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Managementsamenvatting 
 
Status 
Voorliggende Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 2014 – 2020 vormt het 
kader voor het gemeentelijk duurzaamheidbeleid en vervangt het 
Milieustructuurplan, Klimaatbeleidsplan en de Nota Bedrijfs Interne 
Milieuzorg. De Beleidsvisie duurzaamheid en milieu geeft de ambities 
voor duurzaamheid en milieu weer tot het jaar 2020. 
 
Visie 
Het doel van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is het “inzetten op 
een duurzaam wonen, werken en recreëren in de gemeente 
Hellevoetsluis”. Het begrip duurzaamheid refereert aan een ontwikkeling 
die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, lokaal, mondiaal, 
nu maar ook in de toekomst.  Bij een duurzame ontwikkeling zijn 
ecologische-, economische- en sociale waarden in evenwicht. Dit wordt 
ook wel weergegeven met de drie P’s namelijk People (sociale aspecten), 
Planet (milieuaspecten) en Profit (economische aspecten). 
 
Binnen de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu worden de volgende 
duurzaamheidaspecten gedefinieerd: 

• Sociale aspecten (Participatie en samenwerking en Kennisdeling 
en innovatie). 

• Milieuaspecten (Geluid, Luchtkwaliteit & Geur, (Externe) 
veiligheid, Bodem, Water, Groen & ecologie, Energie & 
materialen, Afval & grondstoffen). 

• Economische aspecten (Duurzaam inkopen en aanbesteden, 
Werkgelegenheid, Duurzame mobiliteit, Duurzame 
verdienmodellen). 

 
Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie 
worden bovengenoemde duurzaamheidaspecten thematisch beschouwd. 
Deze thema’s zijn: 

1. Duurzame leefomgeving 
2. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
3. Duurzame bedrijvigheid 
4. Duurzame gemeentelijk bedrijfsvoering 

 
Totstandkoming van de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 
De Beleidsvisie duurzaamheid en milieu is met verschillende partijen tot 
stand gekomen zoals het bestuur, management, diverse afdelingen en 
beleidsvelden, bewoners, ondernemers en andere organisaties.  
 
 
Hoofddoelstellingen per duurzaamheidthema 
Voor de duurzaamheidsaspecten zijn de volgende hoofddoelstellingen 
weergegeven.  
 
Duurzaamheid 

aspect 

Hoofddoelstelling tot 2020 

Sociale aspecten  

Participatie & 

Samenwerking 

Structurele samenwerking op het gebied van duurzaamheid en milieu 

met burgers, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties en 

het vormen van duurzame coalities. 

 

Kennisdeling & 

innovatie 

Innovatie en kennisdeling over milieu en duurzaamheid. 

Milieuaspecten  

Geluid Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van 

geluid. Inwoners van Hellevoetsluis ondervinden geen geluidoverlast 

van bedrijven (inclusief vliegverkeer).   

 

Luchtkwaliteit Realiseren van gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van 

luchtkwaliteit. Bewoners ondervinden geen overlast door geur van 

bedrijven.  

 

Externe veiligheid Realiseren van gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van 

externe veiligheid. Communiceren met burgers over de risico’s in hun 

omgeving en welke maatregelen zij moeten nemen bij calamiteiten. 

 

Bodem De bodemkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen, de actuele 

kwaliteit en de functie van de bodem wordt beschermd en er wordt 

gestreefd naar een standstill principe (geen verslechtering van de 

bodemkwaliteit). 

 

Water Voldoen aan wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, 

grondwater en hemelwater. 
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Groen& ecologie Het bestaande (stedelijke) groen behouden, de ecologische kwaliteit 

biodiversiteit) verbeteren en de samenhangende structuur op termijn 

ontwikkelen.  

 

Klimaat & Energie 

& Materialen 

Het bewerkstelligen van een CO2 reductie van 40% in 2025 ten 

opzichte van 1990 door middel van het stimuleren van 

energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame 

energie. Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen en 

het vermijden van uitlogende materialen als lood, koper en zink. 

 

Afval & 

Grondstoffen 

Het verbeteren van de afvalscheiding bij burgers, bedrijven en 

medewerkers en het verminderen van zwerfaval. 

 

Economische 

aspecten 

 

Duurzaam 

inkopen en 

aanbesteden 

Stimuleren van duurzaam ondernemerschap (duurzaam inkopen en 

duurzaamheidscertificering).   

 

Werkgelegenheid Verbeteren van de uitstroom van werkzoekenden naar regulier werk 

door het inzetten en opleiden van werkzoekende bij (milieu-  en 

duurzaamheid)projecten.  

 

Duurzame 

mobiliteit 

Realiseren van een brandstofbesparing van 1% per jaar door het 

stimuleren van milieuvriendelijke vervoerswijzen als fiets, openbaar 

vervoer, elektrisch vervoer en energiezuinige auto’s.  

 

Duurzame 

verdienmodellen 

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van duurzame 

verdienmodellen van burgers, bedrijven en andere organisaties 

waarbij niet alleen economische winst maar ook milieuwinst te halen 

is. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specifieke doelstellingen per duurzaamheidthema 
 
Per duurzaamheidthema zijn de volgende specifieke doelstellingen 
geformuleerd.  

Duurzaamheid 

thema 

Specifieke doelstellingen  tot 2020 

Duurzame 

leefomgeving 

Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van milieu en 

duurzaamheidinitiatieven van burgers en, bedrijven en andere 

organisaties, waaronder scholen. 

Communicatie over milieu- en duurzaamheid met burgers, bedrijven 

en andere organisaties. 

Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van 

geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem 

De gemeente heeft goed inzicht in het vóórkomen van structurele 

over- en onderlast van grondwater en hemelwater. Waar nodig en 

doelmatig, treft de gemeente maatregelen in het openbare gebied 

om over- en onderlast te voorkomen of verminderen 

Vergroten van de ecologische waarde (biodiversiteit) van het 

bestaande groen zowel in het openbaargebied als bij particulieren 

(burgers en bedrijven).  

Verbeteren van de bestaande woningvoorraad naar een gemiddeld 

energielabel B.  

20% van de bewoners en bedrijven in Hellevoetsluis vertonen 

energiebesparend gedrag. 

De gemeente voldoet in 2017 aan de landelijke 

scheidingsdoelstellingen voor huishoudelijk afval van 65%.  

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte ligt tussen niveau B en 

A. 

Inzetten van werkzoekenden bij milieu en duurzaamheidprojecten 

waarbij 50% van de werkzoekenden uitstroomt uit naar regulier werk.  

Realiseren van 20 oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de 

openbare ruimte en faciliteren van oplaadpunten bij particulieren.  

Stimuleren van autodelen. 

Stimuleren ondersteunen en faciliteren van duurzame 

verdienmodellen van burgers (bv. collectieve aankoop zonnepanelen, 

etc) 
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Duurzaamheid 

thema 

Specifieke doelstellingen tot 2020 

Duurzame 

ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Duurzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Kennisdeling over innovatieve duurzame maatregelen bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen met initiatiefnemers en andere partijen. 

Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de gebiedsgerichte 

streefbeelden voor geluid, luchtkwaliteit externe veiligheid en bodem.  

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar 30% 

groen, water en spelen. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt getoetst of de plannen 

waterrobuust zijn in het huidige klimaat maar ook onder 

veranderende klimaatomstandigheden waarbij gestreefd wordt naar 

10% open water (binnenstedelijk 10% van de toename van het 

verhard oppervlak en in het buitengebied 10% van het plangebied). 

Voor uitbreidingslocaties wordt gestreefd naar een optimale scheiding 

van afval- en hemelwaterstromen. 

Goede landschappelijke inpassing van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen in het buitengebied. 

Stimuleren van natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen 

(nestgelegenheid vogels en vleermuizen, groene daken, 

gevelbeplanting).  

Streven naar een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van 8 tot 9 bij het 

realiseren bij woninglocaties van meer dan 50 woningen.  

Bij planvorming streven naar een score van 7,5 op GPR stedenbouw 

en op GPR gebouw een score van 7,1 op het onderdeel energie en een 

totaal score van 7,5. 

Bij 70% van de omgevingsvergunningen wordt de Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC) getoetst op de bouwvloer. 

20% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt 

wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en /of 

collectieve opties. 

Stimuleren van duurzaam slopen bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Stimuleren  van  duurzaam inkoopcriteria bij bouw en woonrijp maken 

Stimuleren van duurzame mobiliteit (fietsroutes, OV) bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Stimuleren van duurzame maatregelen bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

 

Duurzaamheid 

thema 

Specifieke doelstellingen tot 2020 

Duurzame 

bedrijvigheid 

Faciliteren van duurzaam bedrijvennetwerk (duurzame 

bedrijvenkring). 

Uitwisseling over goede voorbeelden (best practices) op het gebied 

van duurzaamheid en milieu (van ondernemer tot ondernemer). 

Alle bedrijven in Hellevoetsluis  voldoen aan de milieuregelgeving en 

er wordt adequaat milieutoezicht uitgevoerd. 

Handhaven en indien mogelijk verbeteren van de kwaliteit van 

Kickersbloem 1 en 2.   

Het verbeteren van de milieuprestaties (energiebesparing, 

afvalscheiding, vervoersmanagement) bij bedrijven. 

Faciliteren van duurzaamheidcertificering van bedrijven.  

Stimuleren van  elektrische vervoer bij bedrijven. 

Stimuleren van de lokale werkgelegenheid. 

Stimuleren collectieve aankoop duurzame maatregelen bij bedrijven 

door parkmanagement organisatie of duurzame bedrijvenkring. 

 

Duurzaamheid 

thema 

Specifieke doelstellingen tot 2020 

Duurzame 

gemeentelijke 

bedrijfsvoering  

Verdere inbedding van milieu- en duurzaamheid binnen de gehele 

organisatie en door vertalen van duurzaamheiddoelstellingen naar 

doelstellingen van andere beleidsvelden. 

Voortzetten en uitbouwen van de samenwerking met externe 

organisaties. 

De gemeente profileert zich als voorbeeldgemeente  op het gebied 

van duurzaamheid. 

Actueel houden van beleid op basis van nieuwe wetgeving 

Verhogen van percentage groen en het verbeteren van ecologische 

kwaliteit van het gemeentehuis, gemeentelijke gebouwen en scholen. 

Het realiseren van een energiebesparing  en/ of opwekking van 

duurzame energie van 3%  per jaar in het gemeentehuis, 

gemeentelijke gebouwen en infrastructurele werken en 

voorzieningen.   

Bij vervanging, renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

doorvoeren van energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van minder dan 10 jaar en deze opnemen in de 

meerjarenbegroting. 
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Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw van de gemeentelijke 

gebouwen wordt voor 100% gebruik gemaakt van duurzame 

materialen als duurzaam hout en (indien mogelijk) verbod op 

uitlogende materialen als lood, koper en zink. 

Handhaven en indien mogelijk verbeteren van het  

afvalscheidingspercentage in het gemeentehuis naar 90%. 

Terugdringen van papiergebruik in het gemeentehuis met 30% in 2020 

ten opzichte van 2012. 

De gemeente koopt vanaf 2015 voor 100% duurzaam in op basis van 

de vastgestelde duurzaam inkoop criteria van PIANOO.nl. 

Bij aanbestedingen van minimaal € 200.000,00 is 5% van de 

aanneemsom gereserveerd voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt (langdurig werkelozen of arbeidsgehandicapten). 

Verminderen van het brandstofgebruik van autoverkeer van 

medewerkers met  1 % per jaar.  

Stimuleren van duurzaamheidmaatregelen in het gemeentehuis en 

gemeentelijke gebouwen. 

 
 
Meerjarenuitvoeringsprogramma 
In het meerjarenuitvoeringsprogramma zijn alle projecten per 
duurzaamheidsthema weergegeven voor de jaren 2014 tot en met 2020. 
Per project zijn de kosten voor de periode aangegeven.  
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
Doelstelling van de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu is inbedding in 
de gehele gemeentelijke organisatie. Richting externen is de rol van de 
gemeente samenwerken en faciliteren. Rol van bewoners, bedrijven en 
organisaties is initiërend.  
 
Financiering 
Voor de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma is jaarlijks 
een bedrag van € 40.300,00 beschikbaar (budget projecten MSP). Het 
meerjarenuitvoeringsprogramma past binnen dit budget. 
Voor een aantal projecten is al budget beschikbaar binnen de post 
Milieubeleid, Milieuonderzoek en Milieu-uitvoering. Voor een aantal 
specifieke projecten (bijvoorbeeld het project Kreken Kweken en het 
project Sustainable Ports)  is een subsidie toegekend.  
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Voorwoord 
 
Binnen Hellevoetsluis staat duurzaamheid al een aantal jaren op de 
politieke agenda. Het beleid ten aanzien van duurzaamheid is vastgelegd 
in een aantal beleidsplannen namelijk het Milieustructuurplan 2008 – 
2012, Klimaatbeleidsplan 2008- 2012, Nota bedrijfs Interne Milieuzorg 
2015 en een aantal sectorale beleidsplannen. In de stadsvisie (2011) van 
de gemeente Hellevoetsluis is duurzaamheid een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste jaren is er binnen Hellevoetsluis al veel gedaan op het gebied 
van duurzaamheid.  
 
Wat betreft de leefomgeving is gewerkt aan het verbeteren van de 
biodiversiteit door het ecologisch beheren van de openbare ruimte. Het 
stimuleren van energiebesparing bij huishoudens heeft plaats gevonden 
door het gratis aanbieden van energieadviezen en een 
energiebesparingpakket. Ook is gewerkt aan het vergroten van het 
percentage duurzame energie door o.a. de subsidieregeling voor 
zonnepanelen een collectieve groepsaankoop voor zonnepanelen.   
 
 

 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt duurzaamheid zo vroeg mogelijk in het 
planproces meegenomen. Dit betekent dat bij iedere ruimtelijke 
ontwikkeling de kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame 
energie en duurzame materialen in een vroegtijdig stadium wordt 
onderzocht. Ook zijn er eisen gesteld wat betreft het percentage 
waterberging en het percentage groen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Met bedrijven wordt al structureel samengewerkt op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Dit door middel van de duurzame bedrijvenkring 
die in 2013 van start is gegaan. Goede voorbeelden op het gebied van 
duurzaamheid worden onderling uitgewisseld.  
 
