer aandacht nodig voor digitale vaardigheden. De 
autonome werking van AI- en IoT-systemen betekenen niet dat de digitale vaardigheden een 
kleinere rol gaan spelen, integendeel. Bepaalde vaardigheden zijn juist belangrijker, gezien 
de complexiteit van deze systemen. En de vraag is of de beheersing van deze vaardigheden 
voor iedereen haalbaar is. Zo zouden AI en IoT de bestaande sociaal-digitale ongelijkheid 
kunnen versterken.  
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4.5 Ecologische ontwikkelingen 

4.5.1 Verandering klimaat 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
 
Beschrijving 
 
Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar. 
Klimaatverandering betekent dat het gemiddeld warmer, kouder, droger of natter wordt. Het 
klimaat op Aarde is al vaker veranderd. Belangrijk verschil met de huidige 
klimaatverandering is dat deze zich nu sneller dan ooit lijkt te ontwikkelen en wordt 
veroorzaakt door de grote hoeveelheid broeikasgassen (waarvan de voornaamste CO2) die 
de mens sinds de industriële revolutie heeft uitgestoten.  
 
Door de uitstoot van deze 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. 
 
Klimaatverandering is het resultaat van menselijk gedrag. Dit bevestigde het 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deze zomer. Om de omvang van 
klimaatverandering te beperken, moeten we samen overstappen van een systeem dat de 
aarde uitput en vervuilt naar een systeem dat met de aarde werkt. 
 
Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 
procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt 
zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Een 
ruime meerderheid wil minder fossiele en meer groene energie. De meeste mensen zijn 
voorstander van windmolens, maar willen ze niet in de eigen ‘achtertuin’. Dit blijkt uit het 
onderzoek Belevingen 2020 van het CBS. 
 
Feiten 
 
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. 
 
Gevaarlijke opwarming kan onder andere leiden tot extreme hittegolven, lange droogtes, 
overstromingen, en massaal uitsterven van grote delen van het planten- en dierenrijk. 
Gevaarlijke klimaatverandering kan op de langere termijn ook leiden tot grote 
zeespiegelstijgingen door het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en 
Antarctica. Het veranderende klimaat kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de 
voedselvoorziening, de verspreiding van tropische ziektes en het vergroten van instabiliteit in 
gebieden die kwetsbaar zijn voor gewapende conflicten. Naarmate de temperatuur verder 
stijgt wordt daarnaast de kans groter dat er kantelpunten in het klimaat optreden waar de 
mens in het geheel geen grip op heeft.  
(bron: Urgenda.nl) 
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De voorspelde effecten van klimaatverandering op lokale en regionale schaal zijn onzekerder 
dan de gemiddelde uitkomsten voor de aarde als geheel. Dat maakt het lastiger om de 
effecten voor bijvoorbeeld Nederland of een gebied binnen Nederland goed te voorzien. Wel 
is het zo dat de opwarming in de buurt van de polen sneller gaat dan in de tropen. In Siberië 
is de temperatuur al 3 graden Celsius hoger dan aan het begin van de industriële revolutie. 
Over het algemeen warmt het boven land sneller op dan boven de oceaan. Nu al is 
geconstateerd dat Nederland tweemaal sneller opwarmt dan de gemiddelde temperatuur in 
de hele wereld. (bron: Compendium van de Leefomgeving/ rijksoverheid) 
 
Het CBS geeft aan dat in Nederland in 2020 van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32 
procent door de industrie werd uitgestoten, 20 procent door de sector elektriciteit, 19 procent 
door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer), 16 procent door de landbouw en 
13 procent door de gebouwde omgeving (vanwege het stoken van aardgas voor 
ruimteverwarming).  

 
 

 



 
 

82 
 

 
 
Klimaatverandering aanpakken 
Regeerakkoord 2021-2025 
Nederland wil koploper in Europa zijn 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. 
 
Er komt een minister van Klimaat en Energie, die regie voert over het beleid en het 
klimaatfonds van 35 miljard voor de komende 10 jaar, aanvullende op de huidige 
subsidieregeling SDE++. Dit fonds wordt onder andere opgezet t.b.v. het aanleggen van de 
benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) en de mobiliteit en 
de gebouwde omgeving te verduurzamen. 
 
Na vaststelling van het “Fit for 55”-pakket door de Europese Unie (EU) zal het het 
klimaatbeleid worden herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de 
betaalbaarheid voor huishoudens en het mkb.  
 
Een randvoorwaarde voor het ambitieuse klimaatbeleid is het hebben van voldoende 
vakmensen, nu maar ook op weg naar 2050. Daar gaat het kabinet ook mee aan de slag, 
samen met onderwijsinstellingen, overheden, en sociale partners om vakmensen op te 
leiden en, waar nodig, om of bij te scholen. 
 
Industrie/ bedrijven: 
De ambitie in de industrie wordt verhoogd. Er zullen bindende maatwerkafspraken gemaakt 
worden met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. De coalitie wil ook 
afspraken maken over het langjarig blijven investeren in Nederland door deze bedrijven, over 
mee-investeren in opleidingen, over goed werkgeverschap en over de kwaliteit van de 
leefomgeving.  
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Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. 
De nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het 
betaalbaar houden van de energietransitie.  
 
Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een 
uitvoeringsprogramma. De overheid neemt hier een voorbeeldrol in. Zij gaat zorgen voor een 
betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit.  
 
De regering gaat ook het mkb helpen met verduurzamen met inzicht in en advies over de 
stappen die het mkb kan zetten. Daarnaast wil zij verduurzaming stimuleren met versimpelen 
van de regelingen voor ondernemers. Toekomstig klimaatbeleid wordt ook getoetst op de 
effecten op het mkb.  
 
Energiemix: 
De nieuwe coalitie gaat het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, door in te 
zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Ook de 
productie en import van waterstof wordt opgeschaald.  
Het gebruik van houtige biomassa voor energiedoeleinden wordt zo snel mogelijk 
afgeschaald. Alleen het gebruik van houtige biomassa die geproduceerd is in de EU wordt 
toegestaan. De coalitie wil ervoor zorgen dat duurzame alternatieven voor warmte versneld 
worden ontwikkeld.  

Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan 
worden ingezet voor de productie van waterstof. Het kabinet is van plan de benodigde 
stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te zetten.  

 

Het kabinet gaat ook aan de slag met het vaststellen van heldere afstandsnormen voor de 
bouw van windmolens op land. En om het draagvlak te versterken, gaat zij (financiële) 
participatie van omwonenden stimuleren.  

 

Gezien de schaarse beschikbare ruimte wil het kabinet vooral inzetten op grootschalige 
installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land worden 
alleen toegestaan, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op 
rijksgronden.  

 

De gaswinning in Groningen wordt, conform plan, zo snel als mogelijk afgebouwd. 

 

Gebouwde Omgeving 

"De beste energie is bespaarde energie. Dat was altijd al zo, maar is in deze tijden van hoge 
energieprijzen nog eens extra belangrijk geworden." 

Het nieuwe kabinet 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. Draagkracht van huishoudens, van lage- en 
middeninkomens én het mkb is daarbij de belangrijkste graadmeter. 

