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1.

Inleiding

Dit is het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023.
Het is hiermee het vierde programma waarbij de eerste in 2008 is vastgesteld, gevolgd door 2012 en
2016.
Met deze actualisatie van het programma is een uitwerking gemaakt van het collegeprogramma, het
duurzaamheidspact en het Klimaatakkoord.
Rapporten van door de VN specifiek hiervoor opgerichte wetenschappelijke organisaties tonen de
ernst en urgentie aan van de klimaatverandering (IPPC) en het verlies aan biodiversiteit (Ipbes).
Zowel landelijk als wereldwijd wordt er naarstig gezocht naar samenwerking en maatregelen om de
klimaatverandering (akkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord) en het verlies aan
biodiversiteit (2020 Kunming, o.a. landelijk natuurnetwerk) te beteugelen.
De belangrijkste oplossingen zijn de energietransitie (van fossiele naar duurzame energie) en behoud
en versterking van het groen. Deze oplossingen vergen grote investeringen, veel inzet en een lange
adem. Maar ze bieden ook grote kansen en opbrengsten voor de stad. Door slimme combinaties
kunnen de extra investeringen beperkt zijn (haalbaar en betaalbaar) en tot een forse verbetering
leiden van de aantrekkelijkheid van de woningen en de woon – en leefomgeving van de
Zoetermeerders.
Daarom ligt binnen het programma ‘Duurzaam & Groen Zoetermeer’ de focus op de energietransitie
in de gebouwde omgeving en op de versterking van groen/biodiversiteit.
Hiermee geven we ook invulling aan de belangrijkste taken die de gemeente vanuit het
klimaatakkoord heeft gekregen. De gemeente als beoogd bevoegd gezag om te besluiten wanneer en
hoe het aardgas uit een wijk verdwijnt én samen met andere gemeenten bepalen waar en hoeveel
duurzame energie er in de regio wordt opgewekt.
Zoetermeer heeft als ‘stad tussen de parken’ en met ‘de kop in het Groene Hart’ een groen-blauwe
structuur die naar de toekomst een hele sterk troef kan vormen voor een concurrerende
aantrekkelijke woonomgeving, gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Leeswijzer
De ambities voor de komende vier jaar zijn uitgewerkt in drie delen: energietransitie, groen (gaat in
op versterking van de groenstructuren en biodiversiteit) en de relatie van dit programma met het
duurzaamheidspact.
In de deelprogramma’s energietransitie en versterking groen/biodiversiteit worden de ambities van
het college voor het nieuwe programma gepresenteerd, gevolgd door de concrete maatregelen voor
de komende jaren. Tot slot wordt aangegeven hoe we de voortgang van het programma gaan
monitoren en gaan informeren over de vorderingen in het programma.
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Deelprogramma Energietransitie

2.1 Inleiding
Het klimaat verandert. In de wereldwijde afspraken van het
klimaatakkoord in Parijs is besloten dat de aarde niet meer dan
2˚C mag opwarmen. In Nederland is deze ambitie vertaald naar
een reductie van de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 met
80-95% in 2050. In het Landelijke klimaatakkoord is de ambitie
van 49% reductie in 2030 vastgelegd.
Onderdeel van deze afspraken is de gebouwde omgeving. De
Nederlandse ambitie is dat deze in 2050 aardgasvrij is.
Zoetermeer hanteert een hogere ambitie, en is hard aan de
slag om haar doel, een aardgasvrije gebouwde omgeving in
2040, dichterbij te brengen. Deze doelstelling houdt in dat alle
energie die nodig is om gebouwen in Zoetermeer te
verwarmen en te koelen én de energie voor warm water in
2040 duurzaam moet worden opgewekt.
Er is op dit gebied een hoop gebeurd. De gemeente
ondertekende in 2017 samen met de Zoetermeerse
woningcorporaties de Green Deal aardgasvrij Palenstein. Met
succes vroeg de gemeente subsidie aan vanuit de nationale
pilot aardgasvrije wijken om de uitvoering te versnellen.
Hierdoor is er zicht op meer dan 1.100 woningen die van het
aardgas af gaan. Deze aanpak wordt inmiddels uitgebreid naar
de wijken Meerzicht en Driemanspolder. In totaal zijn er nu
concrete investeringsplannen om bijna 2500 woningen
aardgasvrij te maken. De gemeente wil de koploperpositie die
zij hiermee heeft verkregen behouden.
Ook de gemeenteraad ziet de urgentie, en heeft in het
Duurzaamheidspact een reeks aan concrete maatregelen en
ambities meegegeven aan het nieuwe college.
En ook landelijk is het gevoel van urgentie voor het
klimaatbeleid en het aardgasvrij maken van woningen
toegenomen. Het Zoetermeerse besluit om geen woningen
meer aan te sluiten op aardgas is inmiddels landelijk beleid.
Hiernaast is landelijk hard onderhandeld om te komen tot een
Klimaatakkoord.
Uit dit Klimaatakkoord komen afspraken die gemeenten in
Nederland moeten uitvoeren. Als koploper op het gebied van
aardgasvrije woningen wil Zoetermeer aan deze afspraken
voldoen.

Zoetermeer
Aardgasvrij
Tijdslijn
2015
2017

2018

2019

Start renovatie Palenstein
Green deal Palenstein
Besluit nieuwbouw
aardgasvrij
Plan van Aanpak Palenstein
Subsidie aardgasvrije
wijken voor Palenstein
Uitbreiding aanpak naar
Meerzicht en
Driemanspolder

Afspraken
In het plan van aanpak Palenstein
zijn de volgende afspraken gemaakt
met woningcorporaties:
* Nieuwbouw aardgasvrij
* Renovatie hoogbouw < 75 kwh/m2
* Renovatie laagbouw < 50 kwh/m2

Resultaat
Concrete investeringsplannen
tot 2030
NOM Palenstein
120
(gerealiseerd)

Proeftuin aardgasvrije
wijken
NOM Meerzicht
Project VvE’s
Meerzicht
Aardgasvrije
woningen

1.116
210
1.000
2.446

Vanaf 2018 uitsluitend aardgasvrije
nieuwbouwwoningen
Daling CO2 uitstoot1:

4.527 kton CO2
= 3% huidige uitstoot gebouwde
omgeving Zoetermeer
1Uitgaande van gemiddeld gasverbruik Zoetermeer,

en een CO2 vrije warmtevoorziening
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Al deze ontwikkelen vormen input voor het nieuwe deelprogramma Energietransitie.
Een aardgasvrij Zoetermeer bereikt de gemeente niet alleen. Om haar ambities te realiseren werkt
de gemeente samen met verschillende partners, zoals de woningcorporaties, Reimarkt, DEZo en
DuurSamen. In dit deelprogramma wordt aangegeven hoe deze samenwerking verder wordt
vormgegeven.

2.2 Successen en leerpunten vorige beleidsperiode
CE Delft heeft het beleid van het afgelopen programma geëvalueerd en aangegeven welke
ontwikkelingen er op de gemeente Zoetermeer afkomen de komende jaren. De rapportage hierover
is als bijlage bij dit programma opgenomen. Hieronder volgen puntsgewijs hun belangrijkste
bevindingen:
• De rapportage bevestigt dat de gebouwde omgeving de sector is met de hoogste uitstoot van
CO2 binnen de gemeente Zoetermeer.
• De aanpak die is ontwikkeld voor Palenstein wordt beoordeeld als een effectieve aanpak.
Wel wordt aangegeven dat hiermee de gemeente haar doelstelling nog niet haalt.
Desalniettemin is de aanpak succesvol, mits er voldoende investeringsplannen zijn van
vastgoedeigenaren. Het advies is om oog te houden voor het combineren van deze aanpak
met de aanpak voor particulieren en VvE’s.
• In het duurzaamheidsbeleid is tot op heden weinig aandacht voor bedrijven. Geadviseerd
wordt om meer in te zetten op handhaving en het meenemen van duurzaamheid in de
kantorenstrategie van de gemeente, en de bedrijven mee te nemen bij te ontwikkelen
duurzaamheidsaanpakken. Duurzaamheid heeft al wel een goede plaats in het beleid voor
het eigen vastgoed.
De gemeente Zoetermeer neemt de adviezen uit het Duurzaamheidspact en de rapportage van CE
Delft van harte over in het nieuwe deelprogramma Energietransitie.

Actiepunten klimaatakkoord
Op 29 november is besloten dat ook de gemeenten het klimaatakkoord ondertekenen. Hiermee is
het klimaatakkoord van kracht. Het klimaatakkoord bevat vele afspraken. In onderstaand figuur
wordt per thema kort samengevat wat de belangrijkste afspraken zijn voor de gebouwde omgeving
en het opwekken van hernieuwbare energie.
Gebouwde omgeving
•Gemeenten stellen een Transitievisie warmte op. Deze is uiterlijk 2021 gereed.
•Routekaart CO2 neutraal gemeentelijk vastgoed. Vastgoed uiterlijk in 2050 CO2 neutraal.
•Reeds vergunde nieuwbouw aardgasvrij.
•Rijksoverheid komt met energetische norm voor bestaande bouw, en een eindnorm voor de
utiliteitsbouw. Verwacht in 2020-2021.