Tot slot is de laatste jaren sterk ingezet op het verduurzamen van de 
eigen gemeentelijke bedrijfsvoering. In het gemeentehuis zijn 
energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Ook zijn er goede 
resultaten behaald met de afvalscheiding in het gemeentehuis. 
Duurzaamheid is grotendeels ingebed binnen de eigen gemeentelijke 
organisatie. Ook wordt er op regionaal niveau samengewerkt op het 
gebied van duurzaamheid. Met de andere gemeenten van de stadsregio 
zijn in het kader van de regionale duurzaamheidagenda afspraken 
gemaakt over het reduceren van de CO2 uitstoot en worden regionaal 
projecten uitgevoerd om dit te bewerkstelligen. Ook op Voorne Putten 
wordt samengewerkt op het gebied van duurzaamheid.  
 
Door middel van de voorliggende Beleidsvisie duurzaamheid en milieu zal 
de gemeente zich blijvend inzetten op het gebied van duurzaamheid. 
Vanuit de Triple P gedachte zal naast milieuaspecten (Planet) ook 
gewerkt worden aan sociale aspecten (People) en economische aspecten 
(Profit). Belangrijk hierbij is de samenwerking van bewoners, bedrijven en 
andere (maatschappelijke) organisaties en het vormen van duurzame 
coalities met als uiteindelijke doel te komen tot een duurzaam wonen, 
werken en recreëren binnen de gemeente Hellevoetsluis.  
 
 
 
P.D. Hofman (Wethouder duurzaamheid en milieu)  
 

Ambities voor duurzaamheid in Stadsvisie 2011 

 

• Verminderen van het energiegebruik en het stimuleren van duurzame 

energiebronnen en duurzame bouwmaterialen. 

• Het streven is een CO2

 

reductie van 40 procent in 2025 ten opzichte van 

1990.  

• Het bestaande stedelijke groen te behouden, de ecologische kwaliteit te 

verbeteren en de samenhang en structuur op de lange termijn te 

ontwikkelen. 

• Goede waterkwantiteit en waterkwaliteit. Tevens moet het water en groen 

aantrekkelijk zijn. 

• Verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering als energiebesparing in eigen 

gemeentelijke gebouwen, duurzaam beheer van de openbare ruimte en 

duurzaam inkopen.  
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Introductie 

 

1.1 Aanleiding 

Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling heeft de laatste jaren een vaste 
plek verworven op de agenda van bedrijven, maatschappelijk organisaties 
en overheden.  Dit omdat biodiversiteit, voedselzekerheid, klimaat, water, 
energie, grondstoffen, economie en verdelingsvraagstukken ons voor 
grote uitdagingen stellen om – binnen het draagvlak van onze aarde – op 
een zorgvuldige manier met steeds meer miljarden mensen te leven.   
 
Het oorspronkelijke duurzaamheid denken was met name gericht op de 
fysieke omgeving. De laatste decennia is het duurzaamheids denken 
verbreed. Naast de milieuaspecten (Planet) werden ook Profit (winst; 
economische aspecten) en People (mensen; sociale aspecten) als 
belangrijke duurzaamheidaspecten benoemd. Belangrijk is hier dat eigen 
behoeften worden ingevuld terwijl je anderen niet hindert. Een nieuwe 
manier van denken is dat duurzaamheid in samenwerking met 
maatschappelijke partijen wordt ontwikkeld zodat elkaars behoeften 
optimaal vervuld worden. Dit betekent een andere rol van de overheid 
namelijk een rol die meer gericht is op samenwerken, waarde creëren, 
wederkerigheid, etc.   
 
De focus van de voorliggende  Beleidsvisie duurzaamheid en milieu is 
dan ook “samen voor duurzaamheid”. Dit betekent enerzijds inbedding 
van duurzaamheid binnen de gehele organisatie. Daarnaast wordt sterk 
ingezet op samenwerking en wordt gezocht naar het vormen van 
duurzame coalities met burgers, bedrijven, (maatschappelijke) 
organisaties en andere overheden.  
 
De Beleidsvisie duurzaamheid en milieu vervangt het Milieustructuurplan 
2008 -2012, het Klimaatbeleidsplan 2008 – 2012 en de Nota bedrijfs 
interne milieuzorg 2015. De sectorale beleidsplannen als het 
Groenstructuurplan, Geluidbeleidsplan, Luchtkwaliteitplan, Watervisie, 
etc. blijven naast de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu bestaan.  

 

1.2 Visie milieu en duurzaamheid 

Het doel van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is het “inzetten op een 
duurzaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Hellevoetsluis”. 
 

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles 
wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, 
ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder 
duurzaamheid geschaard.  

 
De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on 
environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport 
“Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 
te brengen”  
 
In voorliggende beleidsvisie duurzaamheid en milieu wordt de volgende 
definitie gehanteerd.  “Het begrip duurzaamheid refereert aan een 
ontwikkeling die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden 
heeft, lokaal, mondiaal, nu maar ook in de toekomst.  Bij een 
duurzame ontwikkeling zijn ecologische-, economische- en sociale 
waarden in evenwicht“.  
 
Dit wordt ook wel weergegeven met de drie P’s namelijk People (sociale 
aspecten), Planet (milieuaspecten) en Profit (economische aspecten). Zie 
figuur 1.  
 
Figuur 1: People Planet Profit 
 
 
 
 
 
 

 



 11

 
People 
De P van People staat voor de sociale dimensie van duurzaamheid. Een 
duurzame samenleving heeft gemeenschapsgevoel nodig, waarbij 
burgers zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun samenleving, in 
de wereld en met hun medeburgers. People zou dan ook vertaald kunnen 
worden in participatie. Duurzaamheidaspecten die in deze beleidsvisie 
onder de P van people vallen zijn: Participatie en samenwerking 
(bewoners en bedrijven) en kennisdeling en innovatie.  

 
Planet 
De P van Planet staat voor de ecologische dimensie van duurzaamheid. 
Centraal staat hier het behoud, de bescherming en het beheer van onze 
natuurlijke hulpbronnen. Duurzaamheidaspecten die onder de P van 
planet vallen zijn: geluid, luchtkwaliteit en geur, (externe) veiligheid, 
bodemkwaliteit, groen & ecologie, water, energie & materialen, afval & 
grondstoffen.  
 

Profit 
De P van Profit staat voor de economische dimensie van duurzaamheid. 
De uitdaging is om ervoor te zorgen dat vooruitgang van de één niet ten 
koste gaat van een ander of van toekomstige generaties. Een 
maatschappelijk verantwoord (of duurzaam) ondernemer neemt in zijn 
besluitvorming ook milieu- en sociale aspecten mee. Dit geldt ook voor de 
eigen gemeentelijke organisatie. Duurzaamheidaspecten die onder de P 
van profit vallen zijn o.a.: duurzaam inkopen en aanbesteden,  
werkgelegenheid, duurzame mobiliteit en duurzame verdienmodellen. 
 

Lokaal en mondiaal 
Duurzaamheid betekent kansen voor iedereen en rekening houden met 
behoeften en ambities van mensen elders.  
 

Nu en in de toekomst 
Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties 
die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen 
verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit 
geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot 
en voedselproblematiek. 

1.3 Duurzaamheidaspecten 

Op basis van voorgaande wordt binnen de Beleidsvisie duurzaamheid en 
milieu de volgende duurzaamheidaspecten gedefinieerd:  
 

• Sociale aspecten (People) 
o Participatie en samenwerking 
o Kennisdeling en innovatie 

 

• Milieuaspecten (Planet) 
o Geluid 
o Luchtkwaliteit & geur 
o (Externe) veiligheid 
o Bodem 
o Water  
o Groen & ecologie 
o Klimaat & Energie & materialen 
o Afval & grondstoffen 

 

• Economische aspecten (Profit) 
o Duurzaam inkopen en aanbesteden 
o Werkgelegenheid 
o Duurzame mobiliteit 
o Duurzame verdienmodellen 

 

1.4 Duurzaamheidthema’s  

Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie 
worden bovengenoemde duurzaamheidaspecten thematisch beschouwd. 
Deze thema’s zijn:  

• Duurzame leefomgeving 

• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

• Duurzame bedrijvigheid 

• Duurzame gemeentelijk bedrijfsvoering 
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1.5 Status Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 

Het beleid met betrekking tot duurzaamheid is momenteel vastgelegd in 
een aantal beleidsplannen. In het Milieustructuurplan 2008 – 2012 zijn 
gebiedsgerichte streefbeelden vastgelegd voor leefbaarheidthema’s en 
duurzaamheidthema’s. De algemene ambitie in het Klimaatbeleidsplan 
2008 – 2012 is een CO2 reductie door vermindering van het 
energieverbruik en een toename van het gebruik van duurzame 
energiebronnen en bouwmaterialen. In de Nota Bedrijfsinterne Milieuzorg 
zijn doelstellingen opgenomen ten behoeve van het verduurzamen van de 
eigen gemeentelijke bedrijfsvoering.  Daarnaast zijn er nog sectorale 
beleidsplannen als het Groenstructuurplan, Geluidbeleidsplan, 
Luchtkwaliteitplan, Watervisie, etc.  
 
Het actuele milieu- en duurzaamheidbeleid is met name gericht op de 
fysieke omgeving (milieu). De Beleidsvisie duurzaamheid en milieu is 
breder opgezet en verbindt vanuit de triple P gedachte sociale aspecten 
(People),  milieuaspecten (Planet)  en economische aspecten (Profit) 
binnen concrete duurzaamheidthema’s.  
 
De beleidsvisie duurzaamheid en milieu zal tot 2020 het kader vormen 
voor het duurzaamheidbeleid. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen aan 
de streefbeelden uit de beleidsvisie duurzaamheid en milieu zullen 
worden getoetst en dat er vanuit deze streefbeelden nieuwe activiteiten 
zullen worden geïnitieerd. De ambities voor de beleidsvisie duurzaamheid 
en milieu zijn: 

• Hoofdoelstellingen per duurzaamheidaspect 

• Draagvlak bij bewoners, bedrijven en andere organisaties en 
gericht op samenwerking.  

• Integratie van de verschillende beleidsvelden (multidisciplinaire 
aanpak). 

• Specifieke doelstellingen per duurzaamheidthema. 

• Concreet meerjarig projectenprogramma per thema. 

• Passend binnen de bestaande milieu en duurzaamheidbudget.  
 
 
 
 

1.6 Relevant beleid 

Nederland heeft met andere Europese landen de afspraak gemaakt om 
de CO2  uitstoot (en andere broeikasgassen) fors terug te dringen. 
Concreet: 20% CO2 reductie in 2020 (ten opzichte van 1990). Voor het 
aandeel duurzame energie is de doelstelling 16% in 2020 en een volledig 
duurzame energievoorziening in 2050. Belangrijke actiegebieden uit het 
Europees milieubeleid “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet 
(2012- 2020)”  zijn: klimaatverandering; natuur en biodiversiteit; milieu en 
gezondheid en duurzaam beheer van natuurlijke energiebronnen en 
afvalstoffen.  
De Agenda Duurzaamheid van de Rijksoverheid geeft aan wat de 
speerpunten en belangrijkste acties van het kabinet zijn bij het creëren 
van een groene economie.  Belangrijke speerpunten zijn: grondstoffen en 
productketens, duurzaam water en landgebruik, voedsel, klimaat en 
energie en mobiliteit. Om dit te bereiken wil het kabinet verbindingen 
smeden tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en 
een motiverend perspectief bieden voor innovatieve duurzame 
initiatieven. Om dit te bewerkstelligen sluit het kabinet „green deals‟ met 
bedrijven en maatschappelijke partijen en spreekt het een Lokale 
Klimaatagenda af met decentrale overheden. 
 
In de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu van de Provincie Zuid- Holland 
staat hoe de provincie duurzaamheid ingebed heeft bij de ontwikkeling 
van de economie, bereikbaarheid, natuur, recreatie en bij een 
evenwichtige verdeling van de ruimte. Ook staat erin hoe de provincie de 
doelstellingen voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en 
bodemsanering realiseert. In de ‘Nota Wervelender’ (2011) heeft de 
provincie Zuid Holland als doelstelling opgenomen om in 2020 in totaal 
720 megawatt (MW) aan windenergie op land gerealiseerd te hebben. 
 
In de regionale duurzaamheidagenda 2013 – 2016 hebben de 15 
stadsregiogemeenten afspraken gemaakt over het verminderen van de 
CO2 uitstoot. Om dit te bereiken worden een aantal projecten gezamenlijk 
uitgevoerd. In het maatregelenpakket duurzame mobiliteit 2012 – 2014 
van de stadsregio zijn doelstellingen en acties opgenomen om het 
brandstofverbruik te verminderen of te verduurzamen.  
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Op stadsregionaal niveau zijn drie convenanten afgesloten namelijk:  

• Het convenant “Windenergie” dat op 21 juni 2012 door alle 15 stadsregio 
gemeenten is ondertekend en waarin afspraken zijn gemaakt over het 
aantal te realiseren MW windenergie in stadsregio. 

• Het convenant “verbeteren energieprestatie nieuwbouw” dat op 30 
augustus 2012 is ondertekend door alle gemeenten van de stadsregio 
met als doel de energieprestatie van nieuwbouw woningen en 
nieuwbouw bedrijventerreinen te verbeteren. 

• Het bestuurconvenant “stadsregio elektrisch” dat op 28 november 2013 is 
ondertekend ter verbetering van de infrastructuur ten behoeve van het 
elektrisch vervoer. 

 
Ook is door de stadsregio een regionale klimaatadaptatiestrategie 
“adaptatie strategie regio Rotterdam” opgesteld die op lokaal niveau 
verder uitgewerkt zal worden. Binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn de 
volgende sectorale beleidsplannen van belang voor het milieu en 
duurzaamheidbeleid: 
  

• Stadsvisie 2030; 

• Structuurvisie 2015+;  

• Visie op de verbeterlocaties 2013; 

• Geluidbeleidsplan 2008 – 2017; 

• Luchtkwaliteitsplan 2008 – 2017; 

• Visie externe veiligheid 2008 – 2017; 

• Nota Bodembeleid 2012 – 2017; 

• Groenstructuurplan 2010-2020; 

• Ecologisch beheerplan 2020; 

• Watervisie 2030; 

• Krekenplan 2006; 

• Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 – 2016 

• Nota Bedrijfs Interne Milieuzorg 2011 – 2015; 

• Woonvisie, 

• Verkeers en vervoersplan 2013; 

• Beleidsplan openbare verlichting 2012 – 2016; 

• Afvalstoffenplan 2010 - 2015 

• Afvalstoffenverordening 2009; 

• Kadernota Economische Zaken 2008 – 2020. 
 

Deze sectorale beleidsplannen zullen verder uitgewerkt worden in de 
betreffende duurzaamheidaspecten en duurzaamheidthema’s. 
 