 
Het rijk zet in op: 
- Een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten 

minste 2030. Doelstelling is woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. "We 

benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het 

slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- 

en middeninkomen."; 

- Normering en positieve prikkels om verhuurders huurwoningen met slechte isolatie 

te laten verduurzamen. Zo mogen woningen met slechte isolatie op termijn niet meer 
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worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt 

om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er 

toegang toe; 

- Via normering de verantwoordelijkheid bij bedrijfsleven te leggen om steeds meer 

(hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de 

meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen 

kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de 

consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken; 

- De realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve 

warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat 

dit voor huishoudens betaalbaar blijft; 

- Een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.  

 
Mobiliteit 
Het nieuwe kabinet gaat de uitstoot in de mobiliteitssector fors omlaag brengen. In deze 
sector is de uitstoot sinds 1990 het minste afgenomen. 
 
Dit doet zij door: 
- Te blijven investeren in schone mobiliteit. Dit is niet alleen vanwege het klimaat, maar 

ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt 

gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer 

krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van 

duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd.  

- Afspraken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken.  

 
Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Deze kabinetsperiode 
zal een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit vanaf 2030  in wetgeving 
worden vastgelegd.  

 
Klimaatadaptatie 
Het kabinet gaat extra investeren in het Deltafonds om achterstanden weg te werken en de 
uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. Nederland blijft investeren in 
onze dijken, duinen en dammen.  

Het kabinet gaat  toewerken naar vernieuwde deltabeslissingen voor een waterveilig land 
met voldoende zoetwater en een toekomstbestendige inrichting. Water en bodem worden 
sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder 
betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter.  

Hittestress tijdens een warme periode is een steeds groter probleem en veroorzaakt een 
piek in het overlijden van vaak kwetsbare mensen. Om dit tegen te gaan, gaat het Rijk het 
toevoegen van meer groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied 
bevorderen. Dit leidt tot meer schaduw, verdamping en reflectie.  
 
Stof tot nadenken 
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. 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%.  
 
Klimaatverandering in Nederland betekent meer droge en hete periodes, maar ook meer 
natte periodes met extreme regenval. Daarnaast vormt de zeespiegelstijging voor een  deel 
van Nederland een bedreiging omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. 
In een recent rapport van het KNMI wordt aangegeven dat als de uitstoot van 
broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt niet snel vermindert, de 
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zeespiegelstijging kan oplopen tot 1,2 meter rond 2100. Als het smelten van de ijskap op de 
Zuidpool versnelt, kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter bedragen. In 2014 
kwam het KNMI nog uit op een stijging van maximaal 1 meter. 

Het waterpeil van binnendijks Papendrecht ligt nu op ongeveer -1,92 meter t.o.v. NAP. 

Naast de gevolgen van zeespiegelstijging heeft de polder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
ook in grote mate te maken met bodemdaling (de ontwaterde laagveenbodem verteert, 
waarbij overigens ook veel CO2 vrij komt). 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 bijvoorbeeld, 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) 
 
In 2019 is de een digitale atlas (https://a5h.klimaatatlas.net/) ontwikkeld waar op de kaart 
aangewezen wordt waar precies de risico’s voor wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen spelen binnen dijkring 16 (de zogenaamde stresstest).  

  

 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2020 berekend dat het tempo van de 
emissiereductie in Nederland in de komende tien jaar moet verdubbelen om het doel van 49 
procent reductie in 2030 te halen. In de periode 2010-2019 was de gemiddelde 

emissiereductie circa 3 megaton CO₂-equivalenten per jaar. Dit moet verdubbelen naar circa 
6 megaton CO₂-equivalenten per jaar. Maar zelfs die 49% is inmiddels te bescheiden. Het 
Europees parlement legde op 11 september 2020 de lat naar 60% reductie. Niet uit luxe, 
maar vanwege de alarmerende ontwikkeling van klimaatverandering en onomkeerbare 
schade die daardoor wordt veroorzaakt aan maatschappij en ecosysteem.  
 
Vooral de overgang van kolen naar gas en de verduurzaming van de elektriciteitsproductie 
liggen ten grondslag aan de huidige bereikte emissiereductie; de verduurzaming van de 
warmteproductie en motorbrandstoffen en energiebesparing blijven daarbij nog achter. 

https://a5h.klimaatatlas.net/
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Gemeenten hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. Alle 
gemeentes in Nederland zijn daar mee bezig. Zeker sinds de vorige verkiezingen wordt 
verduurzamen een steeds belangrijker thema voor gemeenteraden.  
 
Geen enkele gemeente scoort overal goed op. Ook voor de koplopers is er nog werk aan de 
winkel. De uitdagingen verschillen. Zo maakt de hoeveelheid hoogbouw het lastiger voor 
grote, stedelijke gemeenten als Rotterdam om hoog te scoren op het aantal zonnepanelen 
per inwoner. Gemeenten met veel oude, historische gebouwen zoals bijvoorbeeld Dordrecht 
moeten weer meer doen om het energieverbruik omlaag te krijgen. 
 
Het goede voorbeeld 
Gemeenten kunnen hun burgers het goede voorbeeld geven door als organisatie zelf 
duurzame keuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld door zelf duurzaam en circulair in te kopen, 
bij het opstellen van beleid altijd duurzame keuzes te maken en door zelf ambitieuze doelen 
te stellen voor het reduceren van de CO2 uitstoot van de organisatie. 
 
Klimaatdoelen 
Gemeenten met ambitieuze klimaatdoelen blijken vaker hoog te scoren in lijstjes van meest 
duurzame gemeentes. Deze doelen worden vaak vertaald naar concreet beleid, zoals het 
stimuleren van zonnepanelen of bijvoorbeeld het invoeren van een milieuzone.  
 
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de omgevingsvisie bekrachtigd dat 
duurzaamheid het leidende motief is 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. Of het nu gaat om de eigen 
bedrijfsvoering of om projecten en besluiten die invloed hebben op de toekomst van 
Papendrecht en haar inwoners, bedrijven en organisaties. 
 
Anticiperen op gevolgen van klimaatverandering 
Het Rijk heeft in 2020 een Handreiking Klimaatadaptief Bouwen opgesteld om gemeenten te 
helpen klimaatadaptief 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, sterfgevallen 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, ITvoorzieningen, 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 aangesloten partijen zich committeren aan een wijze van ontwikkelen en 
plannen maken die ervoor zorgt dat geen toekomstige problemen ontstaan op 
bovengenoemde punten. Doel van het convenant is samen versnellen, innovatie bevorderen, 
nieuwe standaarden ontwikkelen en proeflocaties mogelijk maken. 
 



 
 

87 
 

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.  
 
Op andere terreinen is het beleid (nog) niet geconcretiseerd. 
 
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. 