Hernieuwbare energieopwek
•Gemeenten realiseren 35 TWh aan energieopwek via grootschalige wind en zon.
•Gebieden hiervoor worden in een Regionale Energiestrategie bepaald. RES is in 2020 gereed.
•De 30 RES regio's ontvangen gezamenlijk €15 miljoen per jaar voor opstellen van de RES.
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2.3 Focus en doelstellingen
Met dit deelprogramma wordt nadrukkelijk een volgende stap gezet in een aanpak die reeds is
gestart. Hierbij worden de door de gemeenteraad beschikbare middelen zo effectief mogelijk ingezet
voor het behalen van de doelstelling een aardgasvrij Zoetermeer in 2040. Dit programma behoudt
daarmee haar focus op de sector met de grootste uitstoot binnen Zoetermeer: de gebouwde
omgeving - de kantoren, bedrijven en woningen in Zoetermeer die gezamenlijk goed zijn voor 70%
van de energievraag van de gemeente. De gemeente wil haar koploperpositie op het terrein van
aardgasvrije woningen behouden. Hierbij worden logische koppelingen gezocht met de benodigde
kwaliteitsverbeteringen van de bestaande wijken die voortkomen uit de wijkgerichte verkenningen
die in het kader van de Schaalsprong worden uitgevoerd. Denk hierbij ook aan gezondheid (goede
ventilatiemogelijkheden, het voorkomen van oververhitting) en comfort. Hiernaast kijkt dit
programma ook naar mogelijkheden voor de opwekking van hernieuwbare energie.
Vanuit de doelen die we willen bereiken op het gebied van de energietransitie, is de volgende
ambitie verwoord:
Ambitie:
“We willen in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben i.c.m. met een verbetering
van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid (ventilatie en voorkomen oververhitting)
en comfort/energiebesparing (maximale warmtevraag van 50 kWh/m2/jaar voor
eengezinswoningen en 75 kWh/m2/jaar voor de gestapelde bouw).”

In het Duurzaamheidspact worden twee andere doelstellingen voorgesteld voor de gemeente Zoetermeer:
• Zoetermeer wekt zoveel mogelijk haar eigen energie op;
• De bedrijfsvoering van de gemeente en de gemeentelijke organisatie worden op termijn
klimaatneutraal.
De eerste doelstelling gaat in op het zoveel mogelijk opwekken van eigen energie. De mogelijkheden voor
duurzame energieopwekking in Zoetermeer zijn echter beperkt, en zo een doelstelling zou erg de focus leggen
op dit relatief beperkte thema. Voorgesteld wordt dan ook om deze doelstelling niet over te nemen.
De Bedrijfsvoering van de gemeente bestaat uit het energieverbruik van de gebouwen van de gemeente
Zoetermeer, en breder uit alle producten die de gemeente inkoopt. Voor het energieverbruik van de gebouwen
is dit geborgd in de huidige ambitie van een aardgasvrij Zoetermeer: de energie van de gemeente wordt
duurzaam ingekocht en een actieplan voor het gemeentelijk vastgoed is opgenomen in voorliggend
programma. De doelstelling aardgasvrije bedrijfsvoering wordt daarmee meegenomen in dit plan van aanpak.

Van stimuleren naar regisseren
De rol van de gemeente verschilt per beleidsonderwerp. In het vorige programma zijn wij vanuit een
stimulerende rol in de wijkaanpak doorgegroeid naar een regisserende rol. Hierbij ontwikkelt de
gemeente per doelgroep een eigen aanpak (zoals ook voorgesteld in het duurzaamheidspact). Wij
zien onszelf als een programmamanager die activiteiten van de woningcorporaties, de gemeente en
de netbeheerder bijeenbrengt, kansen identificeert en projecten helpt op te starten. Eventueel kan
de gemeente via een (garantie)fonds zorgen dat risicodragende investeringen in de stad worden
gedaan. De daadwerkelijke uitvoering van deze projecten ligt bij de verschillende externe partijen.
Deze rol past goed bij de samenwerking met grote vastgoedeigenaren. Bij VvE’s en particuliere
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huiseigenaren blijven wij informeren en stimuleren, om zo eigenaar-bewoners een stap te laten
zetten naar een toekomst waarin Zoetermeer zonder aardgas wordt verwarmd.

Energietransitie: een algemeen belang
De energietransitie is niet enkel een opgave van de gemeentelijke organisatie, maar vraagt om een
verandering van alle aspecten van onze samenleving, door alle partijen. Bij het behalen van haar
doelstelling is Zoetermeer dan ook afhankelijk van de stappen die genomen worden in de gehele
maatschappij, van de landelijke en Europese overheid tot en met de bedrijven en woningeigenaren in
Zoetermeer. Het beleid van Zoetermeer is erop gericht om (landelijk) te lobbyen voor betere
condities voor de energietransitie, om te zorgen dat deze transitie haalbaar en betaalbaar wordt. Op
lokaal niveau wil Zoetermeer duidelijkheid scheppen, door te wijzen op bestaande verplichtingen en
door partijen bij elkaar te brengen en afspraken te maken. Op deze wijze verwachten wij de inzet
vanuit de gemeente Zoetermeer zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.

De rol van bewonersparticipatie
De gemeente is zich ervan bewust dat de energietransitie tot achter de voordeur van de inwoners
komt. Dat maakt het des te belangrijker dat inwoners kunnen meedenken en meepraten. Met de RES
(Regionale Energiestrategie), Omgevingswet en de transitievisie warmte spelen er verschillende
projecten waarin bewonersparticipatie een rol speelt. Het is van belang om deze trajecten zowel
inhoudelijk goed op elkaar af te stemmen als procesmatig om te voorkomen dat mensen dubbel
bevraagd worden. Bij de communicatie en participatie werken we nauw samen met andere partijen
die inwoners willen bewegen te verduurzamen, zoals DEZo, Reimarkt, DuurSamen Zoetermeer,
Stichting Piëzo en buurtverenigingen. Ook haken we aan bij de leerkring Communicatie en
Participatie van het Programma Aardgasvrije Wijken, waarbij verschillende landelijke proeftuinen
hun kennis en ervaring delen. Dit jaar nog verschijnt de handreiking Communicatie en Participatie
van het Rijk, waaraan de gemeente Zoetermeer input levert.
In de komende periode zullen we het bewonersparticipatietraject op de energietransitie verder
vormgeven. Hoe lager het schaalniveau, hoe intensiever de participatie. Op regio- en stadsniveau
vindt de participatie plaats door vertegenwoordigende partijen te betrekken. Op wijkniveau willen
we inwoners uitnodigen om mee te denken. Hiernaast helpt het om lokale ambassadeurs in de wijk
te hebben om bewoners te helpen bij het nemen van concrete stappen. Inwoners die kunnen en
willen worden uitgenodigd om deze rol te gaan oppakken.
In het volgende hoofdstuk worden de concrete acties gepresenteerd die voorkomen uit de hierboven
geschetste visie en rol van de gemeente. Dit wordt eerst gedaan voor de energietransitie, en
vervolgens voor het onderwerp hernieuwbare energieopwekking.

2.4 Acties en projecten
2.4.1 Aardgasvrij
Zoetermeer wordt in de toekomst niet langer verwarmd met aardgas, maar met andere vormen van
energie. Hierbij is een gezond en comfortabel binnenklimaat het uitgangspunt. Gezamenlijk met
woningcorporaties, vastgoedeigenaren, VvE’s, bewoners en de netbeheerder onderzoeken wij wat
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dit betekent voor Zoetermeer. Dit doen wij in de combinatie van wijkgerichte aanpakken met
maatwerk per doelgroep.

Transitievisie warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in Nederland uiterlijk in 2021 een
transitievisie warmte heeft opgesteld. Dit is een plan waarin de gemeente het tijdspad vastlegt
waarop wijken van het aardgas gaan. Voor wijken die vóór 2030 aardgasvrij worden, geven wij per
wijk aan hoeveel woningen en andere gebouwen moeten overstappen, welke alternatieve
warmtebronnen potentieel in aanmerking komen voor het verwarmen van de wijk, en welk van deze
alternatieven op dit moment het meest aantrekkelijk lijkt. Wij hanteren hierbij als vertrekpunt de
ontwerpprincipes zoals opgenomen in het energieperspectief 2050 van de regio Rotterdam Den
Haag.
Het is het plan om de transitievisie in 2020 op te stellen. De huidige focuswijken Palenstein,
Meerzicht en Driemanspolder zullen naar verwachting in deze transitievisie worden aangewezen. Het
klimaatakkoord vraagt vervolgens dat de gemeente per wijk een uitvoeringsplan opstelt waarin
wordt uitgewerkt hoe de woningen en gebouwen in de wijk allen aardgasvrij zullen worden.
Zoetermeer zal voor de aangewezen wijken hierbij dezelfde strategie hanteren zoals ontwikkeld in de
wijkgerichte aanpak in Palenstein: we focussen op het bundelen en stroomlijnen van de
investeringsmomenten van woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren. De corporaties en de
gemeente zijn tot de volgende gezamenlijk ambitie uitgekomen: een maximale warmtevraag van 50
kWh/m2/jaar voor eengezinswoningen en 75 kWh/m2/jaar voor de gestapelde bouw.

Participatie in de transitievisie warmte
Voordat de transitievisie warmte vastgesteld wordt, wordt de raad geïnformeerd over het concrete
proces. Met de Samenspraakladder maken we het Samenspraakniveau en de rollen en
verantwoordelijkheden inzichtelijk. Hoe het participatietraject precies vormgegeven wordt, staat
momenteel nog niet vast. Bewonersparticipatie is op dit moment nog niet aan de orde. Er zijn nog
maar zeer beperkt haalbare, betaalbare alternatieven voor aardgas, dus er valt nog niets te kiezen.
Zodra er meer duidelijkheid is over de oplossingen, starten we een traject om inwoners mee te laten
praten over de verschillende opties.