Ondanks dat de beleidsvisie duurzaamheid en milieu vrij breed van opzet 
is zijn er toch een aantal aspecten die wat minder uitgebreid aan de orde 
komen. Een voorbeeld hiervan is het aspect veiligheid. De Beleidsvisie 
Duurzaamheid en milieu richt zich met name op  externe veiligheid. Voor 
andere veiligheidsaspecten wordt verwezen naar het Integraal 
Veiligheidsplan 2011 – 2014 van de gemeente Hellevoetsluis waar 
ambities en doelstellingen zijn neergelegd ten aanzien van sociale 
veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke 
veiligheid en integriteit & veiligheid.  
 

1.7 Landelijke ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de beleidsvisie 
duurzaamheid en milieu zijn als volgt: 
 
Energieakkoord 
Op 6 september 2013 hebben Ruim veertig organisaties, waaronder de 
overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, 
andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, het 
Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Kern van het akkoord 
zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone 
technologie en klimaatbeleid. Met het energieakkoord komt een duurzame 
energievoorziening een stap dichterbij. Ook levert het akkoord banen op 
en heeft het een positief effect op de energie-rekening van consumenten. 
Er komt een fonds van € 600 miljoen waar mensen die bijvoorbeeld hun 
huis energiezuiniger willen maken gebruik van kunnen maken. Ook komt 
er € 400 miljoen voor woningbouwcorporaties om projecten mee te 
financieren die huizen energiezuiniger maken. 
 
Implementatie Omgevingswet 
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen 
voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En allemaal 
met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is 
daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. 
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Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. 
Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen 
in 1 Omgevingswet. Voorlopig vervangt de Omgevingswet 15 bestaande 
wetten waaronder de Wet ruimtelijke Ordening (Wro), Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)en de Crisis en Herstelwet  (Chw). 
Ander wetten als bijvoorbeeld de Wet milieubeheer en de Waterwet 
worden grotendeels opgenomen in de Omgevingswet. Van 8 wetten, 
waaronder de Wet natuurbescherming, Woningwet gaan onderdelen naar 
de Omgevingswet. Naar verwachting treed de wet in 2018 in werking.  
 
Van afval naar grondstof 
Door de rijksoverheid is een Afvalpreventieprogramma programma ‘Van 
afval naar grondstof’ in voorbereiding, met als doel om in Nederland te 
komen tot minder afvalproductie en minder schadelijke gevolgen van afval 
voor mens en milieu. In het ontwerpprogramma zijn diverse activiteiten 
opgenomen die zich richten op het beter en duurzamer ontwerpen van 
producten, op het verminderen van afval tijdens de productiefase en op 
bewuster consumeren, zodat producten minder snel worden afgedankt. 

Het voorkomen van het ontstaan van afval is een belangrijk onderdeel om 
de kringloop te sluiten en draagt bij aan de realisatie van een ‘circulaire 
economie’, waarin efficiënt mogelijk met producten, materialen en 
grondstoffen wordt omgaan. Daarbij gaat het om activiteiten die moeten 
leiden tot meer duurzame producten, meer duurzaam gebruik én meer en 
betere recycling.  

Afschaffing WGR +  
Een belangrijke ontwikkeling in de regio is de door het rijk aangekondigde 
afschaffing van de WGR+. Dit betekent dat de stadsregio Rotterdam per 1 
januari 2015 ophoudt te bestaan. De wethouders Milieu van de 
regiogemeenten hebben aangegeven de samenwerking op het gebied 
van duurzaamheid voort te willen zetten. Op welke wijze deze 
samenwerking gaat plaats vinden wordt in 2014 verder uitgewerkt.  
 
Overige ontwikkelingen 
Wijzigingen in de sectorale milieuwetgeving als bijv. wijzigingen in de 
natuurwetgeving, wijzigingen in het Bouwbesluit, inwerkingtreding van het 
Besluit bodemenergie en het Kierbesluit worden verder behandeld onder 
de betreffende duurzaamheidaspecten.   

1.8 Totstandkoming Beleidsvisie duurzaamheid en 
milieu 

Het milieu en duurzaamheidbeleid is met verschillende partijen tot stand 
gekomen.   
 
Allereerst heeft er een internet burgerenquête plaats gevonden waaraan 
473 bewoners hebben deelgenomen. Resultaten van deze enquête zijn: 

• Hellevoetsluis wordt gezien als een fijne woongemeente. 

• De milieukwaliteit  is de laatste vier jaar iets verbeterd.  

• Alle milieuthema’s worden door een meerderheid van de 
bewoners belangrijk gevonden.  

• Aandachtspunten per milieuthema zijn weergegeven in figuur 2.  
 

 
Figuur 2: Aandachtspunten per milieuthema op basis van internetenquête. 
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Afstemming heeft plaats gevonden met het bestuur en management.  
Belangrijke aandachtspunten vanuit het bestuur en management waren: 

• Aandacht blijven vragen voor milieu- en duurzaamheid. 

• Inbedden van milieu- en duurzaamheid in de gehele organisatie.  

• Duurzaamheid concreet maken, realistisch en financieel haalbaar. 

• Sterk inzetten op voorbeeldfunctie gemeentehuis 
(energiebesparing, afvalscheiding, duurzaam inkopen). 

• Zoeken naar win-win situaties. 
 
Vanuit de gemeentelijke organisatie zijn er vier multidisciplinaire 
werkgroepen geformeerd op basis van de duurzaamheidthema’s: 
duurzame leefomgeving, duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, duurzame 
bedrijvigheid en duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering. Met deze 
werkgroepen is het milieu en duurzaamheidbeleid van de afgelopen vier 
jaar geëvalueerd en zijn per duurzaamheidthema doelstellingen en 
activiteiten tot 2020 geformuleerd.  
 
Bewoners, bedrijven en andere organisaties zijn betrokken geweest door 
middel van bewoners- en bedrijvenbijeenkomsten. In juni 2013 heeft 
afstemming plaats gevonden met de commissie Wonen, Werken en 
Recreëren (WWR). Aandachtspunten vanuit de commissie WWR, 
bewoners en bedrijven zijn in de beleidsvisie meegenomen.  

 

1.9 Opbouw 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende duurzaamheidaspecten 
beschreven voor wat betreft: het belang, beleid en regelgeving, een 
analyse van de huidige stand van zaken en het streefbeeld voor 2020. 
Gebruik is gemaakt van de evaluatie die in mei 2013 is vastgesteld. In 
hoofdstuk 3 worden de verschillende duurzaamheidaspecten geïntegreerd 
binnen de vier duurzaamheidthema’s: duurzame leefomgeving, duurzame 
ruimtelijke ontwikkelingen, duurzame bedrijvigheid en duurzame eigen 
gemeentelijke bedrijfsvoering . Binnen de verschillende thema’s zijn 
specifieke doelstellingen en concrete projecten geformuleerd. Hoofdstuk 4 
omvat het uitvoeringsprogramma en de financiële paragraaf. Hier komt 
ook de rol van de verschillende partijen aan de orde. 
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2. Duurzaamheidaspecten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende duurzaamheidaspecten voor wat 
betreft beleid en regelgeving, analyse van de huidige situatie en het 
streefbeeld voor 2020.  Voor de analyse van de huidige situatie is gebruik 
gemaakt van de evaluatie van het milieu en duurzaamheidbeleid die in 
mei 2013 is vastgesteld.  
 

2.1. Sociale aspecten (People) 
 

2.1.1. Participatie & Samenwerking 
 

Inleiding 
Participatie en samenwerking met burgers, bedrijven en andere 
organisaties verhoogt de kwaliteit van het beleid, versterkt het draagvlak 
en bevordert het democratisch gehalte van de besluitvorming. Daarnaast 
bevordert het de sociale cohesie en worden initiatieven van bewoners en 
bedrijven hierdoor gestimuleerd.  
 
Beleid en regelgeving 
In de Inspraakverordening van de gemeente Hellevoetsluis is vastgelegd 
op welke wijze burgers betrokken worden bij gemeentelijk beleidvorming. 
 
Analyse van de huidige situatie 
De gemeente Hellevoetsluis wil bewoners, bedrijven en andere 
organisaties actief betrekken bij milieu en duurzaamheid. Bij een aantal 
projecten als bijvoorbeeld de buurtaanpak hebben burgers actief 
meegedacht over het verbeteren van de leefomgeving. Ook bij het 
opstellen van de wijkanalyses, waar op de korte termijn een start mee zal 
worden gemaakt, zal actieve participatie van burgers, bedrijven en andere 
organisaties van groot belang zijn. De afgelopen jaren heeft de gemeente 
een aantal (burger)initiatieven op het gebied van duurzaamheid 
gefaciliteerd enerzijds door mee te werken aan de ruimtelijke procedure 
(aanleg van een natuurgebied aan de Grasweg) en anderzijds hierover te 
communiceren (Zonnepanelen collectief “koele nacht”, collectieve inkoop 
van zonnepanelen “Samen Zonne-energie”).   
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Foto Grasweggebied 

 
Door middel van het Hellevoets Economisch Initiatief (HEI) worden 
bedrijven actief betrokken bij gemeentelijk beleidsvorming. Met 
bedrijvenorganisaties als de Vereniging van Hellevoetse Ondernemers 
(VHO), Stichting Bedrijventerrein Hellevoetsluis (SBH) en de 
parkmanagement organisatie van Kickersbloem 1 en 2 is nauw 
samengewerkt om duurzaam ondernemen te stimuleren bij bedrijven. In 
2013 heeft dat geresulteerd in de start van een duurzame bedrijvenkring 
Hellevoetsluis.  
 
In de gemeentelijke organisatie is het milieu- en duurzaamheid 
grotendeels geïntegreerd in verschillende afdelingen en beleidsvelden. 
Diverse projecten worden afdelingsoverschrijdend uitgevoerd (bijv. 
ecologisch beheer, energieteams, energiebesparing gemeentelijke 
gebouwen, etc.) Samenwerking met externe organisaties als de provincie, 
stadsregio Rotterdam, Veiligheids Regio Rotterdam (VRR), DCMR 
milieudienst Rijnmond (DCMR), het waterschap en natuur en milieu 
organisaties vindt structureel plaats. De gemeente neemt deel aan de 
regionale duurzaamheidagenda van de stadsregio, de werkgroep 
duurzaamheid en milieu van Voorne Putten en andere regionale 
overleggen. De gemeente is aangesloten bij het Klimaatverbond wat 
betekent dat er afspraken zijn gemaakt om de CO2 uitstoot te 
verminderen.  
 
 Hoofddoelstelling voor 2020 

Structurele samenwerking op het gebied van duurzaamheid en milieu met 

burgers, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties en het 

vormen van duurzame coalities.  
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2.1.2. Kennisdeling en innovatie 
 
Inleiding 
De ontwikkeling ten aanzien van duurzame innovaties zijn de laatste tijd in 
een versnelling gekomen. Er is veel informatie beschikbaar over goede 
voorbeelden (“best practices”).  De gemeente kan een belangrijke rol 
vervullen door informatie beschikbaar te stellen via haar 
communicatiekanalen en actief op zoek te gaan naar deze goede 
voorbeelden  en hierover te communiceren.  
 
Beleid en regelgeving 
In 2014 zal het Communicatiebeleidsplan van de gemeente Hellevoetsluis 
worden opgesteld. Burgerparticipatie zal één van de thema’s zijn in dit 
beleidsplan.   
 
Analyse van de huidige situatie 

Informatie richting burgers, bedrijven en andere organisaties over 

duurzaamheid en milieu vindt momenteel plaats door middel van de 

website, bedrijvenloket, Helius  en de gemeentepagina. Belangrijk is dat 

deze informatie goed toegankelijk is  en dat deze informatie regelmatig 

geactualiseerd wordt. Uitwisseling over goede voorbeelden op het gebied 

van milieu- en duurzaamheid (“best practices”) met burgers, bedrijven en 

andere organisaties vindt plaats maar nog niet op structurele basis. 

Ingezet is op kennisuitwisseling over duurzaamheid door deelname aan 

kennisinstellingen als bijvoorbeeld het Innovatie Centrum Duurzaam 

Bouwen (ICDUBO). Natuur en milieueducatie op scholen heeft plaats 

gevonden over de thema’s: ecologie, energie en afval. Voor medewerkers 

is informatie over bedrijfs interne milieuzorg beschikbaar via intranet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Milieuaspecten (Planet) 
 

2.2.1. Geluid 
 
Inleiding 
Harde of ongewenste geluiden uit de omgeving kunnen hinderlijk zijn en 
het woongenot verstoren. Daarnaast kan geluid de gezondheid schaden. 
Omgevingslawaai is de belangrijkste veroorzaker van slaapstoornissen. 
Ook kan het leiden tot hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. De mate 
waarin iemand last heeft van geluid, is afhankelijk van het geluidsniveau 
en van de bron. Daarom gelden er regels voor het geluidsniveau bij 
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen, zoals 
scholen, ziekenhuizen of woonwagenstandplaatsen.  
 
Beleid en regelgeving 
Wetgeving omtrent geluid is  geregeld in de Wet milieubeheer (Wm), Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder 
(Wg). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn voorschriften 
tegen geluidhinder in de openbare ruimte te vinden. Het geluidbeleid van 
de gemeente Hellevoetsluis is vastgelegd in het Geluidbeleidsplan 2008 – 
2017. In het Geluidbeleidsplan 2008 - 2017 zijn streefwaarden voor 
verkeerslawaai en industrielawaai voor verschillende gebiedstypen 
opgenomen.   Zie tabel 1. 
 
Tabel 1. Streefwaarden wegverkeerslawaai en industrielawaai 

Gebiedtype Verkeerslawaai Industrielawaai 

Voorkeurs 

Grenswaarde (dB) 

Maximale geluid 

belasting (dB) 

Streefwaarde 

(dBA) 

Woongebied 48 53 50 

Gemengd gebied 48 58
*
 50 

Bedrijventerrein 48 58
*
 55 

Buitengebied 48 53 40
*
 

Recreatiegebied 48 48
*
 50 

Natuurgebied 38
*
 38

*
 40

*
 

Stadsnatuur 38
*
 38

* 
40

*
 

*
 Strengere normen dan vastgelegd in wetgeving.  

 
 

Hoofddoelstelling voor 2020 

Innovatie en kennisdeling over milieu en duurzaamheid met bewoners, 

bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties.  
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Analyse van de huidige situatie 
De geluidsituatie van de gemeente Hellevoetsluis is weergegeven in de 
geluidkaart verkeerslawaai (2015) en de geluidkaart industrielawaai 
(2012). Wat betreft verkeerslawaai blijven er enkele knelpunten rondom 
enkele doorgaande wegen. Het betreft hier de Rijks -straatweg, de 
Amnesty Internationallaan, Zwartendijk, Dammenweg (N57), Nieuweweg, 
Kanaalweg westzijde, Provinciale weg (N497), Noorddijk en 
Nijverheidsweg. Zie figuur 3. 
 