 
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 bouwvormen. Hiermee worden ook andere doelen dan 
klimaatadaptatie gediend, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, 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) 
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4.5.2 Duurzame energie en de energietransitie 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Om de omvang van klimaatverandering te beperken, moeten we overstappen van een 
systeem dat de aarde uitput en vervuilt naar een systeem dat met de aarde werkt. 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 broeikasgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het verschuiven van de 
energieopwekking van fossiel naar volledig duurzaam wordt ook wel energietransitie 
genoemd. Hiervoor moeten we veel veranderen: de manier waarop we energie opwekken, 
opslaan, vervoeren én gebruiken. Dit is geen kleine opgave, maar overgaan op een 
duurzaam energiesysteem is mogelijk. Hiervoor moeten we wel nú kracht bijzetten. 

Er is een aantal manieren om energie milieuvriendelijk op te wekken. Windmolens, 
zonnepanelen en waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste bronnen voor duurzame 
energieopwekking 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 kolencentrales. Dit blijkt uit 
de nieuwste cijfers van het CBS. 

De feiten 
Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 219 PJ (petajoule) in 2020, 19 procent meer 
dan in 2019. Het totale finale energieverbruik was in 2020 bijna 2000 PJ, ongeveer 100 
PJ lager dan in 2019. Het totale finale energieverbruik bestaat uit het verbruik van 
elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en 
processen in de industrie. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, als gevolg van 
minder verkeer in 2020, onder andere door verregaande maatregelen in de bestrijding van 
het coronavirus. 
 
In EU-verband is vastgelegd dat hernieuwbare energie 14 procent van het Nederlands 
energieverbruik moest uitmaken in 2020. Naast verbruik van hernieuwbare energie uit eigen 
land, kan ook hernieuwbare energie worden ingekocht bij andere landen (een 
zogeheten statistische overdracht). Op basis van deze voorlopige cijfers over 2020 zou een 
overdracht van ongeveer 16 TWh (miljard kWh) uit het buitenland nodig zijn om het 
afgesproken doel van 14 procent te halen.  In juni 2020 is een overeenkomst afgesloten met 
Denemarken om 8 tot 16 TWh hernieuwbare energie over te dragen. 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/19/nederland-en-denemarken-sluiten-overeenkomsten-over-energiesamenwerking-en-statistische-overdracht
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Elektriciteit 
6,6 procent van de elektriciteit was in Nederland afgelopen kalenderjaar afkomstig van 
zonnepanelen. Inmiddels komt meer dan een kwart van de stroom in Nederland van 
hernieuwbare-energiebronnen. 
In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie opgenomen dat in 2030 het aandeel 
duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen. De hoeveel hernieuwbare stroom in 
de elektriciteitsmix is nu ruim 26  
procent tegen 18,3 procent in 2019.  
Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl. 
 
Stof tot nadenken 
Van Parijs naar praktijk (forse opgaven, forse lasten)  
In het Klimaatakkoord zijn hoge doelstellingen gesteld. Het nieuwe kabinet gaat deze nog 
naar boven bijstellen. Een groot deel van de uitvoering van de energietransitie ligt bij de 
gemeentes. Zonder aanvullende financiële middelen zijn wij (de gemeentes) niet in staat om 
de benodigde maatregelen uit te voeren. Op verzoek van het kabinet heeft de Raad voor het 
Openbaar Bestuur (ROB) begin dit jaar een advies uitgebracht over de hoogte van de 
uitvoeringskosten en hoe deze uitvoeringskosten moeten worden bekostigd.  
 
Na een reflectie op een onderzoek door adviesbureau Andersson Elffers Felix komt de ROB 
uit op een bedrag van in totaal € 1,8 miljard voor de periode 2022-2024 voor deze uitvoering. 
Voor gemeenten gaat het in totaal om een bedrag van € 1,6 miljard, met 2024 als meest 
intensieve periode met een behoefte aan € 599,6 miljoen. Dit bedrag hebben decentrale 
overheden nodig om op korte termijn voldoende mensen aan te nemen en in te huren om de 
doelstellingen zoals die momenteel nationaal zijn gesteld te halen.  
 
Het nieuwe kabinet geeft aan 35 miljard over een periode van 10 jaar beschikbaar te stellen 
voor het tegengaan van klimaatverandering. Een concrete toezegging over middelen in de 
komende jaren is er nog niet. Wel heeft het demissionaire kabinet besloten om in 2022 een 
bedrag van € 72,5 miljoen toe te voegen ten behoeve van de uitvoeringskosten voor 
gemeenten, waterschappen en provincies.  
 
Nieuwe fase waarin we van doelen naar resultaat gaan  
Met het vaststellen van de RES 1.0 en de Transitievisies in de Drechtsteden breekt een 
nieuwe fase aan, waarin de vraag centraal staat hoe we samen met de regio de 
geformuleerde doelen kunnen omzetten naar resultaten. Dit is geen kleine opgave.  
 
Vormen van energieopwekking 
Niet alle groene stroom is wat het lijkt. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over biomassa en 
de gevolgen daarvan voor het milieu. Er zijn veel soorten van energieopwekking. Daarom 
eerst een overzicht van de verschillende soorten van stroomopwekking (voor meer tekst en 
uitleg zie de site van milieucentraal): 
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Kolen, olie en gas: 
Fossiele brandstoffen bevatten koolstof die gedurende 
miljoenen jaren door planten is vastgelegd. De koolstof 
kwam destijds niet vrij als CO2 (na sterfte van de 
planten) omdat het onder lagen aarde terechtkwam. In 
de lange tijd onder de grond fossiliseerde het materiaal 
en was geen onderdeel meer van de koolstofcyclus. 
Maar doordat we het nu gebruiken als brandstof komt 
de koolstof vrij in de atmosfeer als een flinke 
hoeveelheid extra CO2  
Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 
91 procent) komt van fossiele brandstoffen: 
aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele 
brandstoffen zorgen voor de uitstoot van 
broeikasgassen en veroorzaken de nodige 
vervuiling. 

 
Zonne energie 
De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. 
Je kunt zelf de energie van de zon benutten met 
zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Maar het 
gebeurt ook op veel grotere schaal: van zonneparken 
in Nederland tot grote zonnecentrales in Spanje, 
Duitsland en de VS of zelfs in de woestijn. 
 

 
 

Windenergie   
Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te 
vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder 
grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij 
bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de 
turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft 
een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al 
bespaard. 
Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 
20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie 
als er nodig is om er één te bouwen. 

 
Kleine windmolens wekken voor de eigenaar 
groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft 
vergelijkbaar met zonnepanelen. Bij het opwekken 
van elektriciteit komen er geen vervuilende stoffen 
en broeikasgassen vrij. De windmolen geeft echter 
pas milieuwinst als hij meer uitstoot voorkomt dan 
er bij de bouw van de molen en afvalverwerking 
ontstaat. Onderzoek laat zien dat het 
milieuvoordeel sterk afhangt van waar en hoe de 
windturbine is geplaatst. Alleen op locaties waar het 
voldoende waait, leveren de kleine molens meer 
energie dan ze hebben gekost. 
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Biomassa 
Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei 
materialen, die breed inzetbaar zijn: van voedsel tot 
bouwmateriaal. Veel mensen denken bij de term 
als eerste aan een energiebron. Door biomassa te 
verbranden, vergisten of vergassen kan energie 
worden opgewekt. Over het gebruik als 
energiebron is veel discussie: hoe duurzaam en 
noodzakelijk is deze inzet van biomassa? 