Relatie met Zoetermeer 2040 (omgevingsvisie)
Wij werken in Palenstein, Meerzicht en Driemanspolder samen met de woningcorporaties aan de
wijkgerichte aanpak om de bestaande woningen aardgasvrij te maken. Per wijk stellen wij een
uitvoeringsplan op waarin staat welke concrete projecten er op korte termijn (<5 jaar) worden
opgepakt, en welke zaken verder worden onderzocht. Hierbij wordt aangesloten bij natuurlijke
investeringsmomenten. Ook is er aandacht voor de aanpak met eigenaar-bewoners en
bedrijvenpanden in de wijk. Voor Palenstein is hiervoor succesvol subsidie ontvangen vanuit de
landelijke proeftuin aardgasvrije wijken. Ook voor Meerzicht en Driemanspolder verkennen we de
haalbaarheid van zo een subsidie binnen de tweede tranche van de proeftuin.
De aanpak van eigenaar-bewoners is in grote mate afhankelijk van het beschikbaar komen van de
juiste financiële instrumenten, zoals de gebouwgebonden financiering, en de bereidheid van
bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren om deze aanpak te ontwikkelen.
In de wijkgerichte aanpak wordt een doelgroepenaanpak gehanteerd, voor woningcorporaties,
scholen en gemeentelijk vastgoed, particuliere woningeigenaren en VvE’s, bedrijven en nieuwbouw.
In de loop van de tijd zal het aantal concrete projecten steeds verder toenemen, en zullen de
instrumenten en middelen die de gemeente hiervoor wil inzetten verder verfijnd worden. Het

6

huidige uitvoeringsplan voor Palenstein, Meerzicht en Driemanspolder zijn als bijlage bij dit
programma bijgevoegd.
De uitvoeringsplannen voor Palenstein, Meerzicht en Driemanspolder vormen een basisvariant voor
de verbetering van een wijk. Echter uit de wijkverkenning voor Meerzicht en de bouwstenen voor de
omgevingsvisie is gebleken dat er ook op andere beleidsterreinen verbeteringen gewenst zijn die
integraal in de aanpak een plek zouden kunnen krijgen. De huidige uitvoeringsplannen kunnen hier
een aanknopingspunt voor vormen. Deze plannen maken duidelijk wanneer er wordt geïnvesteerd in
de complexen van de gemeente en de corporaties. Als er interventies gewenst zijn dan zullen die
tijdig moeten worden voorbereid. Want het gaat om een kapitaalintensieve handeling
(tienduizenden euro’s per woning). Hiermee wordt weer voor langere tijd het woningbestand
vastgelegd, waarbij transformaties minder voor de hand liggen. En met name het bestaande
woningbestand is één van de knoppen waaraan gedraaid kan worden voor de sturing op de gewenste
sociaaleconomische ontwikkeling van de stad.
Hierbij is het borgen van de gewenste integraliteit een uitdaging. Gekeken wordt of er, net als voor
Palenstein, een gebiedsmanager kan worden aangewezen voor de andere wijken om deze
integraliteit te borgen.
Energietransitie binnen de schaalsprong
Zoetermeer groeit. Met de Schaalsprong wil de gemeente Zoetermeer minimaal 10.000 woningen
realiseren. Deze woningen zijn sowieso aardgasvrij. De gemeente Zoetermeer zet zich in om deze
woningen nul op de meter of energieleverend op te leveren. Wij doen dit door afspraken te maken
met bouwende partijen, en waar mogelijk dit te stimuleren. De gemeente is geen voorstander van
het vormgeven van aanvullende omgevingswaarden op het gebied van energiebesparing bovenop
landelijke wet- en regelgeving.
Bevorderen beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen
In Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan verschillende mogelijkheden voor het benutten van
(rest)warmte. Denk hierbij aan de plannen voor regionale warmtenetten als de warmterotonde,
welke momenteel geen kansen biedt voor Zoetermeer, maar ook lokale warmtenetten voor tuinders
in Oostland, met mogelijkheden voor het verwarmen van Zoetermeerse woningen. Ook is er een
provinciaal versnellingsprogramma voor boringen naar geothermie. Indien er zich kansen voordoen
die leiden tot een aantrekkelijk warmteaanbod voor onze inwoners, dan willen wij deze kansen
grijpen. Om deze reden blijven wij actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Voordat de gemeente
zich committeert aan zo’n project zal altijd eerst afstemming met de gemeenteraad worden gezocht.
Collectieve investeringen in bijvoorbeeld warmteprojecten hebben vaak een groot risico. Vanuit de
verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco zal als basis een duurzaamheidsfonds van €1,5
miljoen worden opgezet om o.a. dit soort investeringen te stimuleren.
Ondersteunen van particuliere woningeigenaren in heel Zoetermeer
We blijven onze bewoners ondersteunen bij het nemen van concrete stappen op het gebied van
verduurzaming. Dit doen we om ervoor te zorgen dat bewoners in staat zijn om stappen te zetten in
het aardgasvrij maken van hun woning, zonder dat ze nu keuzes maken waar ze later spijt van krijgen
(no-regret maatregelen).
De meeste m.n. particuliere eigenaren van eengezinswoningen kunnen nog niet overzien wat de
energietransitie concreet voor hun woning gaat betekenen. Om die energietransitie acceptabel te
krijgen is er een duidelijk plan voor de woning nodig en een haalbaar en betaalbaar aanbod waarbij
de mogelijkheid tot ontzorging gewenst is. Gebleken is dat aanbieden van deze ondersteuning en
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ontzorging vooralsnog niet haalbaar is zonder bijdrage van de overheid. Zeker niet in de vergaande
vorm zoals Reimarkt dit deed. Zij sluiten in 2020 hun winkel in de Dorpsstraat.
Zoetermeer wil in 2020 weer een nieuwe uitvraag doen voor de onafhankelijke advisering
(energieloket) en ontzorging van particuliere huiseigenaren. Hiervoor zal een vergelijkbare procedure
worden gevolgd als in 2017.
Ook willen wij het draagvlak onder inwoners voor aardgasvrij vergroten. Wij werken hierbij samen
met partijen uit de stad. Ook in deze periode ondersteunen wij de volgende diensten aan bewoners:
- Energiesafari’s
- Energiescan van de woning
- Bewonersbijeenkomsten in alle buurten
- Energiecafés
- Energie party
Verder werken we aan het verbeteren van de ondersteuning aan VvE’s. De mogelijkheden van VvE’s
zijn vergelijkbaar geworden met die van de corporaties sinds een VvE bij het Nationaal
Energiebespaarfonds (NEF) een 30 jarige lening kan afsluiten tegen een vast (laag) rentepercentage.
Een volledig meerjarigonderhoudsplan is hierbij vereist. Aan de andere kant kan draagvlak en
besluitvorming bij een VvE complex(er) zijn. De gemeente wil de eerste kansrijke VvE’s die hier mee
aan de slag gaan intensief ondersteunen. Zo komen we tot meer goede voorbeelden. De VvE de
Verdwenen Brug (Palenstein) is alvast een goed voorbeeld, waarbij de gemeente ook voor intensieve
ondersteuning heeft gezorgd.
Specifiek voor het ondersteunen en stimuleren van de kleine maatregelen heeft de gemeente een
aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze
regeling kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine
energiebesparende maatregelen in huis. Dit maakt verduurzaming bereikbaarder voor iedereen.
Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een revolverend duurzaamheidsfonds in te
stellen. De noodzaak van deze financiële instrumenten wordt bezien wanneer meer duidelijk is over
het al dan niet beschikbaar komen van gebouwgebonden financiering of extra middelen
voortkomend uit de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco.
De juiste condities creëren
De hierboven geschetste aanpak gaat alleen werken wanneer er duidelijke haalbare en betaalbare
alternatieven voor aardgas zijn voor onze inwoners. Op dit moment zijn de marktcondities hiervoor
nog niet optimaal. Denk hierbij aan de hoge kosten voor alternatieven, het ontbreken aan juiste
financieringsinstrumenten zoals gebouwgebonden financiering, et cetera. Om deze reden werkt de
gemeente Zoetermeer aan het creëren van de juiste condities voor de realisatie van de
energietransitie in Zoetermeer. Dit doen wij door samen te werken, en afspraken te maken met
lokale, regionale, landelijke en Europese partners.
Om kennis te delen maar vooral ook om aan betere condities te werken voor de energietransitie
participeert Zoetermeer in de volgende netwerken:
•

•

Energy Cities
Doel: delen kennis en best practices, netwerk voor partners Europese subsidieprojecten,
gezamenlijke lobby bij de Europese commissie.
VNG-klankbordgroep klimaatakkoord
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Doel: in de uitwerking van het klimaatakkoord voldoende middelen en bevoegdheden opnemen
voor de lokale opgave in de energietransitie.

•
•

•

•

G40
Doel: uitwisseling van kennis, best practices en het voeren van een gezamenlijke lobby.
De Stroomversnelling
Doel: bevorderen ontwikkeling vraag en aanbod voor nul op de meter toepassingen en lobby bij
overheden voor het creëren van de juiste condities.
Kennis- en leerplatform aardgasvrije wijken
Doel: lokaal ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van wijken ondersteund door de
Rijksoverheid.
Deelname aan lokaal platform Duursamen
Doel: verbinden lokale initiatieven, kennis en benutten samenwerkingsmogelijkheden.

Bedrijven
Momenteel voert de ODH de wettelijke taken uit voor de gemeente Zoetermeer zoals handhaving
van energiebesparing bij de grotere bedrijven en het uitvoeren van controles in het kader van de Wet
Milieubeheer. Bij deze laatste controles is er ook (beperkt) aandacht voor energiebesparing. De
Omgevingsdienst Haaglanden biedt aanvullend de mogelijkheid aan gemeenten om een
bedrijfsbezoek op duurzaamheid uit te voeren bij bedrijven. Bij dit bedrijfsbezoek is er aandacht voor
de thema’s energiebesparing, aardgasvrij, duurzame energieopwekking en duurzame mobiliteit. Op
dit moment zijn er geen aanvullende middelen om deze extra controle uit te voeren.
Voor kantoren geldt er een energielabelverplichting. Deze verplichting maakt dat het hebben van
duurzame kantoorgebouwen kan bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bij de update van
de kantorenstrategie Haaglanden is de ambitie om hier nadrukkelijker rekening mee te houden, en
de koppeling te zoeken met de plannen voor de verduurzaming van de bestaande wijken in
Zoetermeer.