Figuur 3.  Geluidkaart verkeerslawaai 2015 gemeente Hellevoetsluis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In totaal staan er 146 woningen op de B-lijst in het kader van de sanering 
verkeerslawaai. Dit zijn de woningen die ten gevolge van verkeerslawaai 
een geluidbelasting ondervinden van 60 dB(A) tot 65 dB(A). Het betreft 
hier oude situaties waar de geluidbelasting hoger is dan wettelijk is 
toegestaan. Woningen die op de B-lijst staan kunnen, indien er geen 
andere maatregelen worden genomen als bijvoorbeeld geluidarm wegdek 
of het invoeren van een 30 km zone, in de toekomst in aanmerking komen 
voor een subsidie voor gevelisolatie. De gemeente Hellevoetsluis heeft 
geen woningen op de A-lijst staan (geluidbelasting tussen de 65 dB(A) en 
70 dB(A) die als eerste in aanmerking komen voor subsidie.  
Hellevoetsluis heeft 103 akoestisch relevante bedrijven. Deze zijn 
weergegeven in de geluidkaart industrielawaai.  Zie figuur 4. 

Figuur 4. Geluidkaart industrielawaai 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidenteel vindt geluidoverlast plaats door een klein aantal bedrijven. Het 
aantal geluidklachten dat vanaf 2008 door de DCMR is geregistreerd is 
weergegeven in tabel 2. 
 
 
Tabel 2.  Geluidklachten 2008 – 2012 bedrijven 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Geluidklachten 346 325 108 51 125 

 
Bewoners geven aan steeds meer overlast te ervaren van vliegtuiglawaai.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofddoelstelling voor 2020 

Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van geluid. 

Inwoners van Hellevoetsluis ondervinden geen geluidoverlast van bedrijven 

(inclusief vliegverkeer).   
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2.2.2. Luchtkwaliteit en geur 
 

Inleiding 
Een slechte luchtkwaliteit kan gezondheidsschade veroorzaken. De 
grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer en industrie. De 
belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen zijn: fijnstof (PM10) , 
stikstofdioxide (NO2 )en ozon. Het is niet altijd duidelijk welke stof 
verantwoordelijk is voor welk effect. Er is echter steeds meer bewijs dat 
fijnstof, en met name de hele kleine deeltjes van fijnstof (waaronder 
roetdeeltjes), gezondheidseffecten hebben voor de luchtwegen. 
Luchtvervuiling kan leiden tot gezondheidsklachten als long- en 
hartziektes.  

 
Beleid en regelgeving  
Wetgeving ten aanzien van luchtkwaliteit is weergegeven in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). In artikel 1.7 van het Activiteitenbesluit is geregeld voor welke 
activiteiten een geuronderzoek gevraagd kan worden. Activiteiten waar 
een geuronderzoek gevraagd kan worden zijn activiteiten waar geur 
relevant is. Het zijn complexere bedrijven waar een geurmeetonderzoek 
nodig is om goed inzicht te krijgen in de geursituatie bijvoorbeeld 
rioolzuiveringsinstallaties, inrichtingen voor het vervaardigen of bewerken 
van voedingsmiddelen of dranken, inrichting voor de verwerking van 
polyesterhars (groep 2 bedrijven). De zorgplicht (artikel 2.1 van het 
Activiteitenbesluit) dient als vangnet voor activiteiten waarvoor geen 
geurvoorschriften worden gesteld, maar waar wel sprake is van 
geurhinder.  Het betreft hier bedrijven waar geur relevant is maar het 
geurprobleem met eenvoudige organisatorische en technische 
maatregelen kan worden opgelost, bijvoorbeeld horeca (Type 1 
bedrijven). In het Activiteitenbesluit  staan verder activiteiten genoemd 
met voorschriften over het milieuthema geur. Het betreft hier 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, polyestherhars, op en 
overslag, agrarische bedrijven, voedingsmiddelen.  
 
 
 
 
 

Het gemeentelijk beleid m.b.t. luchtkwaliteit is vastgelegd In het 
Beleidsplan luchtkwaliteit  (2008 – 2017) waarin het streefbeeld is 
vastgesteld voor de luchtkwaliteit ten gevolge van het verkeer. Gestreefd 
wordt dat de luchtkwaliteit in alle gebieden voldoet aan de wettelijk 
gestelde normen waarbij voor NO2 een jaargemiddelde geldt van 40 
µg/m³ en voor PM10 een jaargemiddelde geldt van 40 µg/m³ met in het 
laatste geval op jaarbasis maximaal 35 keer een overschrijding van 50 
µg/m³. Voor woongebieden wordt gestreefd naar de World Health 
Organization (WHO) normen voor PM10 van 20 µg/m³ en maximaal drie 
overschrijdingen van 50 µg/m³ per jaar. De WHO norm is bovenwettelijk. 
 
Analyse van de huidige situatie 
De luchtkwaliteit van de gemeente Hellevoetsluis is weergegeven in de 
luchtkwaliteitskaarten. De luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer 
voldoet in heel Hellevoetsluis ruim aan de landelijke normen en binnen de 
woongebieden voldoet de luchtkwaliteit aan de World Health Organization 
(WHO) normen.  Zie figuur 5 en 6. 
 
Figuur 5.: Luchtkwaliteitskaart 2015 NO2 jaargemiddelde 
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Figuur 6a en 6b..  Luchtkwaliteitskaart 2015 PM10 Jaargemiddelde en 
aantal overschrijdingen van de etmaalnorm PM10   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incidenteel vindt geuroverlast plaats door een klein aantal bedrijven. Het 
betreft dan met name baklucht en mest. Zie tabel 3. 

 
Tabel 3. Geurklachten bedrijven 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Geurklachten 11 20 21 20 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. (Externe) veiligheid 
 

Inleiding 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij 
industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en 
leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de 
productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, 
voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.  
 
Beleid en regelgeving 
Wetgeving rondom externe veiligheid is vastgelegd in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit risico zware ongevallen  
(Brzo). Het beleid ten aanzien van externe veiligheid binnen de gemeente 
Hellevoetsluis is weergegeven in de Visie Externe Veiligheid 2008 – 2017. 
Het streefbeeld dat hierin is vastgesteld is dat binnen de 10

-6
 

plaatsgebonden risicocontour (PR-contour) zich geen kwetsbare objecten 
bevinden zowel in bestaande als nieuwe situaties.  In nieuwe situaties 
worden ook geen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR-contour. 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vinden bij voorkeur plaats buiten het 
invloedsgebied. Indien dit niet mogelijk is dan moet het Groepsrisico (GR) 
worden verantwoord en worden er maatregelen genomen in het kader van 
zelfredzaamheid en hulpverlening. Hiertoe wordt advies opgevraagd bij de 
DCMR milieudienst en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). 
 

Hoofddoelstelling tot 2020 

Realiseren van gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van 

luchtkwaliteit. Bewoners ondervinden geen overlast door geur van bedrijven.  
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Analyse van de huidige situatie 
In Hellevoetsluis zijn een aantal risicovolle activiteiten aanwezig zoals een 
LPG tankstation, een hoge druk aardgasleiding, een aantal propaantanks 
en het transport van gevaarlijke stoffen. De risicobronnen zijn 
weergegeven in de signaleringskaart externe veiligheid. Zie figuur 7. 
Figuur 7. Signaleringskaart Externe veiligheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnen de 10

-6
 contour bevinden zich geen kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten. Binnen de invloedsgebieden van risicovolle 
activiteiten zijn maatregelen genomen ter bevordering van de 

zelfredzaamheid. Hellevoetsluis heeft geen zeer risicovolle bedrijven die 
vallen onder het  Besluit risico zware ongevallen (Brzo).  Het Haringvliet is 
in het Basisnet water aangewezen als een transportroute voor gevaarlijke 
stoffen. Het traject is aangewezen als een groene vaarweg. Dit wil zeggen 
dat het transport van gevaarlijke stoffen beperkt is. Voor groene 
vaarwegen geldt dat de PR 10

-6
 contour niet tot de oever reikt. Er is 

bovendien ook geen plasbrandaandachtsgebied voor groene vaarwegen. 
Een groepsrisicoberekening is niet noodzakelijk voor groene vaarwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Bodem 

 
Inleiding 
Een gezonde bodem: 

• matigt de klimaatverandering doordat koolstof in de bodem wordt 
opgeslagen en bodemenergie wordt gebruikt; 

• zorgt voor biodiversiteit, voedselvoorziening, grondstoffen, en 
voedingsstoffen voor planten en dieren; 

• houdt grond- en drinkwater vast en zuivert dit; 

• zorgt voor een basis om op te bouwen en om landbouw en 
bosbouw op te bedrijven; 

• filtert chemische stoffen en zet deze om in onschadelijke stoffen; 

• kan cultuurhistorie bevatten (archeologie); 
 
Beleid en regelgeving 
Wetgeving met betrekking tot bodem is te vinden in de Wet 
bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Samen 
met de andere gemeenten van Voorne-Putten is de Nota Bodembeleid 
regio Voorne Putten opgesteld. Hierin worden concrete richtlijnen 
gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem en heldere kaders 
geschept voor saneringen die vallen onder de bevoegdheid van de 
verschillende gemeenten.   

Hoofddoelstelling voor 2020 

Realiseren van gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van externe 

veiligheid. Communiceren met burgers over de risico’s in hun omgeving en 

welke maatregelen zij moeten nemen bij calamiteiten. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) en Groepsrisico (GR) 

Het plaatsgebonden risico is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon 

die zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof.  

Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 

invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting 

waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. 
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Op 1 juli 2013 is de AMvB bodemenergie ingevoerd. Hiermee heeft de 
gemeente de taak gekregen om meldingen en vergunningen van gesloten 
bodemenergiesystemen af te handelen. Voor open systemen is de 
Waterwet van toepassing en dient een vergunning aangevraagd te 
worden bij de provincie. Om het gebruik van de ondergrond te regelen zal 
de gemeente een interferentiekaart opstellen.  
 
Analyse van de huidige situatie 
De algemene bodemkwaliteit is weergegeven in de Bodemkwaliteitskaart. 
Het doel van de Bodemkwaliteitskaart is het inzichtelijk maken van de 
huidige bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart voor de gemeente 
Hellevoetsluis is weergegeven in figuur 8a.  
Figuur 8a.: Bodemkwaliteitskaart gemeente Hellevoetsluis.  
 

 
 
De bodemkwaliteitskaart voor gemeente Hellevoetsluis is onderdeel van 
de regionale bodemkwaliteitskaart regio Voorne-Putten (figuur 8b).  
 
Deze kaart maakt het mogelijk binnen verschillende zones grond te 
verplaatsen in de regio over de gemeentegrenzen heen. In het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit, kan de kaart als bewijsmiddel voor de 

milieuhygiënische kwaliteit van zowel een partij vrijkomende grond als de 
ontvangende bodem gebruikt worden. 
 
De bodemkwaliteit binnen de regio Voorne-Putten is van vergelijkbare 
kwaliteit. Over het algemeen voldoet  de bodem aan de eisen voor schone 
grond. Uitzondering vormen de zones A1 en A2, de oude kernen en de 
lintbebouwingen hier valt de bovengrond in de klassen 'wonen' en deels in 
'industrie'. 
 
Figuur 8b.: Bodemkwaliteitskaart Voorne-Putten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofddoelstelling voor 2020 

De bodemkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen, de actuele kwaliteit 

en de functie van de bodem wordt beschermd en er wordt gestreefd naar 

een standstill principe (geen verslechtering van de bodemkwaliteit).  
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2.2.5. Water 
 

Inleiding 
Een goede waterhuishouding is van belang voor de leefbaarheid van 
gemeente, zowel voor mensen als voor dieren en planten. Een goede 
waterhuishouding betekent: 

• een goede afvoer van (regen)water; 

• schoon oppervlaktewater waarin ook planten en dieren zich thuis 
voelen; 

• mooi oppervlaktewater dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit 
van de gemeente; 

• een grondwaterstand die het gebruik van de grond niet 
belemmert; 

• een adequate en doelmatige inzameling van afvalwater (riolering). 
 
Beleid en regelgeving 
De gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater (riolering), 
hemelwater en grondwater zijn geregeld in de Waterwet en in de Wet 
milieubeheer. De gemeente heeft haar wettelijke watertaken beleidsmatig 
uitgewerkt in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 – 2016. 
Gemeentelijke ambities met betrekking tot het oppervlaktewater 
(kwantiteit en kwaliteit) zijn verwoord in het Waterplan Hellevoetsluis. Het 
waterplan omvat een visiedocument, de Watervisie 2020, en een 
uitvoeringsprogramma, het Maatregelenplan Water.  
 
Analyse van de huidige situatie 
Van de maatregelen in het Maatregelenplan water is  alleen de overlast 
van een stinkende sloot in Nieuwenhoorn aangepakt. De rest van de 
maatregelen is niet uitgevoerd, vanwege bezuinigingen bij de gemeente 
en het waterschap of door het opschorten van relevante ruimtelijke 
ontwikkelingen. Als gevolg hiervan komen nog op diverse locaties, zoals 
bijvoorbeeld de wijken Struyten en Kooistee, knelpunten in de 
waterhuishouding voor. De mate van overlast is echter beperkt en er 
worden op korte termijn geen onacceptabele situaties voor burgers 
verwacht.  
 
 
 

 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is 
er voldoende aandacht voor 
waterberging, waterkwaliteit en 
waterkeringen. De 
waterbeheerders zitten 
vroegtijdig aan tafel en denken 
mee over een klimaatbestendige 
waterhuishouding en een veilig 
gebruik van de dijken.  
     
         
 

                                           Foto Waterpartij Ravensehoek 

Planontwikkelingen voldoen in de regel aan de waterbergingsnorm van 
het waterschap waarbij 10% van het plangebied moet bestaan uit water. 
 
In het kader van het Kierbesluit gaan de Haringvlietsluizen vanaf 2018 'op 
een kier' zodat trekvissen, zoals zalm en paling, vanaf zee weer via het 
Haringvliet zoet water kunnen bereiken en omgekeerd. De gemeente 
werkt mee aan het realiseren van compenserende maatregelen hiervoor.  
 
Een belangrijk aandachtspunt voor nieuw waterbeleid is de omgang met 
hemelwater en grondwater. Als gevolg van klimaatverandering krijgt 
Nederland te maken met meer hevigere buien in kortere tijd. Met name in 
het stedelijk gebied kan dit tot (tijdelijke) wateroverlast leiden. Dit geldt 
ook voor de omgang met hoge grondwaterstanden. De gemeente heeft 
als taak de burgers adequaat te informeren over grondwater en burgers te 
ondersteunen bij het nemen van maatregelen tegen over- en onderlast. In 
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 – 2016 zijn de 
zorgplichten van de gemeente op het gebied van hemelwater en 
grondwater op hoofdlijnen benoemd. In de komende planperiode zullen 
deze concreter worden ingevuld.  
 