 
Groen gas 
Groen gas is een duurzamer alternatief voor fossiel 
gas. Groen gas wordt gemaakt van biogas. Biogas 
kan worden gemaakt door biomassa, materiaal van 
dierlijke of plantaardige herkomst, om te zetten in 
gas. Het ontstane biogas wordt daarna gezuiverd 
en verbeterd, zodat er groen gas ontstaat. Groen 
gas heeft dezelfde eigenschappen en kwaliteit als 
aardgas. Daarom kan groen gas worden ingezet in 
het normale gasnet, iets wat niet met biogas kan.  

 
 
Kernenergie 
Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: 
kernenergie. Daarbij komt netto 10 tot 100 keer 
minder CO2 vrij, dan bij energieopwekking uit 
fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als 
bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon. 
Maar de meningen over kernenergie lopen sterk 
uiteen. 
 

 
Voorstanders beschouwen kernenergie als veilig, duurzaam en noodzakelijk 
om klimaatverandering tegen te gaan. Tegenstanders vinden de technologie niet 
noodzakelijk en fundamenteel onveilig: vanwege het radioactieve afval en het risico van 
ernstige ongevallen, zoals in Fukushima na de aardbeving in Japan. Hoogradioactief afval 
blijft ook tienduizenden jaren straling afgeven en vormt zo een verantwoordelijkheid en risico 
voor duizenden generaties na de onze. 
 

Aardwarmte/ Geothermie 
Warmte uit onze ondergrond is een duurzame 
vorm van energie. Voor aardwarmte moet 
honderden meters tot een paar kilometer diep 
geboord worden. Uit de diepte wordt warm water 
omhoog gepompt. Afhankelijk van de temperatuur 
kan die warmte gebruikt worden voor verwarming 
of het opwekken van elektriciteit. Wanneer de 
warmte uit ondiepe aardlagen komt (tot 500 
meter), wordt er gesproken van bodemwarmte. 
Dit is ook een duurzame vorm van verwarming, die 
op grote en kleine schaal toegepast kan worden.  
 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-klimaatverandering/
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Waterstof 
In het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland kan waterstof een belangrijke 
rol gaan spelen. Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof 
waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. 

 
Waterstof komt niet in de natuur voor, zoals aardgas of aardolie. Om waterstof te maken is 
een grondstof nodig, bijvoorbeeld aardgas of water. Vervolgens is er energie nodig om het te 
maken (bijvoorbeeld aardolie of elektriciteit). 
 
Vrijwel alle in Nederland gemaakte waterstof is grijs. Er wordt nog bijna geen groene 
waterstof gemaakt en over blauwe waterstof wordt vooralsnog alleen gepraat. 
 
De voor- en nadelen van waterstof 
De voordelen van waterstof zijn: 

- Waterstof kan erg veel energie opslaan, meer dan elke andere stof op aarde; 
- Het kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege aardgasvelden of zoutkoepels. Dit 

is beter dan opslag van energie in batterijen of accu’s, omdat de opslag van waterstof 
voor minder energie verlies zorgt; 

- De opslag van waterstof zorgt ervoor dat het een buffer voor het 
elektriciteitsnet kan vormen. Op momenten dat het aanbod groene energie uit 
zonne- of windenergie laag is, kan opgeslagen waterstof worden ingezet om aan de 
elektriciteitsvraag te voldoen; 

- Waterstof is goed te vervoeren, waardoor het importeren van duurzame elektriciteit 
in de vorm van groene waterstof mogelijk is. Het kan bovendien gebruikt worden in 
het bestaande gasnet; 

- Het kan vrachtauto’s en ander zwaar vervoer verduurzamen; 
- Waterstof kan worden gebruikt om huizen die niet goed te isoleren zijn duurzaam te 

verwarmen; 
- Groene waterstof kan processen in de (chemische) industrie verduurzamen. 

 
  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/#de-opslag-van-waterstof
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De nadelen van waterstof zijn: 

 Bij het maken van waterstof gaat energie verloren. Bij het omzetten van elektriciteit 

in waterstof gaat zo’n 25 procent van de energie verloren. Ook bij het omzetten van 

waterstof naar elektriciteit is er sprake van energieverlies: zo’n 40 procent; 

 Groene waterstof is duurzaam, maar de productie is erg duur, kost veel tijd en is 

ingewikkeld. Grijze waterstof is makkelijker te maken, maar niet duurzaam; 

 Het aanleggen van een goede infrastructuur voor waterstof (bijvoorbeeld het 

aanpassen van het bestaande gasnet) kost veel geld. Voor andere alternatieven, 

zoals groen gas, zijn zulke dure aanpassingen niet nodig; 

 Er is op dit moment een zeer klein aanbod van groene waterstof. Een belangrijk 

discussiepunt is hoe dat gebruikt gaat worden. Niet voor elke toepassing zal genoeg 

duurzame waterstof beschikbaar zijn. 

Waterkracht 
Hoewel Nederland een waterland is, speelt energieproductie met waterkracht hier (nog) geen 
grote rol. Waterkracht is een duurzame vorm van energie maar kent wel nadelen. 
Stuwdammen kunnen plaatselijke ecosystemen aantasten; verder zijn uitgebreide 
voorzieningen nodig om te voorkomen dat veel vissen sterven doordat ze niet langs de 
centrales kunnen komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Nederland speelt waterkracht geen grote rol. Slechts een paar procent van de totale 
hoeveelheid groene stroom wordt in Nederland opgewekt met waterkracht. 
 
Energie besparen 
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 bijvoorbeeld 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.  
 
Ook is vaak controverse over locaties voor het opwekken van windenergie en grootschalige 
zonne- energie. Hoe meer energie we met zijn allen blijven gebruiken, hoe meer plekken er 
ook nodig zullen zijn om al deze schone energie op te wekken. Energie besparen is dus de 
eerste belangrijke stap in de energietransitie. 
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Focuspunten 
Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies zijn technische, sociale 
en beleidsinnovaties nodig. De focuspunten daarbij zijn: 
 

1. Hernieuwbare elektriciteit 
Om het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen op termijn uit te faseren zullen 
huishoudens en diensten, de industrie en transport grotendeels of zelfs volledig moeten 
overschakelen op duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze transitie naar hernieuwbare 
elektriciteit vergt enorme inspanningen en investeringen. Om dit op een betaalbare manier te 
realiseren worden technologieën en concepten ontwikkeld die de kosten van het opwekken 
van elektriciteit uit zon en wind drastisch verlagen en de opbrengst verhogen. 
 

2. CO2 neutrale industrie 
De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in 
ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke 
emissies met de helft zijn teruggebracht in 2030. 
 

3. Duurzame ondergrond 
Aardwarmte is niet nieuw. Er zijn zo’n twintig plekken in ons land waar deze bron wordt 
aangeboord. Zo zijn tuinders goed voor maar liefst drie petajoule (PJ) per jaar. In het 
Klimaatakkoord is voorzien dat het aantal aardwarmtewinningen groeit tot zevenhonderd 
doubletten in 2050, die samen 200 PJ warmte produceren voor bedrijven en woonwijken. 
Met ultradiepe geothermie (minstens vier kilometer diep gewonnen), kan warmte worden 
geleverd aan zware industrieën die hogere temperaturen nodig hebben. 
HVC onderzoekt de haalbaarheid van een of meerdere geothermiebronnen in de Noordelijke 
Drechtsteden ten behoeve van de warmtevoorziening van duizenden woningen. 
 