Gemeentelijke organisatie klimaatneutraal
Net als landelijk afgesproken, en voorgesteld in het duurzaamheidspact, komt de gemeente
Zoetermeer met een Routekaart voor het gemeentelijk vastgoed om te laten zien wat de gemeente
van plan is om aan haar doelstelling voor een fossielonafhankelijke (aardgasvrije)
vastgoedportefeuille te voldoen. Hierbij hanteert Zoetermeer haar hogere ambitie van aardgasvrij in
2040. Deze routekaart wordt in 2020 opgesteld. Waar mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met
de inzichten uit de transitievisie warmte.
Alle schoolgebouwen die in Zoetermeer worden gebouwd of grootschalig gerenoveerd, wekken
evenveel hernieuwbare energie op als ze verbruiken.

2.4.2 Projecten hernieuwbare energie
Zoals uit de studie van CE Delft blijkt is momenteel de grootste bijdrage van CO2 in Zoetermeer het
gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. Op deze uitstoot is het vorige onderdeel (projecten
energietransitie) met name gericht. Wanneer deze woningen van aardgas afstappen zullen zij andere
technieken nodig hebben voor het verwarmen van hun woning. Daarmee wordt naar verwachting de
invloed van het elektriciteitsgebruik steeds belangrijker. De mogelijkheden voor hernieuwbare
energieopwekking in Zoetermeer zijn, los van de daken, echter beperkt (Backcastingstudie
Zoetermeer). Daar waar nog mogelijkheden zijn heeft opwekking van hernieuwbare elektriciteit een

9

grote ruimtelijke impact. Om deze reden staan hieronder meerdere actielijnen opgenomen om ons
hier goed op voor te bereiden.

Energiestrategie
Zoetermeer werkt samen met de regio Rotterdam-Den Haag aan het opstellen van een Regionale
Energiestrategie (RES). In deze strategie geeft de regio aan waar er in de regio ruimte is voor
windmolens en zonneparken. Een concept van deze strategie wordt in 2020 voorgelegd aan de
gemeenteraad, waarmee de raad met een wensen- en bedenkingenprocedure aandachtspunten kan
meegeven. Deze concept-RES wordt vervolgens aan het Rijk aangeboden. Het Rijk bekijkt op basis
van alle concept–RES’en in Nederland of zij een aanvullende opgave voor windenergie aan de regio’s
oplegt. In maart 2021 moet een definitieve RES worden opgeleverd die specifiek gebieden aanwijst
waar duurzame elektriciteitsopwekking gewenst is in de regio. Deze definitieve RES wordt vooraf ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hernieuwbare energie in ruimtelijk beleid
Vanwege de toegenomen aandacht en ambities voor hernieuwbare energieopwekking op land, en de
bovenstaande energiestrategie, is het belangrijk dat Zoetermeer een duidelijk beeld heeft van de
ruimtelijke mogelijkheden van windenergie en zonneparken op haar grondgebied en de
wenselijkheid hiervan. Hierbij kan ook aandacht zijn voor de verkenning van verdere mogelijkheden
van zon op daken. Wij willen deze verkenning gebruiken om een beleidskader te ontwikkelen waarin
de wenselijkheid van deze ontwikkeleigen kan worden bepaald. Dit beleidskader is een bouwsteen
voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Stimuleren duurzame energie
Hiernaast blijft de gemeente bewoners en bedrijven stimuleren om te investeren in hernieuwbare
energie. Binnen Zoetermeer betreft dit met name het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen
worden steeds vanzelfsprekender: ze zijn inmiddels al te koop bij grotere elektronicazaken en
woonwarenhuizen. Om deze reden krijgt de voorlichting een bescheidener vorm. Voorlichting over
hernieuwbare energie wordt alleen in combinatie met voorlichting over energiebesparing gedaan.
Zo is er bij wijkbijeenkomsten aandacht voor hernieuwbare energieopwekking. Ook blijft de
gemeente de activiteiten van DEZo ondersteunen. Dit gebeurt door DEZo een podium te bieden bij
wijkbijeenkomsten en door gemeentelijke daken ter beschikking te stellen voor projecten van DEZo.
Wanneer uit de verkenning hernieuwbare energie in Zoetermeer blijkt dat een andere focus
benodigd is, zal de wijze van stimulering hierop worden aangepast.

2.5 Monitoring en voortgangsrapportage
Dit deelprogramma legt het fundament voor de aanpak voor de komende drie jaar. De exacte
uitwerking, keuzes en acties kunnen pas in toekomstige producten worden gemaakt, zoals de RES en
de transitievisie warmte.
De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de algehele
voortgang van het programma. Aanvullend krijgt de gemeenteraad bij dit programma jaarlijks een
beknopte tussenrapportage over de aanpak van de gemeente Zoetermeer voor het aardgasvrij
maken van de bestaande gebouwen. In deze rapportage wordt de aanpak van de gemeente
weergegeven, tezamen met de behaalde resultaten. Hiermee krijgt de raad jaarlijks een overzicht
van wat er gedaan is en of we op duurzame koers liggen. Het is de ambitie om zo’n rapportage
jaarlijks in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad toe te zenden.
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Bijbehorende effectindicatoren
Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening de volgende indicatoren en kengetallen op te nemen voor
het thema Energietransitie:
• De totale CO2-uitstoot in de gemeente voor alle sectoren, met als subindicatoren:
o CO2-uitstoot woningen;
o CO2-uitstoot bedrijven;
• Geïnstalleerd vermogen hernieuwbare energie in Zoetermeer (MW);
• Aantal woningen die van het aardgas af zijn gehaald, per jaar.
Hierbij is het belangrijk om te constateren dat sturing het beste kan plaatsvinden op basis van de
indicatoren ‘geïnstalleerd vermogen’ en het aantal woningen dat van het aardgas af wordt gehaald.
Deze getallen laten het effect van het beleid zien in de gemeente Zoetermeer. De CO2 uitstoot is een
indicator die ook wordt beïnvloed door landelijke ontwikkelingen. Dit blijkt ook uit de studie van CE
Delft, die aangeeft dat de huidige daling van de CO2-uitstoot met name door een daling in de
emissiefactor van elektriciteit veroorzaakt lijkt te zijn.
Bovenstaande indicatoren worden gevoed met gegevens uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.
De Klimaatmonitor is de meest betrouwbare bron voor monitoringsgegevens op het gebied van
energie. Doordat CBS en Rijkswaterstaat de gegevens in de Klimaatmonitor controleren, zit er
vertraging in het beschikbaar komen van gegevens. De Klimaatmonitor loopt daarmee 1,5 jaar
achter. Dit betekent dat er in 2019 gerapporteerd wordt over het jaar 2017. Voor de indicator van
het aantal woningen die van het aardgas af zijn gehaald kan wel worden gerapporteerd over het
voorgaande jaar, omdat deze gegevens beschikbaar zijn via de netbeheerder.
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3

Deelprogramma versterken Groen/Biodiversiteit

3.1 Inleiding
Groen in en om de stad is hét aspect waar Zoetermeer
zich nu al positief onderscheidt en zich in de toekomst
nog nadrukkelijker kan onderscheiden. Zoetermeer, ‘stad
tussen de parken’ en ‘met de kop in het Groene Hart’
gelegen, heeft met zijn groen-blauwe structuur een heel
sterke troef als het gaat om kansen voor een
concurrerende woonomgeving, gezondheid,
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit kwam ook weer
naar voren bij de analyses in de voorbereiding van de
omgevingsvisie (Zoetermeer 2040).
De groeiopgave van 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen
in de stad betekent dat moet worden nagedacht over
hoe de groenblauwe dooradering van Zoetermeer een
vanzelfsprekend onderdeel van de stad kan blijven en
waar mogelijk worden versterkt. Met name in de
kwaliteit en de gebruikswaarde van de openbare ruimte
kan nog een schaalsprong gemaakt worden. Veranderd
gebruik en slijtage van het groen, afname van de
biodiversiteit en klimaatverandering vragen daarnaast
ook om nieuwe creatieve invullingen.

Coalitieakkoord 2018
Groen en onderhoud:
Robuust, aantrekkelijk, actief,
natuurvriendelijk en klimaatbestendig!
Wij zien het groen als een kwaliteit van
Zoetermeer. De stadsnatuur en onze
natuurgebieden zijn kwetsbaar en de voordelen
van groen zijn eindeloos. Het groen draagt bij
aan een prettige woonomgeving en een goed
vestigingsklimaat. Daarnaast bevordert het de
gezondheid, het bevordert de actieve recreatie,
het vergroot de biodiversiteit, en het vermindert
de effecten van de klimaatverandering.
We zetten in op:
▪ Kwaliteitsimpulsen aan het huidige groen
▪ Een hoger onderhoudsniveau van het groen
en openbare ruimte in de stad en de wijken
▪ De aansluiting van wijken op parken in en
rond de stad
▪ Uitvoering Visie Centraal Park (Dobbegebied)
▪ Groenplannen voor elke wijk
▪ Aandacht voor natuur- en buitengebieden
▪ Biodiversiteit
▪ Recreatieve functie groen

3.2 Focus en doelstellingen
Beleid voor behoud en verbetering van de groen-blauwe structuur is eerder vastgesteld met de
notitie groene gezonde stad (2018)’, de Groenkaart (2018), het Bomenbeleid (2019) en de Visie
biodiversiteit (2013). De laatste drie documenten vormen samen de Groentrilogie. [[LINKS OPNEMEN]]
Vanuit de doelen die we willen bereiken op het gebied van groen en biodiversiteit, is de volgende
ambitie verwoord:
Ambitie:
“We willen in 2040 een groenblauwe structuur in en om de stad hebben die onze
concurrerende woonaantrekkelijkheid van Zoetermeer vergroot, leidt tot verhoging
van de biodiversiteit en verbetering van de gezondheid en de klimaatadaptatie”.
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In de notitie Groene gezonde stad is uitgewerkt hoe je deze
ambitie kunt invullen en langs welke lijnen dit concreet kan
worden uitgewerkt. De uitwerking is onderdeel van
verschillende beleidsterreinen zoals het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte, de ontwikkelingen in het kader van de
schaalsprong, maar ook de uitvoering van het sociaal domein.
Hieruit blijkt duidelijk dat het werken aan de groene ambitie van
Zoetermeer op verschillende plekken in de organisatie is
ingebed.
Groen en biodiversiteit zijn daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd
in bestaande trajecten met bijbehorende
investeringsstructuren. Voor de bestaande wijken loopt dit via
de beheervisie, de nieuwbouw wordt opgepakt binnen de
Schaalsprong en projecten voor het buitengebied en de parken
vinden grotendeels plaats via de ‘Landschapstafels’ (Duin Horst
Weide en Hof van Delfland) waar de verbinding met de regio
wordt gemaakt.
De integraliteit in de ontwikkeling en uitvoering kan altijd beter.
Daarom is het de ambitie om dit de komende periode verder te
versterken en de inzet op groen nog verder te integreren in
zowel het dagelijkse werk als de toekomstige plannen. Alles wat
we als gemeente doen, moet bijdragen aan de ambitie van
Groene gezonde stad.