 
 
 
 
 

Hoofddoelstelling voor 2020 

Voldoen aan wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, grondwater en 

hemelwater. 
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2.2.6. Groen en ecologie 
 

Inleiding 
Een groene leefomgeving is niet alleen goed voor planten en dieren, maar 
ook voor mensen. Mensen die in een groene omgeving wonen, zijn 
namelijk niet alleen gezonder maar ook minder gestrest dan mensen die 
in een meer stedelijke omgeving wonen.  Kinderen die in een groene 
omgeving opgroeien, hebben minder last van overgewicht, omdat ze meer 
buiten spelen. Verder voorkomt een groene leefomgeving hittestress. 
Groen heeft dus veel voordelen voor de gezondheid van mensen. Maar 
groen heeft ook financiële voordelen. Zo heeft groen in de woonomgeving 
een waardeverhogend effect van 4 tot 10% op onroerend goed. 
Daarnaast heeft groen een imagoverhogend effect bij de keuze voor een 
bedrijfslocatie. Groen is natuurlijk ook goed voor het vergroten van de 
biodiversiteit, omdat het leefruimte biedt aan planten en dieren, zoals 
vogels, bijen, vlinders, amfibieën en zelfs kleine zoogdieren zoals de egel.  
 
Beleid en regelgeving  
De Flora- en faunawet (Ffw) regelt de bescherming van planten- en 
diersoorten en de Natuurbeschermingswet (Nbw) regelt de bescherming 
van natuurgebieden. In de nabije toekomst zullen deze twee wetten, 
samen met de Boswet, opgaan in de nieuwe Wet Natuurbescherming. 
Deze zal vervolgens weer opgaan in de nieuwe Omgevingswet.  Behalve 
de Natura 2000 gebieden, is ook de Ecologische  Hoofdstructuur (EHS) 
beschermd.  
 
De ligging van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is op Voorne-
Putten vastgelegd in het Krekenplan.  Voor de uitvoering van het 
Krekenplan hebben de vijf gemeenten op Voorne-Putten, de Stadsregio 
Rotterdam en het waterschap in 2009 een samenwerkings-overeenkomst. 
Het plan richt zich op de aanleg van ecologische oevers en ‘stepping-
stones’ langs voormalige kreken, met als einddoel een samenhangende 
ecologische structuur op Voorne-Putten. Voor de uitvoering van het plan 
is subsidie van de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid Holland 
beschikbaar.  
 
De regelgeving rond het toelaten van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd 
op de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb).  
 

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot groen en ecologie is 
vastgelegd in het Groenstructuurplan 2010 – 2020. De Plantoetsing 
Ecologie, die hier onderdeel van uitmaakt, is een handleiding voor met 
name ontwikkelaars en initiatiefnemers op het gebied van groen, natuur, 
flora en fauna. In de Gedragscode Beheer en Onderhoud worden 
richtlijnen gegeven voor het onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte, zodat dit uitgevoerd kan worden op een manier dat er zo min 
mogelijk schade wordt toegebracht aan de aanwezige flora en fauna 
binnen de gemeente. In het Ecologisch beheerplan (2011) is vastgelegd 
waar de gemeente op termijn ecologisch wil gaan beheren.  
 
Analyse van huidige situatie 
In 2008 is voor de tweede keer een inventarisatie uitgevoerd van de in 
Hellevoetsluis aanwezige flora en fauna. Uit dit onderzoek blijkt dat  de 
soortenrijkdom in het buitengebied afneemt (bijvoorbeeld weide- en 
akkervogels). Dit komt onder andere doordat het landelijk gebied steeds 
netter en eentoniger wordt door de intensieve landbouw.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met ecologie. Zo worden ontwikkelingen getoetst aan het 
criterium van 30% groen, water en spelen en wordt ook getoetst aan de 
voorwaarden uit de Plantoetsing Ecologie. Eén van die voorwaarden is 
het aanbrengen van nestgelegenheid voor huismussen.  
 
De afgelopen drie jaar is al ervaring 
opgedaan met ecologisch beheer en 
zijn vier (pilot)locaties ecologisch 
beheerd, namelijk: 
 
1. Een gedeelte van de vestingwallen 

(aan de kant van Cape Helius); 
2. De Kanaalweg Oostzijde achter de 

bibliotheek; 
3. De Kanaalweg Westzijde ter hoogte 

van Den Bonsen Hoek; 
4. Een gedeelte van het Kooisteebos. 

Foto  Ecologisch beheer 
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Er zijn de afgelopen jaren diverse projecten op het gebied van groen en 
ecologie uitgevoerd. Zo is er een natuurgebied aan de Grasweg 
gerealiseerd en een natuurlijke speeltuin aan de Plattendijk aangelegd. 
Verder is er bij de restauratie van het torpedostation rekening gehouden 
met de vleermuizen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Foto Vleermuis in Torpedostation (bron: Jan Alewijn) 

 
 
Op dit moment gebruikt de gemeente onder andere chemische 
bestrijdingsmiddelen om het onkruid te bestrijden op verhardingen. 
Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen uitspoelen naar het grond- en 
oppervlaktewater en negatieve effecten hebben op mensen en dieren 
waaronder bijen. Daarnaast zal het gebruik van het belangrijkste 
chemische bestrijdingsmiddel Roundup in 2015 verboden worden. Daarop 
vooruitlopend is het goed om te onderzoeken of er milieuvriendelijke en 
goedkope alternatieven beschikbaar zijn voor chemische bestrijding van 
onkruid.  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7. Klimaat & Energie & Materialen 
 
Inleiding 
Door de uitstoot van meer broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas) in de 
atmosfeer stijgt de temperatuur op aarde. Dit wordt het versterkt 
broeikaseffect genoemd met als gevolg dat het klimaat verandert en de 
zeespiegel stijgt. De CO2 uitstoot geeft de grootste bijdrage aan het 
versterkt broeikaseffect en wordt o.a. veroorzaakt door het gebruik van 
fossiele brandstoffen. Om de CO2 uitstoot terug te dringen moet het 
fossiele brandstofgebruik verminderd worden. Dit kan door 
energiebesparing of door het gebruik van duurzame energiebronnen als 
wind, zon, biomassa en aardwarmte. Het gebruik van duurzame energie 
maakt ons daarnaast minder afhankelijk van een klein aantal olie- en 
gasproducerende landen en de hoge prijzen van fossiele brandstoffen. 
Energiebesparing zorgt daarbij voor woonlastenvermindering.  
 
Beleid en regelgeving 
Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 200.000 kWh aan 
elektriciteit of meer dan 75.000 m

3
 aardgasequivalenten aan brandstoffen 

zijn in het kader van de Wet milieubeheer verantwoordelijk om alle 
energiebesparende maatregelen te realiseren die zich in vijf jaar (of 
minder) terugverdienen. Bij grootgebruikers kan het bevoegd gezag 
tevens een energiebesparingsonderzoek eisen. Het energielabel voor 
gebouwen, voortkomend uit de Europese richtlijn energieprestatie van 
gebouwen (EPBD) geeft een gebouweigenaar meer inzicht in de 
energieprestatie van zijn gebouw of woning.  Voor overheidsgebouwen 
groter dan 1000 m

3
 en een publieke functie is vanaf 1 januari 2009 een 

energielabel verplicht.  
 
Bij nieuwbouw en renovatie is het Bouwbesluit van toepassing met 
normen voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).  Vanaf 1 januari 
2015 zal er een verdere aanscherping van de Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC)  plaats vinden tot 0,4 voor woningen. Uiteindelijk is de 
ambitie van het Rijk om in 2020 energieneutraal te bouwen.  
 
Het gemeentelijke beleid met betrekking tot energiebesparing en het 
stimuleren van duurzame energie is vastgelegd in het Klimaatbeleidsplan 
2008 – 2012.  

Hoofddoelstelling 2020  

Het bestaande (stedelijke) groen behouden, de ecologische kwaliteit 

biodiversiteit) verbeteren en de samenhangende structuur op termijn 

ontwikkelen.  
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Overeenkomstig met het Klimaatbeleidsplan is in het Beleidsplan 
openbare verlichting de doelstelling opgenomen voor een 
energiebesparing van 3% per jaar voor de openbare verlichting. In het 
kader van de Regionale Duurzaamheidagenda van de stadsregio zijn 
twee convenanten afgesloten. In het convenant “verbeteren 
energieprestatie nieuwbouw” zijn ambities neergelegd voor de 
energieprestatie van nieuwbouwwoningen en nieuw bedrijventerreinen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Convenant Realisatie Windenergie zijn voor de gemeente 
Hellevoetsluis  twee windenergielocaties opgenomen namelijk: 

- de te realiseren locatie Haringvlietdam (noordzijde) upgrade met 
4 windturbines van ieder 3 MW (totale vermogen van 12 MW); 

- een studielocatie locatie Haringvlietdam (noordzijde) verlenging 
van de upgrade met 2 windturbines van 3 MW (totale vermogen 
van 6 MW). 

Voor beide locaties is een plan van aanpak opgesteld. 
 
Analyse van de huidige situatie 
De totale CO2 uitstoot in de gemeente Hellevoetsluis was in 2010 in totaal 
170 Kton. Ten opzichte van 2008 is de CO2 uitstoot met 19 Kton gedaald 
(4%). Het grootste aandeel van de CO2 uitstoot in Hellevoetsluis (66%) 
werd veroorzaakt door de gebouwde omgeving (energieverbruik 
woningen). Hierna volgt respectievelijk verkeer en vervoer met een 
aandeel van 21%, industrie en energie met een aandeel van 9% en land 
en tuinbouw met een aandeel van 5%. Zie figuur 9. 
 

Figuur 9. CO2 uitstoot gemeente Hellevoetsluis 2008 – 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gemiddelde van de afgemelde energielabels van woningen in 
Hellevoetsluis is label D. De meeste energie onzuinige woningen 
bevinden zich in de wijken Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoet. In 
totaal hebben 8 % van de huishoudens in Hellevoetsluis een 
energieadvies ontvangen van het energieteam. De energieadviseurs zijn 
geworven onder Hellevoetse werkzoekenden met als doel hen de kans te 
geven om hun talenten verder te ontwikkelen en te tonen middels een 
positieve bijdrage aan de maatschappij.  
 
Bij grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn energievisies uitgevoerd om te 
kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame 
energie.   
Bij nieuwbouw  is het 
gebruik van duurzame 
energie en duurzame 
materialen gestimuleerd. 
Een voorbeeldproject op 
het gebied van 
duurzaam bouwen zijn 
de vier Ecowoningen aan 
de Noordse Molenweg.  

 
           
Foto ecowoningen 

 
 

Convenant Verbeteren energieprestatie nieuwbouw 

1. Gemeenten streven naar een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van 8 tot 9 

bij het realiseren van nieuwbouwprojecten van minimaal 50 woningen. 

2. Voor de bedrijventerreinen passen de regiogemeenten bij planvorming GPR 

stedenbouw toe. Hierbij streven de regiogemeenten naar een totaalscore 

van 7,5. Op gebouwniveau passen de regiogemeenten GPR gebouw toe en 

streven hierbij naar een score van 7,1 op het thema energie en een totaal 

score van 7,5.  

3. De regiogemeenten toetsen conform het wettelijk kader de EPC 

berekeningen en voeren de controle op de bouwvloer uit bij minimaal 70% 

van de aanvragen omgevingsvergunning.  
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Om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren is het startabonnement 
van de milieubarometer en de digitale kansen bij verkassen scan gratis 
aan bedrijven aangeboden. De milieubarometer maakt de milieuprestatie 
van bedrijven zichtbaar. De digitale kansen bij verkassen scan is een 
milieuwijzer voor verhuizende of verbouwende bedrijven. Deze digitale 
scan wordt gratis aan verhuizende of verbouwende bedrijven 
aangeboden.  
 
Door middel van de duurzaam 
ondernemen estafette hebben 
30 bedrijven een gratis 
duurzaam ondernemen scan 
aangevraagd waarbij gekeken 
is naar de mogelijkheden voor 
o.a. energiebesparing, etc. 
 
       
Foto duurzaam ondernemen estafette 

 
 
In het gemeentehuis is energiemanagement ingevoerd. Door het 
doorvoeren van energiebesparende maatregelen is het energieverbruik 
de laatste drie jaar met 10% per jaar gedaald en is het energielabel 
verbeterd van label D naar label A. Met de 10 zonnepanelen die op het 
dak van het gemeentehuis liggen wordt  gemiddeld 1200 kWh aan zonne-
energie opgewekt per jaar. Ook in de overige gemeentelijke gebouwen en 
infrastructurele voorzieningen zijn energiebesparende maatregelen 
doorgevoerd.  In het kader van de impulsregeling voor energiezuinigheid 
en binnenmilieu voor het primair onderwijs zijn er energiebesparende 
maatregelen bij scholen gerealiseerd.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2.8. Afval en grondstoffen 

Inleiding 
Landelijk is er sprake van een afname van het afvalaanbod, een 
ontwikkeling die ook voor de gemeente geldt (in 2009 579 kg/inw naar 
562 kg/inwoner in 2012). Het afvalscheidingsresultaat is echter gelijk 
gebleven 55% (53% door scheiding en 2% door nascheiding van grof 
huishoudelijk restafval). Gelet op de doelstelling om in 2015 65% van het 
huishoudelijk afval te scheiden is extra inspanning noodzakelijk. Hoe 
meer afval gescheiden ingezameld wordt hoe meer er gerecycled kan 
worden.   
 
Beleid en regelgeving 
Wetgeving met betrekking tot bedrijfsafval is geregeld in de Wet 
milieubeheer.  In het Landelijk Afvalplan staat het beleid ten aanzien van 
afvalstoffen. Gemeentelijke beleid met betrekking tot afval is vastgelegd in 
het gemeentelijk AfvalstoffenPlan Hellevoetsluis 2010-2015. Middels een 
jaarverslag huishoudelijk afval wordt  gerapporteerd over de behaalde 
resultaten afvalpreventie en afvalscheiding in Hellevoetsluis. Regelgeving 
is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening Hellevoetsluis. 
 
Analyse van huidige situatie 
Op basis van afvalmonitoring van Hellevoetsluis is een 
scheidingsresultaat van huishoudelijke afvalstoffen bereikt van 55%.  
 