4. Systeemtransitie 
In onderzoek nemen we de rol van overheden, bedrijven en consumenten in ogenschouw. 
Op basis van de uitkomsten kan de overheid de juiste instrumenten kiezen om initiatieven 
voor duurzame energie te bevorderen. Veel analyses gaan ervan uit dat mensen rationele 
beslissingen nemen met als drijfveer de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Toch blijkt het keuzegedrag van mensen aanzienlijk gecompliceerder in elkaar te steken. 
Door te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het maken van afwegingen op het 
gebied van duurzame energie is beter te voorspellen welke plannen of maatregelen effect 
sorteren. 
 
Zo is onderzocht wat drijfveren en barrières zijn voor huiseigenaren hun woning aardgasvrij 
te maken. De uitkomsten zijn van belang voor de gemeenten die plannen maken voor het 
aardgasvrij maken van hun wijken in de nabije toekomst. Mede op basis van 
vraaggesprekken met bewoners en ambtenaren in de gemeenten Purmerend en Zwijndrecht 
is een analyse gemaakt van wat bewoners enthousiast maakt of juist afremt. Daaruit bleek 
onder meer dat duidelijkheid bieden over de gekozen aanpak, inclusief de financiële 
consequenties, zorgen uit handen nemen en persoonlijke aandacht bepalend zijn voor het 
succes van het aardgasvrij maken van woningen. 

Mogelijke beleidsmaatregelen 
De energietransitie is de overgang van een fossiele economie met een hoge CO2-uitstoot 
naar een economie met een zeer lage CO2-uitstoot, bedoeld als inzet voor klimaatmitigatie. 
Eind 2016 heeft de Minister van Economische Zaken de Energieagenda gepresenteerd. 
Deze agenda vergt echter meer dan Rijksbeleid. Een deel van de transitiepaden ligt 
beleidsmatig vooral bij provincies, waterschappen en gemeenten – vooral die rond wonen 
(aardgasvrije wijken), landbouw en landgebruik en decentrale opwekking van warmte en 
elektriciteit (zon- en windenergie).  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-energie-producerende-gebouwde-omgeving/versnelde-verduurzaming-lokale-warmtevoorziening/duidelijkheid-duurzaamheid-geothermie/
https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/woningen-aardgasvrij-wat-drijft-en-remt-bewoners/
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Bron: Energieinnederland.nl 
 
De Regionale Energie Strategie (RES) is het beleidsdocument waarin uitgangspunten zijn 
opgenomen over het opwekken van duurzame energie: Opwekking van duurzame energie 
is een belangrijke opgave die maximale inzet vraagt van lokale bronnen van 
elektriciteit, warmte en hernieuwbaar gas. 
 
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 duurzame 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) beleidskaders en het verkennen van regionale samenwerking voor 
duurzaam opwekken. 
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- 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. 

- 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. 
 
- 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. Voor deze 
ambitie voeren wij in 2021 een participatief ontwerpend onderzoek uit. 
 
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 gebied van het aantrekken van gekwalificeerd personeel (projectleiders, 
werkvoorbereiders, toezichthouders, vergunningverleners, ondersteuners, 
communicatiemedewerkers etc.) en het beschikbaar hebben van middelen voor het 
uitvoeren van projecten en het kunnen inzetten van dit extra personeel. 
 
Uitdagingen 
Naast de inhoudelijke uitdagingen om de doelen uit de RES te bereiken, zijn momenteel de 
belangrijkste aandachtspunten: 

- 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 arbeidskrachten 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 regiefunctie in te kunnen vullen; 

- De uitrol van het warmtenet heeft grote impact in de openbare ruimte, met 

name de ondergrondse ruimteclaim, die soms op gespannen voet staat met 

bijvoorbeeld klimaat adaptieve maatregelen. Binnen de huidige 

reconstructieprojecten wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op deze 

toekomstige ruimteclaim. 
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4.5.3 Afname biodiversiteit 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
De universiteit van Wageningen beschrijft biodiversiteit als volgt: 
Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van 
een waterdruppel tot een compleet 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 omvat het totaalpakket aan levende organismen 
en systemen – en de interacties daartussen. 
 
Waarom is biodiversiteit belangrijk? 
Gezonde ecosystemen zorgen voor essentiële  processen en diensten die wij als 
vanzelfsprekend beschouwen. Planten zetten bijvoorbeeld zonne-energie om en maken het 
beschikbaar voor andere levensvormen. Bacteriën en andere levende organismen breken 
organisch materiaal af tot voedingsstoffen die zorgen voor een gezonde bodem voor planten 
om in te groeien. Bestuivers zijn essentieel voor de voortplanting van planten, die garant 
staat voor onze voedselvoorziening. Planten en oceanen zijn immers 
belangrijke koolstofputten. De watercyclus is erg afhankelijk van levende organismen. 
Kort gezegd, biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de 
bodem en de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en 
ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen. 
 
Afname biodiversiteit 
Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. In 
Nederland daalde de biodiversiteit sinds 1900 met ongeveer 60 procent volgens het 
Planbureau van de Leefomgeving. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn 
landgebruiksverandering, milieudruk en versnippering van ecosystemen. 
 
Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, 
kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op op het hele ecosysteem 
en voedselketens. Wannneer één of meer sleutelsoorten verdwijnen, kan het hele systeem in 
verval raken. Het is onmogelijk om de exacte gevolgen van massale uitsterving voor mensen 
te voorspellen, maar we weten wel dat de huidige diversiteit van de natuur ons in staat stelt 
om te gedijen. 
 
De grootste bedreiging voor de natuur is een (te) hoge concentratie stikstof. Sinds de jaren 
50 is de hoeveelheid stikstof in het milieu verdubbeld. Dit komt voor het grootste deel door 
de uitstoot van stikstofgassen vanuit de veehouderij in de vorm van ammoniak. Door 
verdamping van (kunst-)mest komt ammoniak vrij dat weglekt naar lucht, bodem en water. 
 
Wanneer deze grote hoeveelheden stikstof in de natuur terechtkomen zorgt het voor de 
verzuring en wordt de bodem zo voedselrijk dat slechts een klein aantal snelgroeiende 
plantensoorten overleven. De paradox is dat een voedselrijkere bodem zorgt voor 
'verschraling' van de biodiversiteit! Dit heeft dus effect op de hoeveelheid en het soort 
planten die op deze grond kunnen groeien. Zo overwoekeren stikstofminnende planten als 
brandnetels en bramen onze heide- en duingebieden, waar de stikstofgehaltes normaal 
gesproken erg laag zijn. 
Veel zeldzame planten gaan daardoor verloren. Als gevolg hiervan worden ook de dieren, 
zoals bijen, vlinders en andere insecten, weer geraakt. Zij vinden minder eetbare planten en 
sterven uit. Het hele ecosysteem raak op deze manier uit balans en raakt in verval. 
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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. 
 