Overkoepelend kader
✓

Groene gezonde Stad

(okt 2018)
Geeft aan hoe invulling wordt gegeven
aan het realiseren van een:
▪ aantrekkelijke,
▪ actieve, natuurvriendelijke,
▪ klimaatbestendige,
▪ groenblauwe dooradering
van de stad.
Uitvoeringslijnen:
▪ Omgevingsvisie en -plannen
▪ Projecten Schaalsprong
▪ Wijkgerichte verkenning Meerzicht
▪ Beheer bestaand gebied

✓ Groentrilogie
Geeft aan hoe de gemeente om wil
gaan met het groen in de stad, de
bomen en de biodiversiteit.
Documenten:
▪ de groenkaart
▪ bomenbeleid
▪ visie biodiversiteit

In dit deelplan is uitgewerkt wat we de komende jaren kunnen
doen om hier invulling aan te geven. We werken met concrete
acties aan het groen via:
- de ontwikkeling van projecten en programma’s voor nieuwbouw/nieuwe openbare ruimte;
- de beheervisie voor de bestaande openbare ruimte;
- een te maken plan voor het groen in Meerzicht als onderdeel van de integrale wijkaanpak;
- de programmatische samenwerking in de landschapstafels voor het buitengebied/parken.

3.3 Acties en projecten
Om de ambitie te realiseren zijn maatregelen en investeringen noodzakelijk. De volgende
projecten/initiatieven zijn gestart of staan de komende jaren op het programma.

Voor de binnenstad
-

Het schetsontwerp ‘Centraal Park’ is in juli 2019 door de raad vastgesteld. Er is in de
Perspectiefnota budget gereserveerd voor de uitvoering. In 2020 wordt de eerste fase
‘herinrichting van de Markt’ meegenomen in de aanbesteding.

-

Met diverse vastgoedeigenaren worden verkenningen uitgevoerd voor de realisatie van
groene gevels en groene daken. Ook lopen er verkenningen voor subsidies voor de realisatie.
In 2020 verwachten we tot een pilot te kunnen komen.
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-

In de nieuwe visie voor de Binnenstad worden investeringsvoorstellen opgenomen voor
vermindering van verhard oppervlak ten behoeve van vergroening. Hiervoor wordt
bijvoorbeeld gedacht aan het maken van groene verbindingen door aanpassing/versmalling
van wegprofielen in en om het Stadshart.

Voor de bestaande wijken
-

Voor het beheer en de vervanging van de gehele openbare ruimte (incl. het groen) wordt
vierjaarlijks een beheervisie opgesteld. Bij de vervanging wordt gebruik gemaakt van de
laatste inzichten en kansen om bij te dragen aan de groene ambitie, circulariteit, en
toegankelijkheid. In de huidige systematiek zijn er echter geen structurele middelen voor de
vervanging van groen dat aan het einde van de levensduur is. In deze collegeperiode wordt
er jaarlijks geïnvesteerd in:
o de vervanging van een gedeelte van het bestaand groen dat nu aan het eind van de
levensduur is. Met de nieuwe beheervisie en Nota Kapitaalgoederen zal in 2020 een
aanvullend investeringsvoorstel worden gedaan voor structurele middelen voor alle
toekomstige ‘vervangingen van groen einde levensduur’. Dit geldt overigens niet
voor de vervanging van bomen. Daar zijn wel structurele middelen voor beschikbaar.
o meer maatwerk bij de vervanging en instandhouding van bomen door deze meer in
balans te brengen met de beleving van inwoners (bomenbeleid).

Voor het Entreegebied
-

Voor het Entreegebied wordt een concreet groen inrichtingsplan opgesteld, als uitwerking
van het masterplan. Uitgangspunt is zo veel mogelijk groen en zo weinig mogelijk verharding.
Dit inrichtingsplan wordt onderdeel van het exploitatieplan met publieke en private
(opgelegde danwel voorgestelde) investeringen. Het plan zal naar verwachting in de eerste
helft van 2020 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

In de integrale wijkaanpak in Meerzicht
-

In 2019 is er als pilot een integrale wijkverkenning uitgevoerd in de wijk Meerzicht. Verwacht
wordt dat er in 2020 een voorstel komt voor een integrale wijkaanpak. Een plan voor het
groen in de wijk (wijkgroenplan) zal daar onderdeel van zijn. Er zal een investeringsvoorstel
worden gedaan als er maatregelen worden voorgesteld die verder gaan dan het (huidige)
afgesproken basisniveau in de beheervisie.

In de parken en het buitengebied
Voor het buitengebied en in de parken werken we regionaal samen in de landschapstafels Duin,
Horst en Weide en Hof van Delfland. In de afgelopen 4 jaren is vooral veel geïnvesteerd in het
opbouwen van de samenwerking en het voorbereiden van projecten. Zoals eerder in het memo
voortgang regionale groenprojecten is weergeven zijn of worden de volgende projecten de komende
jaren in uitvoering genomen met cofinanciering van partners en/of de provincie Zuid Holland:
Projecten binnen de landschapstafels waarvan Zoetermeer trekker is:
- Bij het project Moerasparels worden diverse kleine gebieden rondom de Zoetermeerse Plas
zodanig heringericht dat er optimale habitats ontstaan voor meerdere bijzondere dier- en
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-

-

-

plantensoorten. De moerasgebieden zullen tevens een bijdrage leveren aan de
waterzuivering van de plas.
Samen met gemeente Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap van Rijnland werkt gemeente Zoetermeer aan de inrichting van een
Weidevogelkerngebied, een hoogwaardig ecostapsteengebied van minimaal 25 hectare voor
weidevogels en insecten.
Op diverse locaties in het buitengebied worden verblijfsvoorzieningen voor fauna (zoals
nestkasten) geplaatst om vogels meer ruimte te bieden om te nestelen en jongen groot te
brengen. Door het plaatsen van webcams in de nestkasten kunnen inwoners van Zoetermeer
de ontwikkelingen meebeleven.
De bermen langs de twee bestaande regionale fietsroutes ‘Hollandse Banen’ worden
bijvriendelijk ingericht. Hiermee ontstaat een bijenlint van ca 40 km.
Op stadsboerderij De Balijhoeve wordt een beleeftuin aangelegd voor kwetsbare ouderen.
De beleeftuin is tevens het startpunt van de bijenlintroute door Buytenhout.
Het project Rondje Meerpolder, waarbij het ontbrekende stuk fietspad (1 km) is aangelegd, is
recent voltooid (nov 2019).

Binnen de landschapstafels is Zoetermeer verder deelnemer aan de volgende projecten:
- Mountainbike route door Duin Horst Weide
- Tunnelbeschilderingen op de routes van de Hollandse Banen
- Fietspaden in de Nieuwe Driemanspolder
- Themaroute regionale uitkijkpunten
- Diverse themaroutes binnen Duin Horst Weide
- Diverse kidsproof arrangementen
Op de volgende bladzijde is een schematisch overzicht opgenomen van de geplande projecten en
initiatieven, de lijnen waarlangs deze worden uitgevoerd en het effect op de openbare ruimte.

3.4 Monitoring en voortgangsrapportage
De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de algehele
voortgang van het programma Duurzaam en Groen. Aanvullend krijgt de gemeenteraad jaarlijks een
beknopte voortgangsrapportage om te laten zien wat er gedaan en bereikt is.
Bij de voortgangsrapportage zal onder andere gebruik worden gemaakt van de volgende kentallen:
- oppervlakte natuurlijk(er) beheerde gebieden,
- oppervlakte natuurkern-gebieden.
Uitgangspunt is dat beide de komende jaren zullen toenemen.
Voor het onderdeel biodiversiteit komt er tevens een jaarlijkse monitoringsrapportage. Dit is
onderdeel van de opdracht van de raad om een biodiversiteitsindex uit te werken. Deze indicator
moet jaarlijks inzicht geven in de kwaliteit en de ontwikkeling van de stadsnatuur. De jaarlijkse
monitoringsrapportage die aan deze index gekoppeld wordt, biedt een uitgebreider inzicht in de
resultaten en een nadere duiding van de ontwikkeling van het indexgetal.
Het startmoment voor de index is 2020. De eerste monitoringsrapportage volgt dan 2021.
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Schematisch overzicht
van de geplande projecten en initiatieven, de lijnen waarlangs deze worden uitgevoerd en het effect
op de openbare ruimte:

X
X

Herziening beheervisie

X

Groenplan als onderdeel van integrale wijkaanpak

Parken en buitengebied

Integrale wijkaanpak Meerzicht

Schaalsprong/ Entreegebied

X

X

X

X

X

X

Herziening bomenbeleid
Groen in inrichtingsplan Entreegebied

Klimaatbestendigheid

Investeringsvoorstellen voor vergroening binnenstad

Natuurvriendelijk/ biodiversiteit

X

Actief/ uitnodigend tot bewegen

Pilot groene gevels en daken/ vergroening vastgoed

Aantrekkelijkheid

X

Effect op de
openbare ruimte

Robuuste groen-blauwe structuur

Groen in herinrichtingsplan Markt (Centraal Park)

Bestaande wijken

Projecten en initiatieven

Binnenstad

Uitvoeringslijn

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rondje Meerpolder

X

X

X

X

X

X

Moerasparels

X

X

X

X

X

X

Weidevogelkerngebied

X

X

X

X

X

Verblijfsvoorzieningen voor fauna

X

X

X

Bijenlinten

X

X

X

X

Beleeftuin

X

X

X

X

Mountainbike route door Duin Horst Weide

X

X

Tunnelbeschilderingen op routes Hollandse Banen

X

X

Fietspaden in de Nieuwe Driemanspolder

X

X

Themaroute regionale uitkijkpunten

X

X

Diverse themaroutes binnen Duin Horst Weide

X

X

Diverse kidsproof arrangementen

X

X

X
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4 Duurzaamheidspact
Elementen uit het
duurzaamheidspact

Relatie met het programma
Duurzaam & Groen Zoetermeer

1. Focus: niet de maatregelen staan
centraal, maar de ambities.

Wordt helemaal onderschreven. De voorgestelde
raadsbesluiten zijn ook op dit niveau geformuleerd.