In navolging van het landelijk beleid voor 
afvalpreventie waarbij ingezet gaat worden 
de drie invalshoeken Beter ontwerpen, 
Minder verspillen en Bewuster consumeren 
zal de gemeente zich met name richten op 
het vergroten van de inzamelresultaten van 
de brongescheiden afvalfracties GFT, Papier 
en karton, Glas, Textiel en 
Plasticverpakkingsafval/kunststof. Alle 
aanbiedlocaties voor de inzameling van 
papier/ karton/ glas/ textiel en plastic zijn 
ondergronds hetgeen het straatbeeld sterk 
verbetert en de inzameling efficiënter maakt.  
      Foto ondergrondse container  

Hoofddoelstelling 2020 

Het bewerkstelligen van een CO2 reductie van 40% in 2025 ten opzichte van 

1990 door middel van het stimuleren van energiebesparende maatregelen 

en het gebruik van duurzame energie. Het stimuleren van het gebruik van 

duurzame materialen en het vermijden van uitlogende materialen als lood, 

koper en zink. 
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In 2012 is de nieuwe milieustraat geopend, waar een groot aantal fracties 
grofvuil gescheiden kunnen worden aangeboden. Met name door 
informatie en publiekscampagnes en handhaving wordt het 
aanbiedgedrag beïnvloed.   
 
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat 
gemeenten een zwerfavalvergoeding kunnen aanvragen voor extra inzet 
voor preventie en aanpak van zwerfafval. De gemeente Hellevoetsluis 
heeft dit extra budget aangevraagd ten behoeve van de buurtinitiatieven 
van de landelijke opschoondag, extra aanpak zwerfafval winkelgebieden 
cq. uitgaansgebieden (Struytse Hoeck / Kerkstraat) en scholen 
(afvallessen en opschonen schoolpleinen) 
 
In het gemeentehuis vindt afvalscheiding plaats door middel van 
Ecosmart. In 2012 was het scheidingspercentage van de gemeentelijke 
organisatie 87%. Met dit resultaat staat de gemeente Hellevoetsluis 
landelijk op de tweede plaats op het gebied van afvalscheiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Economische aspecten 
 

2.3.1. Duurzaam inkopen en aanbesteden /certificering 
 

Inleiding 
Bij duurzaam inkopen en aanbesteden wordt bij de aankoop van 
producten of diensten rekening wordt gehouden met het milieu en met 
sociale aspecten. Voorbeelden van milieuaspecten zijn groene stroom, 
duurzaam bouwmateriaal, energiezuinig kantoorapparatuur, etc. 
Voorbeelden van sociale aspecten zijn het tegengaan van kinderarbeid, 
het respecteren van mensenrechten en het stimuleren van minimaal 
aanvaardbare arbeidsomstandigheden.  
 
Beleid en regelgeving 
Op 2 oktober 2007 heeft de gemeente de verklaring duurzame inkoop 
ondertekend van Agentschap.NL (voorheen Senter Novem). Door 
ondertekening van de deelnameverklaring heeft de gemeente zich 
uitgesproken dat duurzaamheid in het inkoopproces wordt meegenomen.  
De gemeente streeft naar een 100% duurzame inkoop in 2015.  
In juni 2011 hebben MVO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, NEVI 
en Groene Zaak een advies uitgebracht aan staatssecretaris Atsma over 
het verbeteren van de praktijk rond duurzaam inkopen. Dit advies is 
omarmd en uitgewerkt op het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De 
vernieuwde aanpak rond duurzaam inkopen is vast gelegd in het Manifest 
Professioneel Duurzaam Inkopen. Het nieuwe Manifest Professioneel 
Duurzaam Inkopen is de opvolger van de deelnameverklaring en straalt 
meer ambitie uit. Met de ondertekening van dit manifest verklaart de 
gemeente om duurzaam inkopen volgens de nieuwe aanpak te willen 
uitvoeren. De gemeente Hellevoetsluis heeft het Manifest Professioneel 
Duurzaam Inkopen ondertekend.  
 
Op de website van PIANOo (www.pianoo.nl) zijn voor een groot aantal 
productgroepen minimale duurzaamheideisen en verdergaande 
duurzaamheideisen op milieuterrein vastgesteld en daarnaast sociale 
aspecten die betrokken kunnen worden bij de inkoop (social return en 
sociale voorwaarden).  
 

Hoofddoelstelling 2020 

Het verbeteren van de afvalscheiding bij burgers, bedrijven en medewerkers 

en het verminderen van zwerfaval. 
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Door middel van de ondertekening van het Manifest Duurzaam Inkopen 
legt de gemeente zich vast om: 

• bij al haar inkopen te streven naar Professioneel Duurzaam 
Inkopen; 

• de ambitie te hebben om in principe altijd bij de inkoop de 
vastgestelde minimale duurzaamheideisen op milieuterrein en de 
sociale voorwaarden toe te passen en daarnaast de aanvullende 
vastgestelde duurzaamheidwensen op milieugebied een zwaar 
gewicht te geven. 

 
Sinds februari 2013 is de Milieubarometer certificeerbaar. Met het 
Milieubarometer Certificaat maakt een bedrijf  duurzaam ondernemen 
aantoonbaar aan potentiële opdrachtgevers, leveranciers en eigen 
medewerkers. Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de 
Stichting Keurmerk Milieu, Veligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, 
ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, 
mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. De 
internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de 
Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke 
internationale organisatie. 
 
Analyse van huidige situatie 
Borging van duurzaam inkopen binnen de gemeentelijke organisatie heeft 
plaats gevonden door duurzaam inkopen op te nemen in het nieuw 
opgestelde gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid en het  
inkoopprotocol. Hierin is opgenomen dat bij een inkoop- of 
aanbestedingsprocedure de nodige aandacht aan duurzaam inkopen 
besteed moet worden door duurzaam inkopen mee te nemen in het 
programma van eisen en aanbiedingen hierop te beoordelen aan de hand 
van gunningscriteria. Informatie over de duurzaam inkoopcriteria zijn voor 
alle medewerkers beschikbaar via intranet.  
 
Het startabonnement van de Milieubarometer is vanaf 2010 gratis aan 
bedrijven aangeboden 40 bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt.  
In Hellevoetsluis zijn vier jachthavens en het Quackstrand met de Blauwe 
vlag beloond.  
 
 
 

2.3.2. Werkgelegenheid 
 
 
Inleiding 
Om de werkgelegenheid te stimuleren is het belangrijk werkgevers actief 
te benaderen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Belangrijk hierbij 
is het in beeld brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt.  
 
Beleid en regelgeving 
In 2013 is een nieuwe start gemaakt met het opstellen van een ‘sociale 
visie’. In navolging van de sociale visie zal dit jaar een kader worden 
geschapen voor de implementatie van de Participatiewet (o.a. re-
integratie werkzoekenden). Het wetsvoorstel Participatiewet zal naar 
verwachting 1 januari 2015 in werking treden. Met de inwerkingtreding 
van deze wet zullen er enerzijds wijzigingen plaatsvinden binnen de Wet 
werk en bijstand (Wwb) ten aanzien van de doelgroep en de 
instrumenten.  
 
Zoals aan gegeven in de kadernota economie hecht de gemeente 
Hellevoetsluis er grote waarde aan dat mensen die langdurig werkeloos of 
arbeidsgehandicapt zijn aan een baan geholpen kunnen worden. Met de 
opname van een sociaal beding (5% regel) in het aanbestedingsbeleid 
worden hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Dit initiatief bepaalt dat 
opdrachtnemers die projecten uitvoeren in opdracht van de gemeente en 
waarbij de omvang van de opdracht een aanneemsom heeft van 
minimaal € 200.000 euro, verplicht zijn om 5% van de aanneemsom te 
besteden aan lonen, bestemd voor mensen behoren tot die doelgroepen. 
In de verruimde aanbestedingsregels is vastgesteld dat bij enkelvoudige 
aanbesteding de gunning plaatsvindt aan een lokale/ regionale 
onderneming en bij meervoudige aanbesteding van werken dient 
minimaal 1 lokale/ regionale ondernemer in te schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofddoelstelling voor 2020 

Stimuleren van duurzaam ondernemerschap (duurzaam inkopen en 

duurzaamheidscertificering).   
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Analyse van de huidige situatie 
Om de re-integratie van Hellevoetse werkzoekenden te stimuleren worden 
werkzoekenden ingezet bij milieu en duurzaamheidprojecten. Een 
voorbeeld hiervan is het energieteam waarbij de energieadviseurs zijn 
geworven onder Hellevoetse werkzoekenden en opgeleid zijn als 
energieadviseur. In totaal zijn er de laatste drie jaar 27 energieadviseurs 
opgeleid waarvan 50% uitgestroomd is naar regulier werk.  De 5% 
regeling is door complexiteit slechts incidenteel toepast, bijvoorbeeld bij 
de onderhoudscontracten groen en grijs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3. Duurzame mobiliteit 
 
Inleiding 
Duurzame mobiliteit zoals lopen, fietsen, het gebruik van openbaar 
vervoer en elektrisch vervoer zorgt voor een betere milieukwaliteit, zoals 
een lagere geluidsbelasting, minder luchtverontreiniging en een betere 
verkeersveiligheid. Daarnaast reduceert het de CO2-uitstoot (klimaat) en 
helpt het de verkeersproblematiek oplossen, zoals files en opstoppingen 
in steden. Tot slot heeft duurzame mobiliteit als lopen en fietsen een 
positief effect op de gezondheid en voorkomt het overgewicht en ziekten 
die daarmee samenhangen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en 
kanker.  
 
Beleid en regelgeving 
Doelstellingen op het gebied van het verminderen van het 
brandstofverbruik van het autoverkeer zijn te vinden in het 
Klimaatbeleidsplan 2008 - 2012, het Gemeentelijk Verkeers en 
Vervoersplan 2013 en het Maatregelen pakket duurzame mobiliteit van de 
stadsregio. Doelstelling is besparing of verduurzaming van brandstoffen 
met 1% per jaar.  

 
Analyse van de huidige situatie 
In samenwerking met Stichting E-laad zijn in 2012 drie oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in de openbare ruimte gerealiseerd. Vanaf 2013 
realiseert E-laad geen oplaadpunten meer.  
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 

Foto Elektrisch oplaadpunt Struytse Hoeck 

 
Om elektrische vervoer verder te stimuleren is het Bestuursconvenant 
stadsregio elektrisch door de stadsregiogemeenten ondertekend. Op 
basis van dit bestuursconvenant heeft de stadsregio een subsidie 
ingesteld voor oplaadpunten op eigen terrein voor particulieren en 
bedrijven en een subsidieregeling voor de inrichting van oplaadpunten 
voor elektrische vervoer in de openbare ruimte. Deze subsidieregeling 
loopt tot en met december 2014.  In Hellevoetsluis is één energiezuinige 
deelauto (greenwheel) beschikbaar voor burgers en medewerkers van het 
gemeentehuis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofddoelstelling 2020 

Realiseren van een brandstofbesparing van 1% per jaar door het stimuleren 

van milieuvriendelijke vervoerswijzen als fiets, openbaar vervoer, elektrisch 

vervoer en energiezuinige auto’s.  

Hoofddoelstelling voor 2020 

Verbeteren van de uitstroom van werkzoekenden naar regulier werk door 

het inzetten en opleiden van werkzoekenden bij (milieu-  en 

duurzaamheid)projecten.  
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2.3.4. Duurzame verdienmodellen 

 
Inleiding 
Duurzame verdienmodellen zijn verdienmodellen waar niet alleen 
economische winst te behalen is maar ook milieuwinst of sociale winst. 
Een duurzaam verdienmodel kan bijvoorbeeld energie besparen en CO2-
uitstoot verminderen maar daarnaast ook economische winst creëren. 
Door middel van nieuwe financieringsconstructies kunnen win win 
situaties worden behaald. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Energy 
Service Company (ESCo). Een ESCo financiert investeringen die 
energieverbruik verminderen en wordt terugbetaald in de besparing op de 
energierekening. Andere samenwerkingsvormen zijn collectieve inkoop of 
crowdfunding. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te 
financieren waarbij direct contact is tussen investeerders en 
ondernemers, zonder financiële intermediairs.    

 
Beleid en regelgeving 
In de Nota bedrijfsinterne milieuzorg is opgenomen dat alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 
10 jaar moeten worden doorgevoerd.  
 
Analyse van huidige situatie 
Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3 
worden de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening 
onderzocht. Een Europese subsidie is toegekend voor onderzoek naar de 
verduurzaming van de havens, waaronder Veerhaven. Ook burgers en 
bedrijven worden gestimuleerd bij het realiseren van duurzame 
verdienmodellen. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven te ondersteunen 
bij collectieve inkoopacties voor duurzame maatregelen. Eind 2013 heeft 
de gemeente de collectieve inkoopactie Samen Zonne-energie 
ondersteund. Door middel van deze inkoopactie hebben 200 Hellevoetse 
huishoudens zonnepanelen aangeschaft. Voor het gemeentehuis is een 
financiële analyse uitgevoerd voor implementatie van bodemenergie 
(Warmte Koude Opslag). Conclusie van deze analyse is dat WKO 
interessant is bij de vervanging van de koelinstallatie in 2015.  
 
 
 

 

 

Hoofddoelstelling 2020 

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van duurzame verdienmodellen van 

burgers, bedrijven en andere organisaties waarbij niet alleen economische 

winst maar ook milieuwinst te halen is. 
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3. Duurzaamheidthema’s 
 
Om de samenwerking met burgers bedrijven en andere organisaties op 
het gebied van duurzaamheid te bevorderen en om te zorgen voor een 
goede inbedding van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie zijn 
de duurzaamheidaspecten thematisch bekeken. De vier 
duurzaamheidthema’s zijn: 

• duurzame leefomgeving,  

• duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, 

• duurzame bedrijvigheid en  

• duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering.  
 
De vier duurzaamheidthema’s zullen in dit hoofdstuk verder uitgewerkt 
worden voor wat betreft relevante duurzaamheidaspecten, specifieke 
doelstellingen en de projecten tot 2020. 

3.1. Duurzame leefomgeving 
 

3.1.1. Inleiding 
 
In een duurzame leefomgeving zijn bewoners actief en betrokken en 
hebben ze toegang tot de benodigde kennis en informatie over milieu en 
duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving is vrij van milieurisico’s, biedt 
voldoende groen en water en biodiversiteit, is bestendig tegen 
klimaatverandering, biedt ruimte voor een duurzame energieproductie en 
is schoon en veilig. In een duurzame leefomgeving maken bewoners 
gebruik van alternatief vervoer als wandelen, fietsen, openbaar vervoer en 
elektrisch vervoer.  
 