 
De feiten 
 

 

 

Ontwikkeling fauna stedelijk gebied 
Tussen 1990 en 2018 ging de karakteristieke fauna van stedelijk gebied erop achteruit in 
aantallen, met gemiddeld bijna 50 procent.  
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Het CBS meldt dat de diersoorten van het stedelijk gebied in de periode 1990–2017 
gemiddeld in aantal zijn gedaald. Er zijn wel verschillen per soortgroep. De trend van 
dagvlinders in de stad is over de gehele periode stabiel, terwijl de aantallen broedvogels als 
groep met méér dan de helft achteruit is gegaan, wat o.a. een gevolg is van de drastische 
afname van de hoeveelheid insecten. Van zes vogelsoorten is de populatie stabiel, van 
13 soorten is de populatie afgenomen, zoals van de huismus en de spreeuw. Slechts één 
van de 20 soorten stadsvogels neemt in het stedelijk gebied in aantal toe: de huiszwaluw. 
 
Het stedelijk milieu verschilt duidelijk van de omstandigheden in natuurgebieden en in 
agrarisch gebied. In de stad is het vaak warmer; er is veel steen in de vorm van bestrating en 
huizen met muren en daken die warmte vasthouden en waarin holtes voorkomen die 
geschikt zijn als broedlocatie voor vogels. Ook in de winter is het warmer en water in de stad 
bevriest minder snel dan water in het buitengebied. Er is ook minder vegetatie maar die 
bestaat wél vaak uit struiken en bomen die nestgelegenheid bieden voor vogels. En tenslotte 
zijn er ook duidelijke verschillen in voedselaanbod, bijvoorbeeld vanwege bijvoederen in de 
winter. Genoemde omstandigheden maken dat sommige soorten zich thuis voelen in dit door 
mensen en bebouwing gedomineerde milieu. Desondanks zijn de omstandigheden kennelijk 
minder gunstig geworden, met name voor stadse broedvogels. Eén van de factoren die 
vermoedelijk een rol speelt is de na-isolatie van woningen, waardoor minder 
nestgelegenheid beschikbaar is voor huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen die in holten, 
nissen en onder dakpannen broeden. Gierzwaluwen doen het van deze drie nog het minst 
slecht. Verder worden de voedselbronnen (zaden, insecten) voor vogels minder en is het 
aanbod van nectarplanten en waardplanten voor vlinders kleiner. 
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Bijen 
Het aantal (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en andere bestuivende insecten daalt 
wereldwijd. Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen.  
 

 
Bron: 'Veranderingen in de Nederlandse bijenfauna' 
 
Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van 
flora en fauna in Nederland én zij hebben een cruciale economische functie in de land- en 
tuinbouw. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de 
helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven 
bedreigd. In 2017 is in Nederland breed onderkend dat meer insecten in de gevarenzone 
verkeren. Daarom hebben wetenschappers en maatschappelijke organisaties stappen gezet 
voor een Deltaplan Biodiversiteitsherstel groene ruimte van Nederland.  
 
De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is 
een direct gevolg van: 

- de intensieve grootschalige landbouw; 
- de verstedelijking; 
- het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen. Bijen hebben bloemen 

nodig. Die vinden ze bijvoorbeeld te weinig op gazons. 
 

Wilde bijen hebben twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod, zeg 
maar: bed & breakfast for bees. Het Rijk stelt drie kernthema's centraal om de positie van de 
bij blijvend te kunnen verbeteren:  

1) het bevorderen van de biodiversiteit; 
2) het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur; 
3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren. 

 
Egels 
Ook de egels hebben het moeilijk. Door de egelziekte in 2020, verstedelijking (minder 
voedsel en onderdak) en insecten die niet meer te vinden zijn, neemt de populatie af. Ook 
schuttingen die niet te passeren zijn spelen een rol en veel egels worden verkeersslachtoffer. 
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Agrarisch gebied 
Verregaande intensivering en productieverhoging veroorzaken in het agrarisch gebied 
vermesting en verdroging, waarbij in grasland vroeg en vaak wordt gemaaid, terwijl de 
gewassen die in monoculturen staan worden behandeld met een nieuwe generatie 
bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden). Met het verdwijnen van de kleinschalige, extensieve 
landbouw door ruilverkaveling en schaalvergroting verdwijnen randen en overhoekjes met 
nectarplanten, waardplanten, voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid, met als resultaat 
dat met name de voortplanting van dieren in het agrarisch gebied sterk is afgenomen. 
Overigens neemt ook het totale areaal grasland af.  

Stof tot nadenken 
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor 
de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten 
(waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit 
betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor 
kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten. 

Ook leidt wetenschappelijk onderzoek aan biodiversiteit regelmatig tot technologische 
innovatie, economische vooruitgang en meer welzijn (als het bijvoorbeeld leidt tot nieuwe 
medicijnen). 
Je staat er misschien niet bij stil, maar elke dag ben je afhankelijk van biodiversiteit. Het 
speelt een belangrijke rol in onder andere onze menselijke gezondheid, voedselvoorziening, 
geneeskunde en bescherming tegen klimaatverandering.  
 
De gezondheid van de mens hangt af van de beschikbaarheid van zoet water, vruchtbare 
grond en een bewoonbare leefomgeving. Ook hebben we miljarden bestuivers en tonnen 
plankton nodig om ons van genoeg voedsel te voorzien. Zonder exotische planten diep in de 
jungle zouden we veel medicijnen nooit hebben kunnen produceren. Daarnaast zijn er de 
niet-tastbare voordelen van biodiversiteit. Allerlei onderzoek heeft laten zien dat mensen zich 
beter voelen en productiever zijn in een groene omgeving. Mensen worden sneller beter als 
hun ziekenhuiskamer een groen uitzicht heeft. En landschappen geven ons een tastbare link 
met het verleden, ze helpen ons te ontspannen en te aarden. 
 
Alle verschillende dier- en plantensoorten zijn dus ontzettend belangrijk. Het geeft de aarde 
alles wat ze nodig heeft om te kunnen voortbestaan en gedijen.  

http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/ecosysteemdiensten
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm
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Maar dit kan het alleen maar blijven doen als er in de toekomst genoeg biodiversiteit over 
blijft. En op dit moment staan vele dier- en plantensoorten onder grote druk. 
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
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 bijvoorbeeld. 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, maar juist 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 volgende onderwerpen van belang zijn: 

1. Een natuurinclusief Papendrecht (meer biodivers groen en een robuust  
stedelijke ecosysteem) 

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.  
Het gifvrij inkopen van plantmateriaal zoals bloembollen vormt nog een ontwikkelkans voor 
Papendrecht.  
  
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 
vermaatschappelijking 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. 
 
Er zijn in Nederland al meerdere gemeentes die bijvoorbeeld werken met een 
puntensysteem natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen. 
Elke locatie is specifiek. Een straat in de binnenstad is anders dan een woonbuurt aan de 
rand van de gemeente. In de ecologie worden deze omgevingen biotopen genoemd. Elk van 
deze biotopen vormt de leefomgeving van specifieke soorten dieren, insecten en planten. 
Deze methode houdt hier rekening mee. Het geeft ontwikkelende partijen de vrijheid om te 
kiezen voor maatregelen die passen bij de biotoop maar ook passen bij de ontwikkeling. 
 