2. De duurzaamheidsagenda in
Zoetermeer komt tot stand met
uitvoeringspartners, inwoners,
organisaties en het bedrijfsleven.

De stichting DuurSamen werkt o.a. met de
gemeente samen om tot een gezamenlijke
duurzaamheidsagenda te komen waarin een
overzicht wordt gegegeven van alle
duurzaamheidsactiviteiten in Zoetermeer.
Duursamen heeft ook een paneldiscussie
georganiseerd om vanuit diverse stakeholders input
te kunnen laten meegeven aan het lokale
duurzaamheidsbeleid.
3. De gemeente heeft een pro-actieve
Wordt helemaal onderschreven. Zie voorgesteld
houding naar duurzame partners (regio, raadsbesluit 4b. "samen te werken/ green deals te
bedrijfsleven, duurzame initiatieven van sluiten met lokale, regionale, landelijke en
particulieren en organisaties), gaat
Europese partners om daarmee de condities te
allianties aan en maakt afspraken
creëren voor de realisatie in Zoetermeer."
middels convenanten, green deals e.d.
4. Per raadsperiode komen er twee
Wordt als volgt uitgevoerd:
heroverwegingsmomenten. Aan het
- Een vierjaarlijkse actualisatie- en
begin komt er een herijking van het
verantwoordingscyclus, waarbij aan het begin van
‘Actieplan Duurzaam & Groen’ door een iedere raadsperiode binnen een half jaar het
nieuw college. Aan het eind maken we
programma Duurzaam & Groen Zoetermeer wordt
de balans op. Hier kunnen raad en
geactualiseerd en aan het eind van iedere
college in de nieuwe raadsperiode dan
raadsperiode de balans wordt opgemaakt.
verder mee
- Jaarlijks via een beknopte tussenrapportage de
voortgang wordt gemeld om te laten zien wat er is
gedaan en bereikt en of we op duurzame koers
liggen.
5. We rapporteren jaarlijks over de
Zie voorgaand antwoord
duurzame koers & de resultaten
(gerealiseerd en verwacht). De balans
tussen doelen en budgetten vraagt
uitwerking op de korte, middellang en
langere termijn, inclusief concreet zicht
op verwachte en benodigde bijdragen
van derden
6. Draagvlak voor het
De gemeente maakt een communicatieplan dat ze
duurzaamheidsbeleid onder inwoners
afstemt met de belangrijkste stakeholders en
van Zoetermeer is van cruciaal belang.
waarmee ze ook samenwerking zoekt. Voorbeelden
Zij moeten goed geïnformeerd worden
hiervan in de afgelopen jaren zijn: de huis-aan-huis
over wat er gebeurt en wat de
verspreide duurzaam & groenkrant, de
resultaten zijn en wat zij zelf kunnen
palensteinkrant en bewonersinformatie-avonden
bijdragen aan de doelstellingen
per wijk.
7. Jaarlijks wordt een
Een duurzaamheidsweekend zou een mooie vorm
duurzaamheidsweek(-end) georganiseerd kunnen zijn. Bij het uitwerken van de
waarbij duurzaamheid en groen in de
communicatieagenda nemen we dit idee mee in de
spotlight worden geplaatst
afweging over welke communicatiemiddelen het
beste passen bij de gekozen ambities.
8. Er komt een digitaal
De stichting Duursamen heeft hier reeds een
duurzaamheidsplatform waar allerlei
initiatief voor genomen en de gemeente
organisaties, bedrijven en inwoners die ondersteunt de opstart.
zich bezighouden met duurzaamheid en
groen elkaar kunnen vinden en
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versterken

9. We richten een service- en
informatiepunt in, waar informatie te
verkrijgen is over de mogelijkheden om
zelf de eigen woning of bedrijfspand te
verduurzamen en de eigen leefomgeving
groen en leefbaar te houden
(verwarming, isolatie, huishoudelijke
apparaten, koken, verlichting,
tuinaanleg e.d.)
10. Zoetermeer moet zijn bijdrage
leveren, en dat betekent als
hoofddoelstelling dat Zoetermeer de
ambities van Parijs haalt en dus
klimaatneutraal is in 2040 of zoveel
eerder als mogelijk
11. De opgave van verduurzaming is van
ons allemaal, en gaat niet alleen de
gemeente zelf aan, maar ook bewoners,
bedrijven en andere organisaties. Voor
iedere groep ontwikkelt de gemeente
een aanjaag-aanpak, met tenminste een
faciliterende en meedenkende rol voor
de gemeente. M.b.t. bewoners strekt dit
zich - naast woningbouw-corporaties ook uit tot VVE’s en particuliere
woningbezitters
12. Alle leden van het college zijn
medeverantwoordelijk voor het
klimaatbeleid. Een coördinerend
wethouder duurzaamheid ziet erop toe
dat het onderwerp op alle
beleidsterreinen de aandacht krijgt die
het verdient

Het college onderschrijft het belang voor de
ondersteuning van particuliere huiseigenaren bij de
energietransitie. Het volgende besluit is daarom
aan de raad voorgesteld: "een
ondersteuningsaanbod te organiseren voor
particuliere huiseigenaren (VvE’s en
eengezinswoningen)" In 2020 zal hier weer een
uitvraag voor worden georganiseerd. De meest
effectieve vorm zal worden toegepast.
Gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om in
2040, 10 jaar eerder dan in het klimaatakkoord is
afgesproken, een aardgasvrije gebouwde omgeving
te realiseren.

13. Met de Omgevingsdienst Haaglanden
worden meetbare afspraken gemaakt
over effectieve handhaving van de plicht
voor bedrijven om te investeren in
rendabele energiebesparingen

Momenteel voert de ODH de wettelijke taken uit
voor de gemeente Zoetermeer zoals handhaving
van energiebesparing bij de grotere bedrijven en
het uitvoeren van controles in het kader van de
Wet Milieubeheer. Bij deze laatste controles is er
ook (beperkt) aandacht voor energiebesparing. De
Omgevingsdienst Haaglanden biedt aanvullend de
mogelijkheid aan gemeenten om een
bedrijfsbezoek op duurzaamheid uit te voeren bij
bedrijven. Bij dit bedrijfsbezoek is er aandacht
voor de thema’s energiebesparing, aardgasvrij,
duurzame energieopwekking en duurzame
mobiliteit. Op dit moment zijn er geen aanvullende
middelen om deze extra controle uit te voeren.

Dit vormt onderdeel van het voorgestelde
raadsbesluit: "een ondersteuningsaanbod te
organiseren voor particuliere huiseigenaren (VvE’s
en eengezinswoningen)".

Wethouder Paalvast is samen met wethouder
Groeneveld organiserend wethouder van het
duurzaam & groen beleid. Verder geldt uiteraard
dat in het kader van collegiaal bestuur beleid per
definitie al een zaak van het college als geheel is.
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14. De bedrijfsvoering van de gemeente
en de gemeentelijke organisatie worden
op termijn klimaatneutraal