Bij een duurzame leefomgeving wordt uitgegaan van een gebiedsgericht 
benadering. Dit omdat de streefbeelden niet gelijk zijn voor ieder gebied in 
Hellevoetsluis. In een woongebied wordt bijvoorbeeld een andere kwaliteit 
nagestreefd dan in een bedrijventerrein of in gemengd gebied. Om deze 
reden is Hellevoetsluis verdeeld in 7 gebiedstypen zie tabel 4. 
 
 

Tabel 4. Gebiedstypen Hellevoetsluis. 

Gebiedstype Wijken / gebieden 

Woongebied Nieuw Helvoet, Hellevoet, De Struyten, De Kooistee, Den Bonsen 

Hoek, Ravense Hoek en Nieuwenhoorn.  

Gemengd gebied 1. Hoofdwegen: Rijksstraatweg, Moriaanse weg, Amnesty 

Internationallaan.  

2. Histiorisch centrum: De Vesting 

3. Stedelijk centrum: De Struytse Hoeck 

Bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 2, Kickersbloem 3 (toekomst), Veerhaven 

(toekomst).  

Stadsnatuur Ravense hout, Kooisteebos 

Recreatiegebied Jachthavens en verblijfsrecreatiegebieden. 

Natuurgebied Quackgors, de Punt en Grasweggebied. 

Buitengebied Overige gebieden buiten de bebouwde kom. 

 

 
3.1.2. Relevante duurzaamheidaspecten 
 
Sociale aspecten 
Milieu en duurzaamheid zullen een belangrijk thema zijn bij de 
buurtaanpak en bij de wijkanalyses. Initiatieven van burgers op het gebied 
van milieu en duurzaamheid zullen verder worden gefaciliteerd en 
ondersteund. Dit door bijvoorbeeld partijen met elkaar te verbinden, mee 
te werken aan ruimtelijke procedures,  communicatie, faciliteren van 
vergaderruimte en mogelijk een financiële ondersteuning. Ook duurzame 
initiatieven van andere organisaties, waaronder scholen, zullen 
gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 
 
Informatie over milieu en duurzaamheid zal voor iedereen toegankelijk zijn 
via de gemeentelijke website, de gemeentepagina en de Helius. Deze 
informatie zal actueel worden gehouden. Voor duurzaamheid en milieu zal 
vanaf 2014/2015 gebruik gemaakt worden van  de interactieve 
mogelijkheden die de gemeentelijke website gaat bieden op het gebied 
van burgerparticipatie. Natuur- en milieueducatie op scholen zal verder 
gefaciliteerd worden.  
 
 
 
Milieuaspecten 

Specifieke doelstellingen 2020 Duurzame leefomgeving (sociale aspecten) 

• Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van milieu en 

duurzaamheidinitiatieven van burgers, bedrijven en andere 

(maatschappelijke) organisaties, waaronder scholen.  

• Innovatie en kennisdeling over milieu en duurzaamheid. 
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Op de wegen met geluidoverlast ten gevolge van wegverkeer zal bij het 
reguliere onderhoud geluidreducerende maatregelen in overweging 
worden genomen. Binnen een aantal woonwijken zullen nog 30 km zones 
ingevoerd worden. Bewoners zijn geïnformeerd over (externe) 
veiligheidsrisico’s in hun omgeving en weten welke maatregelen zij 
moeten treffen bij mogelijk calamiteiten. Bodemverontreinigingen bij 
calamiteiten zullen tijdig worden opgeruimd en de kosten zullen op de 
vervuiler worden verhaald.  
 
Om de ecologische kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren zal bij 
de inrichting van het openbaar groen gekozen worden voor inheemse 
beplanting en voor soorten die bloemen en / of bessen krijgen. In de 
openbare ruimte zullen nestkasten voor bijen, vogels en vleermuizen 
worden opgehangen. De gebieden met ecologisch beheer zullen worden 
gemonitord en uitgebreid. Onderzocht zal worden of er milieuvriendelijke 
en goedkopere alternatieven beschikbaar zijn voor chemische 
onkruidbestrijding. Groenprojecten van burgers  en andere organisaties, 
met als doel de ecologische kwaliteit te verbeteren, zullen worden 
ondersteund.   
 
De energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad zal worden 
verbeterd van label D naar B. Omdat de meest energie onzuinige 
woningen zich bevinden in de wijken Nieuwenhoorn, Nieuw- Helvoet en 
Hellevoet zal in samenspraak met de woningbouwcorporatie en de 
particuliere woningbezitters een wijkgerichte aanpak worden opgesteld 
voor deze wijken. Met de woningcorporatie zullen hierover 
prestatieafspraken gemaakt worden. Voor het verder promoten van 
energiebesparing bij  huishoudens zal het project wijkgerichte aanpak 
energieadviezen, waarbij huishoudens een gratis energieadvies van het 
energieteam ontvangen, worden voortgezet.  
 
Het afvalscheidingpercentage van het huishoudelijk afval voldoet nog niet 
aan de wettelijke norm. Om het afvalscheidingpercentage te verbeteren 
zal een bewustwordingscampagne worden uitgevoerd onder burgers. 
Kansen liggen met name bij de fracties papier / karton, textiel en glas. 
In het kader van de extra aanpak zwerfafval zal ingezet worden op 
deelname aan Nederland Schoon,  extra aanpak zwerfafval 
winkelgebieden cq. uitgaansgebieden (Struytse Hoeck / Kerkstraat) en 
scholen (afvallessen en opschonen schoolpleinen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economische aspecten 
Werkzoekenden zullen verder ingezet worden bij milieu en 
duurzaamheidprojecten (zie energieteam) en opgeleid worden op het 
gebied van duurzaamheid en milieu. Dit om hen de kans te geven om hun 
talenten (verder) te ontwikkelen en de uitstroom naar regulier werk te 
bevorderen. Om het gebruik van het elektrisch vervoer te verbeteren zal 
het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte en 
bij particulieren worden uitgebreid. Dit op aanvraag van burgers en met 
behulp van de subsidieregeling “stadsregio elektrisch”. In Hellevoetsluis is 
momenteel één deelauto beschikbaar voor burgers (Greenwheel). Ingezet 
zal worden op het stimuleren van autodeel initiatieven bij burgers en het 
uitbreiden van het aantal deelauto’s binnen Hellevoetsluis.  Om alternatief 
vervoer te promoten zal jaarlijks meegedaan worden aan de “Week van 
de vooruitgang”.  Tijdens de “Week van de Vooruitgang” zal duurzame 
mobiliteit gepromoot worden. Duurzame verdienmodellen van burgers als 
bijvoorbeeld collectieve inkoop van duurzame materialen (zonnepanelen) 

zullen worden ondersteund en gefaciliteerd.  
 

Specifieke doelstellingen duurzame leefomgeving (milieuaspecten). 

• Realiseren van gebiedsgerichte  streefbeelden voor geluid, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem. 

• De gemeente heeft goed inzicht in het vóórkomen van structurele 

over- en onderlast van grondwater en hemelwater. Waar nodig en 

doelmatig, treft de gemeente maatregelen in het openbare gebied 

om over- en onderlast te voorkomen of verminderen 

• Vergroten van de ecologische waarde (biodiversiteit) van het 

bestaande groen en water zowel in het openbaar gebied als bij 

particulieren (burgers en bedrijven).  

• Het verbeteren van de bestaande woningvoorraad naar een 

gemiddeld energielabel B. 

• 20% van de huishoudens vertoont energiebesparend gedrag. 

• De gemeente voldoet in 2017 aan de landelijke 

scheidingsdoelstellingen voor huishoudelijk afval van 65% .  

• Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte ligt tussen niveau B 

en A in. 
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3.1.3. Projecten duurzame leefomgeving 
 
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zullen de volgende 
projecten worden uitgevoerd.  Zie tabel 5. 
 
Tabel 5. Projecten duurzame leefomgeving 

Duurzaamheidsas

pecten 
Projecten 

Participatie & 

samenwerking 

Identificeren, faciliteren en ondersteunen van initiatieven op het 

gebied van duurzaamheid en milieu .  

Innovatie & 

kennisdeling 

Communiceren over milieu- en duurzaamheid via  de 

gemeentelijke website, gemeentepagina, Helius en social media.  

Gebruik maken van interactieve website  voor duurzaamheid en 

milieu. 

Ondersteunen van natuur en milieu educatie op scholen. 

Geluid & 

luchtkwaliteit 

Bij het reguliere onderhoud van wegen overwegen van  

geluidreducerende maatregelen. 

Verder realiseren van 30 km zones in woonwijken. 

Externe veiligheid Informatie naar burgers over (externe) veiligheidrisico’s. 

Bodem 

 

Afhandelen van meldingen in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit. 

Uitvoeren van calamiteitenregeling. 

Water Onderzoeken of er structurele overlast is van grondwater en 

onderzoeken van maatregelen om overlast te verminderen of 

voorkomen. 

Onderzoeken van de nut en noodzaak van een 

grondwaterverordening waarmee burgers worden gestimuleerd 

om duurzaam om te gaan met grondwater. 

Groen &  ecologie Bij beplantingskeuze in openbaar groen zoveel mogelijk rekening 

houden met bijen, vlinders en vogels. 

Ophangen van (nest)kasten voor bijen, vogels en vleermuizen in de 

openbare ruimte. 

Uitbreiden ecologisch beheer en monitoring. 

Vrijwilligers / werkzoekenden opleiden voor monitoring van 

planten en dieren. 

Onderzoek naar mogelijkheden om de biodiversiteit en de 

landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied te vergroten. 

Onderzoek naar goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven 

voor chemische bestrijdingsmiddelen. 

Haalbaarheid  van initiatieven op het gebied van stadslandbouw 

beoordelen. 

Faciliteren en eventueel opzetten groenprojecten burgers 

(ecologische inrichting tuinen, geveltuinen, beplanten 

boomspiegels). 

Klimaat & Energie 

& materialen 

Ondertekenen  energieprestatie afspraken met de 

woningbouwcorporatie Maasdelta. 

Opstellen van een wijkgerichte aanpak voor het verbeteren van de 

bestaande woningvoorraad van de wijken Nieuwenhoorn, 

Hellevoet en Nieuw Hellevoet in samenspraak met particulieren en 

woningbouwcorporaties 

Voortzetten wijkgerichte aanpak energieadviezen met behulp van 

energieteam. 

Afval en 

grondstoffen 

Voortzetten inzamelen en monitoring huishoudelijk afval. 

Realiseren van een bewustwordingscampagne voor inwoners op 

het gebied van afvalscheiding. 

Extra aanpak zwerfafval (deelname Nederland Schoon, aanpak 

zwerfafval A+ gebieden, afvallessen scholen). 

Werkgelegenheid Voortzetten opleiden van werkzoekenden voor milieu- en 

duurzaamheidprojecten al dan niet in vervolg op energieteam. 

Duurzame 

mobiliteit 

Uitvoeren van de subsidieregeling Stadsregio elektrisch  en 

realiseren van oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de 

openbare ruimte en faciliteren van oplaadpunten bij particulieren.  

Deelname week van de vooruitgang. 

Communicatie over autodelen. 

Duurzame 

verdienmodellen 

Ondersteunen van initiatieven m.b.t. collectieve groepsaankoop 

duurzame maatregelen (bijv. zonnepanelen). 

Onderzoek naar de mogelijkheden van burgerparticipatie bij 

windenergie.  

Specifieke doelstellingen 2020 duurzame leefomgeving (economische asp.) 

• Inzetten van werkzoekenden in milieu en duurzaamheidprojecten 

waarbij 50% uitstroomt naar regulier werk. 

• Realiseren van 20 oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de 

openbare ruimte. 

• Stimuleren van autodelen. 

• Stimuleren ondersteunen en faciliteren van duurzame 

verdienmodellen van burgers (bijv. collectieve inkoop van 

zonnepanelen, etc. 
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3.1.4. Indicatoren 
 
Voor het thema duurzame leefomgeving zijn de volgende indicatoren 
opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen 
 

3.2.1. Inleiding 
 
Bij een duurzame ruimtelijke ontwikkeling vindt een integrale afweging 
plaats van de verschillende duurzaamheidaspecten binnen de drie P’s 
(sociale aspecten, milieu aspecten en economische aspecten). Dit 
betekent dat de ontwikkeling economisch haalbaar moet zijn, alle partijen 
(initiatiefnemers, huidige en toekomstige bewoners en andere 
belangenorganisaties) actief betrokken zijn bij de ontwikkeling, de 
milieukwaliteit niet achteruitgaat of zelfs verbetert, er voldoende 
(ecologisch) groen en water wordt aangelegd, duurzame energieopties en 
materialen worden overwogen en duurzame mobiliteit als wandelen, 
fietsen, elektrisch- en openbaar vervoer wordt gestimuleerd.  
 
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn 
vastgelegd in de Structuurvisie 2015 + die op 13 oktober 2011 is 
vastgesteld. Belangrijke ontwikkelingen die in de structuurvisie zijn 
opgenomen zijn: 

• Aanleg van de Noordelijke randweg; 

• Ontwikkeling van de woningbouwlocatie Molshoek (ca. 150 
woningen); 

• Groote dok Oost fase 2 met 11 woningen;  

• Ontwikkeling van het Veerhaven gebied met ca. 100 woningen) 
en 1000 m

2
 watersportgebonden bedrijvigheid; 

• Ontwikkeling van een bedrijventerrein KB3 van 93 ha bruto 
(inclusief Oostelijke randweg); 

• Ontwikkeling van de woningbouwlocatie Boomgaard met 1100 
woningen; 

• Ontwikkeling van Kop Oostdijk (combinatie wonen en 
bedrijvigheid); 

• Ontwikkeling van de recreatieve zone;  

• Realiseren van een Disco aan de N57; 

• Uitbreiding camping de Quack; 

• Opschaling windturbines aan de Haringvlietdam noord (12 MW 
windenergie). 

Indicatoren duurzame leefomgeving 

• Aantal initiatieven en coalities met burgers en andere organisaties 

(waaronder scholen). 

• Actuele informatie over milieu en duurzaamheid op de website, in Helius, 

gemeentepagina en social media. 

• Aantal berichten via interactieve website. 

• Aantal activiteiten op het gebied van natuur en milieu educatie in scholen. 

• Aantal geluidgehinderden door wegverkeer. 

• Aantal gerealiseerde 30 km zones in woonwijken. 

• Aantal geluid en geurklachten van bedrijven. 

• Aantal meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

• Aantal meldingen in het kader van de calamiteitenregeling. 

• Klachten over wateroverlast. 

• Aantal hectare ecologisch beheer. 

• Aantal groenprojecten met bewoners 

• Gemiddeld energielabel van woningen. 

• Aantal energieadviezen aan huishoudens. 

• Scheidingspercentage huishoudelijk afval. 

• Kwaliteitsniveau openbare ruimte. 