Steeds meer gemeenten stellen natuurwaardekaarten op. Vooral voor gebouw gebonden 
soorten zou dat een enorme stap voorwaarts zijn. Zo kun je beter anticiperen en zorgvuldiger 
besluiten nemen over ontwikkelingen. En daarmee zouden we ook inwoners, die willen 
verduurzamen, faciliteren. De gemiddelde inwoner zal zich immers niet realiseren dat de 
mogelijkheden voor spouwmuurisolatie o.a. afhankelijk zijn van de aanwezigheid van 
gebouw gebonden soorten zoals bijvoorbeeld vleermuizen in het gebied.  
 

Maar ook de samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners blijft hiervoor nodig. 
Voorbeelden zijn overheidsparticipatie (dus, faciliteren van projecten van inwoners of 
organisaties) en bijvoorbeeld citizen science.  
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Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is onderzoek dat in zijn geheel of 
gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld in het meten van waterkwaliteit, of het melden van waarnemingen van dieren.  
 

2. Klimaatmitigatie en –adaptatie 
De huidige inzichten rondom klimaatverandering geven aan dat soorten verdwijnen als gevolg 
van klimaatverandering. 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 wereldschaal, maar ook de natuur 
in Nederland en in Papendrecht staat onder druk door klimaatverandering. Lang niet alle 
soorten kunnen zich immers in dit tempo aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. 
Klimaatverandering heeft o.a. ook invloed op het watersysteem in Papendrecht. Opwarming is 
niet gunstig voor het zuurstofgehalte van het water en bevordert o.a. blauwalg. De gevolgen 
van klimaatverandering zijn dus ook voor Papendrecht negatief en dat betekent 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. 
  
Klimaatmitigatie 
Door in de gebouwde omgeving vaker te kiezen voor hernieuwbare materialen (biobased 
materialen als hout, hennep, vlas) draagt de gebouwde omgeving bij aan de opslag i.p.v. de 
uitstoot van CO2. Bij het tot stand komen van de bouwmaterialen wordt echter niet alleen 
CO2 vastgelegd in het materiaal, de groei van de materialen draagt ook bij aan het herstel 
van de biodiversiteit. Zo hebben de gewassen in de regel geen bestrijdingsmiddelen nodig 
en dragen ze bij aan de regeneratie van de bodem. Het belang van regeneratie van de 
bodem, als basis voor een gezond ecosysteem, is nog sterk onderbelicht. Het beperken van 
CO2 uitstoot door oxidatie van veen is eveneens van lokaal belang, dit vraagt echter om een 
regionale aanpak.    
 
Klimaatadaptatie 
Daarnaast is het belangrijk ons aan te passen aan de gevolgen van de reeds ontstane 
klimaatverandering (klimaatadaptatie). 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 
ecosysteemdiensten 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. 
 

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 dieren). Deze soorten maken het leven voor andere plant- en diersoorten 
soms onmogelijk waardoor de biodiversiteit 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. 
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4.5.4 Bewust omgaan met grondstoffen / circulaire economie 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker  

 
Beschrijving  
Wat is circulaire economie en het waarom daarvan? 
Circulaire economie is ‘een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen 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. 

 
 
Waarom een circulaire economie? 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 emissies wordt beperkt. De R-ladder omschrijft de verschillende strategieën 
die toegepast kunnen worden om het gebruik van grondstoffen te verminderen. 
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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. 
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 concretisering 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 economie. 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 experimenteren 
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. 
 
Het Rijk zet vijf instrumenten in:  

1) Stimulerende wet- en regelgeving;  
2) Slimme marktprikkels; 
3) Financiering; 
4) Kennis en innovatie; 
5) Internationale samenwerking. 

 
Voor 5 prioritaire ketens worden Transitieagenda’s opgesteld:  

1) Biomassa en voedsel; 
2) Kunststoffen; 
3) Maakindustrie; 
4) Bouw; 
5) Consumptiegoederen. 
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De feiten 
Op provinciaal niveau 

 
 
Op lokaal niveau in Papendrecht 
Gemeente Papendrecht wil de economie in Papendrecht versterken en tegelijkertijd de 
samenwerking tussen ondernemers verbeteren door middel van de circulaire economie. 
De afgelopen jaren zijn innovatietafels georganiseerd voor bedrijfsleven en onderwijs, die 
hebben geleid tot enkele initiatieven van bedrijven en onderwijsinstellingen om verder uit te 
werken. Daarbij is onderzocht wat technisch en financieel haalbaar is om reststromen weer 
hoogwaardig her te gebruiken. Zo hebben het Leonardo Hotel Papendrecht en het Dordtse 
Kwekersgilde samen gekeken naar oplossingen voor voedselresten als koffiedroes en 
sinaasappelschillen. De eerste stappen zijn gezet. Het koffiedroes uit het hotel wordt gebruikt 
om oesterzwammen en microgroenten te kweken, die vervolgens weer in het restaurant van 
het hotel worden geserveerd aan de gasten. Bij het Papendrechtse bedrijf Sonneveld en het 
bedrijf Fokker komen twee forse reststromen vrij, te weten olie en ontvetter. De twee 
ingrediënten tezamen kunnen weleens een hele goede basis vormen voor het produceren 
van zeepjes. De eerste experimenten zijn uitgevoerd en hebben geleid tot zeepjes van 
Papendrechtse bodem. Deels met de eerdergenoemde koffiedroes, die een scrubbende 
werking aan het zeepje toevoegt. Onderwijsinstellingen Willem de Zwijger, De Lage Waard 
en Wellantcollege zijn enthousiast om diverse lespakketten in te zetten om circulaire 
economie een prominentere plek in het onderwijs te geven.  
 
De gemeente en HVC ontvingen een bijzonder certificaat van Modulo-milieustraten. Het 
certificaat en het bijbehorende materialenpaspoort van Modulo Milieustraten geven aan dat 
het Papendrechtse afval-brengstation voldoet aan hoge eisen op het gebied van 
duurzaamheid en circulaire economie. 
 
De nieuwe brandweerkazerne in Papendrecht is gebouwd met het toepassen van gerecycled 
beton. 
 
Bij onderhouds- of reconstructieprojecten wordt ingezet op (indien mogelijk) hergebruik van 
materiaal en beperken van grondverzet waarbij eventuele afvoer wordt beperkt. 
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Ook bij het nieuwe afvalbeleid is het streven veel van het afval te recyclen door gebruik te 
maken van bronscheiding met een recycle-tarief. Inwoners worden gestimuleerd het afval 
goed te scheiden, zodat de stroom restafval tot een minimum blijft beperkt.  
 
Stof tot nadenken 
Nieuwe energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en behoud van biodiversiteit zullen in 
de relatief korte tijd van 30 jaar op ingrijpende manier onze manier van wonen, leven, 
werken, verplaatsen, recreëren, produceren en consumeren veranderen. 
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. 
 