Om te beginnen is de openbare verlichting al jaren
aan de slag met de transitie naar LED. In de eerste
jaren in een voorzichtig tempo en nu in hoog
tempo. Waarschijnlijk is er nog 7 jaar nodig om de
transitie naar LED volledig te voltooiien. In
beheervisie volgt de stand van zaken en de
benodigde tijd. Net als landelijk is afgesproken, en
voorgesteld in het duurzaamheidspact, komt de
gemeente Zoetermeer met een routekaart vastgoed
om te laten zien wat de gemeente van plan is om
aan haar doelstelling voor een klimaatneutrale
vastgoedportefeuille in 2050 te voldoen. Hierbij
hanteert Zoetermeer haar hogere ambitie van
klimaatneutraal in 2040. Deze routekaart wordt in
2020 opgesteld. Waar mogelijk wordt hierbij
rekening gehouden met de inzichten uit de
transitievisie warmte. Alle schoolgebouwen die in
Zoetermeer worden gebouwd of grootschalig
gerenoveerd, wekken evenveel hernieuwbare
energie op als ze verbruiken.
15. Het is noodzakelijk inwoners,
Het zoveel mogelijk benutten van natuurlijke
woningeigenaren en bedrijven mee te
momenten is één van de hoofdonderdelen van onze
nemen in de opgave waarvoor we staan. strategie bij de energietransitie. In de aanpak zoals
Keuzevrijheid en flexibiliteit zijn daarbij ontwikkeld in Zoetermeer voor Palenstein gaat de
belangrijk. Voor iedereen zal er iets
focus uit op het benutten van natuurlijke
veranderen. Belangrijk is om waar
investeringsmomenten. Deze aanpak houden wij
mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke
ook voor het komende programma aan.
momenten. Bij iedere verhuizing, iedere
verbouwing en iedere investering dienen
zich kansen aan om te verduurzamen
16. Om te kunnen voldoen aan de
Dit vormt onderdeel van het voorgestelde
doelstellingen, zullen ook inspanningen raadsbesluit: "een ondersteuningsaanbod te
nodig zijn van bewoners, instellingen en organiseren voor particuliere huiseigenaren (VvE’s
bedrijven. Iedereen draagt een steentje en eengezinswoningen)".
bij. De gemeente helpt door stimuleren,
informeren, verleiden, faciliteren en
ontzorgen. We verbieden niet
17. We maken goede voorbeelden van
Dit vormt onderdeel van het voorgestelde
lokale duurzaamheidsinitiatieven
raadsbesluit: "een ondersteuningsaanbod te
zichtbaar, om zo het vliegwieleffect te
organiseren voor particuliere huiseigenaren (VvE’s
versterken
en eengezinswoningen)".
18. We brengen het gemeentelijke
Zie het antwoord op onderdeel 14.
vastgoed in kaart en zorgen voor een
planmatige aanpak om dit te
verduurzamen
19. Daar waar de markt nog geen
Dit is een onderdeel van het voorgestelde
duurzame oplossing biedt, stimuleert de raadsbesluit: met partners lokaal, regionaal,
gemeente samen met andere grote
landelijk en Europees samen te werken/green deals
steden (in bijvoorbeeld de MRDH)
te sluiten ten einde de condities te creëren voor de
duurzame kennis- en
realisatie van de energietransitie in Zoetermeer.
productontwikkeling, bijvoorbeeld door
een gezamenlijke aanbesteding
20. De gemeente stimuleert en
Dit is grotendeels een onderdeel van het
ondersteunt lokale initiatieven en
voorgestelde raadsbesluit: met partners lokaal,
creëert voor de meest kansrijke
regionaal, landelijk en Europees samen te
projecten de noodzakelijke voorwaarden werken/green deals te sluiten ten einde de
om deze tot een succes te maken.
condities te creëren voor de realisatie van de
Ondernemerschap van Zoetermeerse
energietransitie in Zoetermeer. Een paar
inwoners, of dat nu commercieel is of
kantekeningen. De gemeente is niet per definitie in
coöperatief, wordt één van de pijlers
staat om altijd de noodzakelijke voorwaarden te
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van de transitie. Daarbij hoort actieve
ondersteuning door de gemeente

creëren. En Zoetermeers ondernemerschap is een
pré maar wel binnen de kaders van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en ook afhankelijk van de
kwaliteit en beschikbaarheid van het aanbod.

21. Voor zover mogelijk en voor zover ze
geen grote overlast veroorzaken,
handhaven we de bestaande
windturbines en onderzoeken we of er
enkele in Bleizo bijgeplaatst kunnen
worden
22. De gemeente koopt zelf zo
klimaatneutraal mogelijk in (wagenpark,
groene stroom)

In het kader van de regionale energiestrategie zal
ook Zoetermeer mee moeten verkennen waar er
redelijkerwijs nog windturbines kunnen worden
geplaatst.

23. Duurzaamheid wordt een
belangrijkere voorwaarde bij gunningen
en aanbestedingen. De gemeente werkt
bij voorkeur met instellingen en
bedrijven die zichtbaar werk maken van
energiebesparing en het gebruik van
duurzame materialen

24. Er komt een keurmerk voor
duurzame partners van Zoetermeer.
Duurzame ondernemers en inwoners
kunnen als ambassadeurs worden
ingezet
25. De gemeente gaat organisaties
waarmee ze een subsidierelatie heeft
actief aanspreken en ondersteunen om
te verduurzamen

26. Woningcorporaties en andere
verhuurders worden gestimuleerd ook
hun bewoners of ondernemers zelf de
mogelijkheid te geven warmtepompen,
zonnecollectoren en zonnepanelen op
hun (al dan niet gedeelde) dak te
plaatsen. De gemeente kan hierbij een
rol spelen als makelaar of mediator

Zoetermeer heeft het convenant maatschappelijk
verantwoord inkopen onderschreven. Dit bestaat
uit 7 elementen. Klimaat/energie is er daar één
van. Uitgangspunt is dat er aan minimaal 2
elementen moet worden voldaan. De gemeente
koopt al jaren groene stroom in en is ook het
wagenpark steeds verder aan het electrificeren.
Voor een paar toepassingen zoals strooiauto's en
vuinliswagens is dat nu functioneel nog niet
haalbaar.
Zoetermeer heeft het convenant maatschappelijk
verantwoord inkopen onderschreven. Minimaal aan
2 van de 7 elementen moet worden voldaan. De
ervaring bij grote aanbestedingen (grote volumes)
voor het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte is dat er zeker gemiddeld wel aan 4
aspecten wordt voldaan. Met grote volumes.
Aanbieders komen ook met steeds serieuzere,
kwalitatief betere aanbiedingen en innovatievere
op deze thema's en waar aanbieders zich ook echt
op willen onderscheiden. Daarnaast is vanuit de
sociale kant van duurzaamheid ook SROI van
toepassing.
CE Delft adviseert om niet een keurmerk op te
stellen. Zoetermer zet graag duurzame
ondernemers en inwoners in als ambassadeurs.
De gemeente ondersteunt amateurverenigingen
(sport, welzijn en cultuur) met advies (scans) en
investeringssubsidie (investeringsimpuls) voor het
verduurzamen van hun accomodaties. Diverse
sportverenigingen hebben hier ook al gebruik van
gemaakt. Daarnaast wordt naar verwachting bij de
actualisatie van de monumentensubsidie de
mogelijkheid opgenomen eigenaren van
monumentale panden te kunnen ondersteunen bij
de verduurzaming van hun pand.
De gemeente stimuleert een integrale, haalbare en
betaalbare aanpak van de energietransitie en
verduurzaming van woningen. Als het door huurders
zelf plaatsen van zonnepanelen door de corporaties
kan worden geïntegreerd in hun aanpak zal de
gemeente hier een voorstander van zijn. Dit is ter
beoordeling van de corporaties en onderdeel van
hun bedrijfsvoering.
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27. We steunen maatschappelijke
initiatieven die hieraan bijdragen, zoals
energiecoöperaties.

De gemeente ondersteunt, o.a. met het
beschikbaar stellen van daken, de realisatie van
collectieve zonnecentrales op daken. Huurdwers
kunnen hier in participeren.

28. Vanaf 2018 wordt voor zover
mogelijk elk nieuw gebouw of nieuwe
woning klimaatneutraal of ‘nul-op-demeter’ gebouwd. We zetten wijk voor
wijk en ‘blok voor blok’ in op het
verduurzamen van bestaande woningen

De gemeente Zoetermeer zet zich in om
nieuwbouwwoningen nul op de meter of
energieleverend op te leveren. De gemeente is
echter geen voorstander van aanvullende
gemeentelijke normen op het gebied van
energiebesparing bovenop landelijke wet- en
regelgeving. Zoals in het aanpak vermeld staat
werkt Zoetermeer aan een wijkgerichte aanpak om
bestaande woningen te verduurzamen.
29. Vanaf 2018 worden nieuwe woningen In zoetermeer komen geen nieuwbouwwoningen
aardgasvrij gebouwd, als de gemeente
meer op aardgas. Daar heeft de raad in maart 2018
dat kan afdwingen. Zoetermeer is in
al een besluit over genomen. Vanaf juli 2018 is dit
2040 van het gas af
ook landelijk beleid geworden.
30. We stimuleren verduurzaming door
De gemeente is geen voorstander van aanvullende
waar mogelijk eisen te stellen bij
gemeentelijke normen op het gebied van
vergunningverstrekking
energiebesparing bovenop landelijke wet- en
regelgeving. De gemeente Zoetermeer zet zich in
om deze woningen nul op de meter of
energieleverend op te leveren. Wij doen dit door
afspraken te maken met bouwende partijen, en
waar mogelijk dit te stimuleren.
31. Het wordt mogelijk om de
Dit vraagt lobby op landelijk niveau om dit
investering voor verduurzaming van de mogelijk te maken. De gemeente zet zich hiervoor
woning via je energierekening terug te
in. Dit is een onderdeel van het voorgestelde
betalen. Het doel is de energiekosten
raadsbesluit: met partners lokaal, regionaal,
per woning op termijn te laten dalen
landelijk en Europees samen te werken/green deals
te sluiten ten einde de condities te creëren voor de
realisatie van de energietransitie in Zoetermeer.
32. We onderzoeken of de gemeente
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om een
een (revolverend) duurzaamheids-fonds revolverend duurzaamheidsfonds in te richten.
op kan richten. Inwoners en
ondernemers zouden daarbij via een
lening tegen gunstige voorwaarden
sneller hun woning of bedrijfspand
kunnen verduurzamen. Zo is een
energiezuiniger pand voor iedereen
bereikbaar
33. Door de klimaatverandering zal
Er heeft een klimaatstresstest plaatsgevonden. De
Zoetermeer vaker last hebben van
gemeente Zoetermeer werkt eraan om de
regenoverlast en droogte. Daar moeten knelpunten uit deze stresstest op te lossen.
we op voorbereid zijn. We moeten de
stedelijke omgeving aanpassen door de
stad te ontstenen en alternatieve
waterbergingen te maken
34. Bij grotere versteende plekken zoals Dit is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling
parkeerterreinen zorgen we voor
van de visie Binnenstad. De inzet is om substantiële
strategisch groen en meer
aantallen m2 verhard oppervlak te ontharden en te
beschaduwing, wat leidt tot lokale
vergroenen. In 2020 worden hier concrete
temperatuurdaling en dus minder
voorstellen voor verwacht.
hittestress
35. We helpen inwoners en ondernemers Deze maatregel is helaas in het kader van de
om hun tuinen te ontstenen door
bezuinigingsmaatregelen 'ombuigen en vernieuwen'
laagdrempelige en ludieke acties zoals
vervallen.
bijvoorbeeld een plant voor een steen
en de collectieve inkoop van

21

regentonnen
36. We vergroenen de openbare ruimte
op een slimme manier door het groener
maken van straten en pleinen en het
creëren van groene daken en gevels
37. We gaan meer doen aan onderhoud
van het groen, want een frisse en
verzorgde groene uitstraling is het
visitekaartje van onze stad
38. We zijn trots op en investeren in
onze parken en natuur- en
recreatiegebieden. Het groene karakter
moet behouden blijven. Volbouwen is
geen optie. We bevorderen er een goede
biodiversiteit

Zie ook het antwoord op vraag 34. Daarnaast vindt
ook een verkenning plaats met diverse
vastgoedeigenaren in de binnenstad om gevels en
daken te vergroenen.