Het is niet zo dat de huidige ontwikkeling de overheden de komende vier jaar zal dwingen 
actief mee te werken aan de realisering van een circulaire economie, maar de trend is wel 
volwassen genoeg om ervoor te kunnen kiezen dat te doen.  
 
Mogelijke beleidsmaatregelen 
Bij het realiseren van haar ambities en het ondersteunen van het MKB bij (meer) circulair 
ondernemen, kan de gemeente verschillende rollen vervullen. Het gaat om de volgende 
rollen: 

- Producent én eigenaar materiaalstromen; 
- Inkoper; 
- Aanjager (faciliterend - initiërend). 

Allereerst ben je als gemeente zelf producent én eigenaar van materiaalstromen. De 
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om hier duurzaam mee om te gaan. Ze kan 
reststromen aan bedrijven beschikbaar stellen onder bepaalde voorwaarden in 
aanbestedingen en samenwerkingsovereen-komsten. Daarnaast kan de gemeente ook een 
voorbeeldfunctie vervullen en de lokale economie stimuleren d.m.v. haar inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Ze kan optreden als ‘launching customer’ en daarmee (financieel) 
draagvlak creëren. Ook kan de gemeente intern en in aanbestedingen afspraken maken over 
prestaties. Tot slot kan de gemeente ook als aanjager bijdragen aan het tot stand komen van 
circulaire activiteiten. De gemeente kan nieuwe initiatieven starten met andere partijen en/of 
kan het bedrijfsleven op verschillende manieren faciliteren. Gemeenten faciliteren circulaire 
activiteiten op verschillende manieren: 

- het bij elkaar brengen van partijen die hier al mee bezig zijn (verbinden op netwerk en 
expertise); 

- het aanbieden van een fysieke plek voor circulaire activiteiten; 
- het vestigingsbeleid; 
- financiële ondersteuning via subsidies (in mindere mate). Faciliteren is hierbij niet 

passief, het gaat echt om actief aanjagen! 
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4.6 Politieke ontwikkelingen  

 

4.6.1 Goed lokaal bestuur in digitale samenleving 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
We bouwen bij de gedachtevorming voort op vijf principes: participatie, effectiviteit, 
leervermogen, procedurele rechtvaardigheid en verantwoording (zie tabel hieronder). Een 
analyse van deze vijf principes leidt tot de aanscherpingen van deze principes voor de 
digitale samenleving. Als overkoepelende punten noemen we dat er aandacht nodig is voor 
de mogelijkheid tot menselijk contact, dat het vermijden van discriminatie een centrale plek 
dient te hebben, dat er hogere eisen gelden ten aanzien van snelheid van handelen, dat de 
principes steeds meer gelden voor netwerken van organisaties, en dat de principes steeds 
meer gelden voor het ontwerp van systemen. Dit overzicht biedt daarmee concrete 
handvatten voor organisaties die met burgers en stakeholders willen reflecteren op de mate 
waarin zij in staat zijn goed lokaal bestuur te realiseren in de digitale samenleving. 
 
De snelle technologische en maatschappelijke dynamieken leiden tot een herpositionering 
van het lokaal bestuur. Deze informatisering is al jaren gaande, maar met de recente 
opkomst van met name algoritmen en data science is dit in een stroomversnelling gekomen.  
 

Principe Nieuwe invullingen 

1. Participatie   Communicatiekanalen voor inclusiviteit: 

 digitale opties 
 menselijke opties 

  Actieve informatie voor participatie 

  Helderheid over regels participatie in algoritmen 

  Participatie in ontwerp van algoritmen 

  Actieve en snelle openbaarheid als default 

2. Effectiviteit   Proportioneel gebruik technologische mogelijkheden 

  Snelle bijsturing van ineffectief beleid 

  Focus op zowel specifieke als structurele issues 

  Effectief gebruik van techniek 

3. Leervermogen   Continue aanpassing van systemen 

  Kortcyclisch leren 

  Participatie in zelfcorrigerend vermogen 

  Lerend vermogen op niveau van beleidsnetwerken 

  Continue aanpassing competenties van medewerkers 
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4. Procedurele 
rechtvaardigheid 

  Geen discriminatie of bias in algoritmen 

  Inclusieve dienstverlening: 

 digitale opties 
 menselijke opties 

  Begrijpelijkheid van (algoritmische) beslissingen 

  Voorkomen van datalekken 

  Ethische standaarden voor het systeemontwerp 

  Integriteit van (het gebruik van) digitale systemen 

5. Verantwoording   Toegankelijke publieke verantwoording 

 digitale opties 
 menselijke opties 

  Verantwoording door algoritmen 

  Verantwoording over algoritmen 

  Verantwoording door netwerken 

  Menselijke toetsing van bezwaar en beroep 

Tabel 2. Nieuwe invulling van de principes van goed bestuur 
 

Feiten 
Geen 
 
Stof tot nadenken 
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Mogelijke beleidsmaatregelen 
 

 
 
Disclaimer: Stappen in digitalisering kan de gemeente niet alleen zetten. Hiervoor moet in de 
regio samen worden opgetrokken met de VNG op landelijk niveau. 
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4.6.2 Afname vertrouwen in instituten (nepnieuws) 
 
Mate van zekerheid dat de trend bezig is of zal voortzetten 

Zeer onzeker Onzeker Neutraal Zeker  Zeer zeker 

 
Beschrijving 
Nederlanders hebben opvallend veel vertrouwen in media, en ze consumeren al jaren dezelfde 
hoeveelheid nieuws. Zelfs zorgen over nepnieuws zijn er weinig. ‘Hier toont zich het 
Nederlandse poldermodel.’ 
We zien ook een toename van onrust in de samenleving. Dit uit zich op velerlei manieren. 
Wellicht is dit mede een oorzaak van de afname van vertrouwen in bijvoorbeeld de regering. 
 
Feiten 
Het vertrouwen in de media is groot onder twee derde van de Nederlanders, blijkt uit 
representatief onderzoek. Jongeren hebben relatief vaker bedenkingen bij de berichtgeving, 
een derde van hen vindt dat het gevaar van corona wordt overdreven. 
Jongeren vertrouwen het nieuws beduidend minder dan ouderen: 45 procent van de 18-24-
jarigen reageert neutraal of negatief op de stelling dat het nieuws in Nederland meestal te 
vertrouwen is, terwijl dat onder de rest 30 procent is. Dat komt onder meer door hun 
nieuwsbronnen, zegt Verheggen. ‘Hoewel jongeren sociale media nauwelijks vertrouwen als 
bron, halen ze daar toch een deel van hun nieuws vandaan.’ 
Traditionele tv- en radioprogramma’s worden het meest vertrouwd als het om 
coronaberichtgeving gaat. Het achtuurjournaal staat met een 7,3 op 1, gevolgd door 
het Radio 1-journaal en Nieuwsuur. NRC en de Volkskrant zijn de meest vertrouwde 
landelijke kranten en sluiten de top-10 af met een 6,6. GeenStijl, Twitter en Facebook 
worden het minst vertrouwd. 
 
Stof tot nadenken en mogelijke beleidsmaatregelen 
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