Bij de aanbieding van de nieuwe beheervisie in
2020 zullen er investeringsvoorstellen worden
gedaan.
Dit vormt het vertrekpunt voor diverse
(aangekondigde) investeringen/voorstellen in ons
deelprogramma groen en biodiversiteit.
Zoetermeer, ‘stad tussen de parken’ en met de kop
in het Groene Hart’ gelegen, heeft met zijn groenblauwe structuur een heel sterke troef als het gaat
om kansen voor een concurrerende woonomgeving,
gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit
kwam ook weer naar voren bij de analyses in de
voorbereiding van de omgevingsvisie (Zoetermeer
2040). Beleid voor behoud en verbetering van deze
groen-blauwe structuur is al eerder vastgesteld met
de notitie groene en gezonde stad, de groenkaart
en de visie biodiversiteit.
39. We zijn zuinig op ons groen en
Dit is opgenomen in het nieuwe bomenbeleid dat in
kappen bomen niet zomaar. We
2019 ter vaststelling is aangeboden. N.B. bestaande
overleggen met omwonenden en kappen bomen worden niet weggehaald t.b.v.
alleen als het nodig is volgens de nieuwe zonnepanelen.
afspraken. Een belangrijke rol is daarbij
weggelegd voor de Adviescommissie
Bomen
40. Bij het onderhoud van bermen
De gemeente heeft een lange traditie met het
houden we rekening met bijen en
natuurlijk beheer van bermen. Dit heeft
andere insecten. We hebben oog voor
aantoonbaar ook tot een hoge biodiversiteit
waardevol groen en kiezen voor
geleidt. Erkenning hiervoor kreeg de gemeente de
verbeterende controle op naleving van
verkiezing tot bijvriendelijkste gemeente door
de gedragsregels voor het beheer van
Naturalis. Regels zijn opgenomen in een
flora & fauna
gedragscode. Aannemers hebben vaak special een
ecoloog in dienst om zeker te zijn van een goede
naleving en stellen nieuwe technieken voor zoals
sinusmaaien om tot nog betere resultaten te
komen.
41. We staan open voor groene
Het college staat open voor alle burgerinitiatieven
burgerinitiatieven
en heeft hier ook het 'loket maatschappeleijke
initiatieven' voor ingesteld.
42. Wij zien ruimte voor uitbreiding van Zie antwoord op voorstel 41. Ondernemers op
het adoptiegroen voor inwoners en
bedrijventerreinen mogen entreewegen zelf in
ondernemers. Voorde laatstgenoemden
beheer nemen.
bijvoorbeeld op de toegangswegen naar
bedrijventerreinen
43. We zetten in op alternatieven voor
Dit is het huidige beleid in onze visie mobiliteit.
de auto, zoals een goed OV-netwerk met
snelle aansluitingen naar Leiden, Den
Haag, Gouda en Rotterdam, meer
vervoerscapaciteit, betere
carpoolmogelijkheden, goede
snelfietsroutes en meer P&Rmogelijkheden.
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44. We verleiden inwoners om meer
gebruik te maken van de fiets en het OV
of om vaker te gaan lopen
45. We zorgen voor een goede
doorstroom van het autoverkeer, zodat
zo min mogelijk luchtvervuiling door
files plaatsvindt. We treden op bij
overschrijding van de wettelijke normen
voor luchtkwaliteit
46. De auto blijft belangrijk, maar moet
wel steeds schoner. Het gebruik van
elektrische auto’s wordt gestimuleerd
door de laad-infrastructuur in de stad
uit te breiden, zodat iedere inwoner
binnen een passende afstand van zijn
woning een laadvoorziening heeft

47. De gemeente zal haar wagenpark
vergroenen en bij nieuwe aanschaf
zoveel mogelijk elektrische auto’s,
brommers en fietsen aanschaffen

48. Zo min mogelijk afval wordt
verbrand. De gemeente beschouwt afval
als een grondstof die weer hoogwaardig
gebruikt kan worden
49. De gemeente zal maximaal circulair
inkopen en panden inrichten (vloeren,
tapijt, kantoorinventaris e.d.)
50. In contracten die we afsluiten met
afvalverwerkingsbedrijven geven we het
aspect van circulaire economie een
grotere rol

De verleiding vindt plaats door goede infrastructuur
en voorzieningen te creëren.
Dit is cf. de mobiliteitsvisie. Mbt de wettelijke
normen voor luchtkwaliteit komen in Zoetermeer
geen overschreidingen voor en de trend is dat de
luchtkwaliteit langzaam maar zeker steeds nog iets
verbetert.
De gemeente Zoetermeer stimuleert elektrisch
rijden door het opladen van de elektrische auto
binnen 300 meter wandelen van de woning
mogelijk te maken. De gemeente heeft op een
kaart de nieuwe mogelijke oplaadpunten
aangegeven voor elektrische auto's. Inwoners
hebben mee kunnen denken over de plekken, die
verspreid liggen over de stad. Of het oplaadpunt er
ook komt, hangt af van de belangstelling voor deze
plek. Er volgt (als aanvulling op mobiliteitsvisie)
nog beleid op de verdere uitrol van laadpalen.
Gedacht wordt aan een uitvraag in de markt om
deze dienstverlening over te nemen.
Bij de aanbesteding is het uitgangspunt zoveel
mogelijk elektrisch. In een aantal gevallen kan dit
(nog) niet zoals bij voertuigen voor
gladheidbestrijding en huisvuilinzameling. De grote
inzamelvoertuigen worden wel uitgerust met
elektrische belading. Ingehuurde aannemers zetten
in toenemende mate electrische veegauto's in.
Verder vindt er in 2020 een evaluatie plaats over
de pilot met electrische dienstauto's. N.a.v. de
evaluatie wordt een besluit genomen over de
continuïteit.
Dit is één van de redenen waarom de gemeente
'DIFTAR' gaat invoeren. DIFTAR wordt als de
belangrijkste maatregel gezien die hier toe kan
bijdragen.
Zoetermeer heeft het convenant maatschappelijk
verantwoord inkopen onderschreven. Dit bestaat
uit 7 elementen. Circulariteit is er daar één van.
Uitgangspunt is dat er aan minimaal 2 elementen
moet worden voldaan.
Zie ook het antwoord op 49. Daarnaast wordt er bij
de inkoop ook al in toenemende mate rekening
gehouden met afvalpreventie, circulariteit en
biobased. Voorbeelden zijn een pilot met borden
van bamboe en onderzoek naar de inzet van
cellulose uit grasmaaisel voor biobased
toepassingen. Het voornemen is om deze
toenemende aandacht voor circulariteit in de
nieuwe beheervisie in 2020 te continueren.
De gemeente zal hier zelf geen initiatief toe nemen
maar maatschappelijke initiatieven wel toejuichen.

51. Er komt meer aandacht voor het
repareren van (elektrische) apparatuur
door het concept van de repaircafé’s uit
te breiden
52. Het afvalscheidingpercentage moet
Zie het antwoord op 48. Verder zullen er ook meer
flink omhoog en de hoeveelheid
voorzieningen komen voor afvalscheiding in de
restafval per inwoner van Zoetermeer
openbare ruimte.
moet flink omlaag
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53. Enerzijds vragen we van inwoners
om zelf vooraf veel meer te gaan
scheiden en zich bewust te worden van
de hoeveelheid restafval die zij
produceren. Anderzijds willen we het
inwoners ook makkelijker maken in de
vorm van meer
nascheidingsmogelijkheden (vaker aan
huis ophalen, meer milieu-eilanden in
de wijken). Het gaat om het resultaat.
Zoetermeer haakt daarbij aan bij de
technische ontwikkelingen

Het college zet niet in op nascheiding maar juist
het stimuleren van bronscheiding. De voorgenomen
maatregelen zijn:
- Stoppen inzameling gratis grofvuil
- Aan huis ophalen van PBD (minicontainers en
ondergronds) i.p.v. het huidige brengsysteem
- Frequentieverlaging inzameling restafval van2x
per maand naar 1x per maand
- Invoeren Diftar.

Er worden dus geen milieu-eilanden bijgeplaatst.
Wel ondergrondse containers voor PBD dichterbij
huis.
Met deze doelstelling willen we de hoeveleheid
restafval in Zoetermeer terugdringen.
Nascheiding is voor ons nu niet de beste oplossing.
Wellicht ooit in de toekomst een mogelijke
combinatie van bron en nascheiding.
54. Een goede financiële verantwoording Zie het antwoord op punt 4. Daarnaast vormt dit
is nodig om zicht te houden op het
onderdeel van onze reguliere planning &
budget en de bereikte (tussen-)doelen
controlcyclus.
55. Zoetermeer zet extra in op het
De gemeente Zoetermeer zet in op deze middelen.
verwerven van subsidies bij het Rijk en
Zo heeft de gemeente vorig jaar € 6,5 miljoen
bij de Europese Unie en op zogenoemde ontvangen vanuit de Pilot Aardgasvrije wijken voor
‘green deals’
het project Palenstein en in 2019 een
subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk voor kleine
maatregelen bij particuliere huiseigenaren.
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