• Aantal opgeleide werkzoekenden en percentage uitstroom naar regulier 

werk. 

• Aantal elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte en bij particulieren. 

• Aantal autodeel initiatieven. 

• Aantal duurzame verdienmodellen met burgers. 

• Participatie van burgers bij windenergie. 
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In 2013 is de visie op de verbeterlocaties vastgesteld. Hierin zijn voor een 
30-tal locaties door middel van een integrale benadering de 
mogelijkheden onderzocht om tot herontwikkeling van de locaties te 
komen, die het woon- en leefklimaat in Hellevoetsluis kunnen verbeteren: 
de juiste functie op de juiste plaats. Inmiddels worden de eerste locaties 
nader uitgewerkt. In 2014 zal de aandacht vooral uitgaan naar het 
ontwikkelen van een visie voor een gedeelte van Nieuw-Helvoet waarin 
een aanmerkelijk aantal locaties gelegen zijn.  
 

 
3.2.2. Relevante duurzaamheidaspecten 
 
Sociale aspecten 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal duurzaamheid in een zo vroeg 
mogelijk stadium mee genomen worden. Dit betekent dat in samenspraak 
met de initiatiefnemer en andere partijen duurzaamheidambities al in de 
initiatieffase afgewogen worden en vervolgens vastgelegd worden in het 
programma van eisen en/of  de (samenwerkings)overeenkomst. Voor 
grotere projecten zal een duurzaamheidvisie worden opgesteld. Van een 
aantal projecten als bijvoorbeeld aanleg van een Noordelijke randweg, 
ontwikkeling van de woningbouw locatie Molshoek, Groote Dok Oost, 
realisering Discotheek N57 en de uitbreiding Camping de Quack zijn al 
duurzaamheidambities opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 
Deze zullen verder uitgewerkt worden in de aanvraag 
omgevingsvergunning. Voor de ontwikkeling van Kickersbloem 3 is een 
duurzaamheidvisie opgesteld die verder uitgevoerd zal worden. 
Belanghebbenden zullen in een vroeg stadium betrokken worden bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Kennisdeling over innovatieve duurzame maatregelen is van groot belang 
bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom is het van belang om 
initiatiefnemers in contact te brengen met kennisinstituten als bijvoorbeeld 
het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDUBO).  

 
 
 
 
 

Milieuaspecten 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen getoetst worden aan de 
gebiedsgerichte streefbeelden voor geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid en bodem.  Bij ontwikkelingen in het invloedsgebied van een 
risicovolle inrichting of route gevaarlijke stoffen wordt advies bij de DCMR 
en VRR opgevraagd in het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening. 
De milieukaarten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem) 
zullen actueel gehouden worden en voor iedereen toegankelijk worden via 
internet. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kunnen 
er eisen worden gesteld in de vorm van saneren. Uitgangspunt is dat de 
situatie niet mag verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. In het 
kader van de implementatie van het Besluit bodemenergie zal een 
inventarisatie plaats vinden van de open en gesloten energie systemen 
binnen de gemeente en een kaart met interferentiegebieden voor 
bodemenergie worden opgesteld.  
 
Voor water, groen en ecologie worden ruimtelijke ontwikkelingen en 
initiatieven getoetst op de criteria die vastgelegd zijn in het 
Groenstructuurplan en de Plantoetsing ecologie.  Het belangrijkste  
criterium waarop getoetst wordt is dat 30% van de oppervlakte van het 
plangebied ingericht wordt als groenvoorziening, water(berging) en 
speelgelegenheid voor kinderen. De inrichting van het groen en water 
dient bij voorkeur robuust, aaneengesloten en natuurlijk / ecologisch te 
zijn. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling aan één van de kreken uit het 
Krekenplan (de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur) grenst, dient te 
initiatiefnemer de benodigde waterberging in de vorm van 
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Op die manier wordt 
waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling.  
 
Soms is de aanleg van nieuwe natuur nodig om negatieve effecten op 
beschermde soorten te voorkomen (mitigatie of compensatie) of om 
landschappelijke inpassing te realiseren. Wanneer zich in het plangebied 
ecologisch of cultuurhistorisch waardevolle groenelementen (houtwal, 
bosje, rietland, oude of bijzondere bomen) bevinden, dan moeten deze 
zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de plannen zodat deze behouden 
kunnen blijven. Om natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen te 
stimuleren, zoals nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, groene of 
bruine daken, en gevelbeplanting,  zal de checklist natuurvriendelijke 
maatregelen aan gebouwen van de Vogelbescherming standaard aan 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Duurzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Kennisdeling over innovatieve duurzame maatregelen bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen met initiatiefnemers en andere partijen. 
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ontwikkelaars en initiatiefnemers worden voorgelegd. Ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied moeten landschappelijk worden 
ingepast. Het Krekenplan bestaat uit de realisatie van 13,6 km 
ecologische oevers, 13,7 km laarzenpaden en 8 steppingstones op 
Voorne Putten. Autonome kreken binnen Hellevoetsluis zijn Gotezoom en 
de Lint van Nieuwenhoorn. Gestreefd wordt naar realisatie van 60% van 
de kreken tot december 2016. Voor de ontwikkeling van het nieuwe 
bedrijventerrein Kickersbloem 3 zal een ecologisch inrichtingsplan worden 
opgesteld. De woningbouwlocatie Boomgaard zal ingericht worden als 
een vogelvriendelijke wijk.  
 
Door de economische crisis liggen een aantal ruimtelijke ontwikkelingen 
stil en heeft de gemeente percelen in bezit waar momenteel niets mee 
gebeurt. Deze percelen bieden misschien mogelijkheden om tijdelijk in te 
richten met groen. Dit kan bijvoorbeeld door deze in te zaaien met een 
(vlinder)bloemenmengsel of door deze beschikbaar te stellen voor 
initiatieven op het gebied van stadslandbouw (zie duurzame 
leefomgeving). Dit is tevens goed voor de sociale samenhang van de 
buurt.  
 
Bij nieuwbouw zal uitvoering worden gegeven aan het convenant 
“verbeteren energieprestatie nieuwbouw”. Dit betekent dat bij 
woningbouwlocaties van meer dan 50 woningen een energievisie zal 
worden opgesteld om te kijken naar de mogelijkheden voor 
energiebesparing en duurzame energie. Bij de energievisie wordt gebruik 
gemaakt van de “Trias Energetica”. De "Trias Energetica" bestaat uit de 
volgende drie stappen: 

• Beperken energievraag  

• Inzetten van duurzame energiebronnen om energie op te wekken  

• Inzetten van efficiënte technieken bij gebruik eindige 
energiebronnen  

Voor de ontwikkelingen Molshoek, Kickersbloem 3 en Veerhaven zijn er al 
energievisies opgesteld. Deze zullen verder worden onderzocht op 
technische en financiële haalbaarheid.  
 
Bij planvorming wordt de GPR stedenbouw en gebouw toegepast. De 
GPR stedenbouw en GPR gebouw  geven inzicht in de 
duurzaamheidprestatie van respectievelijk een stedenbouwkundig plan of 
een gebouw. Op stedenbouwkundig niveau wordt gestreefd naar een 

totaalscore van 7,5. Op gebouwniveau wordt gestreefd naar een score 
van 7,1 op het thema energie en een totaal score van 7,5. De Energie 
Prestatie Coëfficiënt (EPC) van omgevingsvergunningen zal getoetst 
worden op de bouwvloer.  Aan verhuizende en verbouwende bedrijven zal 
de digitale “kansen bij verkassen scan” worden aangeboden.  
 
Om het percentage duurzame energie binnen de gemeentegrenzen te 
verhogen zal uitvoering worden gegeven aan het convenant 
“Windenergie”. Verder zal onderzoek gedaan worden naar andere 
grootschalige duurzame energieopties als bijvoorbeeld zonne-energie, 
bodemenergie, biomassa, etc. Aan initiatiefnemers zullen de criteria voor 
duurzame sloop standaard onder de aandacht worden gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifieke doelstellingen 2020 

•••• Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de gebiedsgerichte 

streefbeelden voor geluid, luchtkwaliteit externe veiligheid en 

bodem.  

•••• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar 30% 

groen, water en spelen. 

•••• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt getoetst of de plannen 

waterrobuust zijn in het huidige klimaat maar ook onder 

veranderende klimaatomstandigheden waarbij gestreefd wordt 

naar 10% open water (binnenstedelijk 10% van de toename van het 

verhard oppervlak en in het buitengebied 10% van het 

plangebied).Voor uitbreidingslocaties wordt gestreefd naar een 

optimale scheiding van afval- en hemelwaterstromen. 

•••• Goede landschappelijke inpassing van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen in het buitengebied. 

•••• Stimuleren van natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen 

(nestgelegenheid vogels en vleermuizen, groene daken, 

gevelbeplanting).  

•••• Streven naar een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van 8 tot 9 bij 

het realiseren bij woninglocaties van meer dan 50 woningen.  

•••• Bij planvorming streven naar een score van 7,5 op GPR stedenbouw 

en op GPR gebouw een score van 7,1 op het onderdeel energie en 

een totaal score van 7,5. 

•••• Bij 70% van de omgevingsvergunningen wordt de Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC) getoetst op de bouwvloer. 

•••• 20% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt 

gebruikt wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige 

en /of collectieve opties. 
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Economische aspecten 
Aan initiatiefnemers zal standaard informatie verstrekt worden over de 
duurzaam inkoop criteria bij het bouw en woonrijp maken. Duurzame 
mobiliteit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in het op te stellen 
stedenbouwkundigplan. Dit betekent dat er al bij planvorming gekeken 
wordt naar slimme OV routes en aantrekkelijke fiets- en wandelpaden, 
zodat het aantrekkelijker wordt om de auto te laten staan en gebruik te 
maken van alternatief duurzaam vervoer.  
 
Bij een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn de technische 
mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie onderzocht. 
Voorbeelden hiervan zijn de mogelijke toepassing van bodemenergie bij 
de ontwikkeling van woningbouw in het Veerhavengebied en een 
biovergistingsinstallatie bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein 
Kickersbloem 3. In samenspraak met de initiatiefnemers zal verder 
onderzoek gedaan worden naar de financiële haalbaarheid van deze 
duurzame energieopties. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend.  
Voor het verduurzamen van de gemeentelijke havens (inclusief 
Veerhaven) is een Europese subsidie aangevraagd die inmiddels is 
toegekend (zie onder duurzame eigen gemeentelijke bedrijfsvoering. 
Verder onderzoek zal gedaan worden naar subsidiemogelijkheden voor 
duurzame maatregelen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3. Projecten duurzame ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zullen de volgende 
projecten worden uitgevoerd. Zie tabel 6. 
 
Tabel 6. Projecten duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. 

Duurzaamheid- 

aspect 

Projecten 

Participatie en 

samenwerking 

Duurzaamheidambities opnemen in (samenwerkings) 

overeenkomsten en programma van eisen.  

Opstellen duurzaamheidvisies bij grote ontwikkelingen (bv. 

Boomgaard). 

Uitvoeren duurzaamheidvisie Kickersbloem 3. 

Zorgen voor vroegtijdige participatie van belanghebbenden door 

middel van interactieve bijeenkomsten.  

Kennisdeling en 

innovatie 

Deelname aan het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen 

(ICDUBO).  

Geluid, 

luchtkwaliteit, 

externe 

veiligheid, 

bodem.  

Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de gebiedsgerichte 

streefbeelden op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe 

veiligheid en bodem. 

Actueel houden van milieukaarten  en deze toegankelijk maken 

voor burgers en bedrijven. 

Indien noodzakelijk het stellen van maatwerkvoorschriften bij 

nieuw te vestigen bedrijven ter voorkoming van geluidhinder, 

geurhinder, stofhinder, lichthinder, veiligheidsrisico’s en 

bodemverontreiniging voor zover het betreffende aspect bij of 

krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer niet uitputtend is 

geregeld. 

Implementatie Besluit bodemenergie en opstellen 

interferentiekaart. 

Water, groen en 

ecologie 

Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de doelstellingen voor 

water, groen en ecologie. 

Opstellen ecologisch inrichtingsplan Kickersbloem 3. 

Nieuwe woningbouwlocatie Boomgaard inrichten als 

vogelvriendelijke wijk.  

Uitvoeren krekenplan. 

Onderzoek naar mogelijkheden voor generieke ontheffing voor 

vogels en vleermuizen conform de Flora en faunawet.  

 

Specifieke doelstellingen 2020 

•••• Stimuleren  van  duurzaam inkoopcriteria bij bouw en woonrijp 

maken. 

•••• Stimuleren van duurzame mobiliteit (fietsroutes, OV, elektrisch 

vervoer) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

•••• Stimuleren van duurzame maatregelen bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen.  
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Standaard invullen checklist natuurvriendelijke maatregelen bij 

nieuwbouw en renovatie van de vogelbescherming bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Onderzoek van mogelijkheden om (braakliggende) percelen in te 

zaaien met bloemenmengsel voor vlinders en bijen. 

 

Klimaat & Energie 

en materialen 

Opstellen energievisies bij woningbouwlocaties  van meer dan 50 

woningen.  

Toepassen van GPR stedenbouw en GPR gebouw bij planvorming. 

Toetsen van de EPC op de bouwvloer.  

Gratis aanbieden digitale kansen bij verkassen scan aan bedrijven.  

Uitvoeren convenant windenergie stadsregio. 

Onderzoek naar duurzame energieopties (zonne-energie, 

biomassa, bodemenergie, etc).  

Opstellen beleid voor kleine windturbines. 

Openbare verlichting uitvoeren in LED en mogelijk dimmen. 

Afval en 

grondstoffen 

Informatie verstrekken over duurzaam sloop criteria bij 

sloopmelding. 

 

Duurzaam 

inkopen en 

aanbesteden 

Standaard Informatie verstrekken aan initiatiefnemers  over 

duurzaam inkoopcriteria van Pianoo.nl. 

Duurzame 

mobiliteit 

Onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame mobiliteit bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bijv. openbaar vervoer, fietsen 

en elektrisch rijden. 

Duurzame 

verdienmodellen 

Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor een duurzame 

energievoorziening voor de ontwikkeling van KB3. 

Onderzoek naar duurzame energieopties en de technische en 

financiële haalbaarheid  in het project Veerhaven. 

Onderzoek naar overige subsidiemogelijkheden voor duurzame 

energie en andere duurzame maatregelen.  

 

 

 

 

3.2.4. Indicatoren 
 

Voor het thema duurzame ruimtelijke ontwikkelingen zijn de volgende 
indicatoren opgesteld. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatoren duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

• Aantal overeenkomsten en programma’s van eisen  met 

duurzaamheidambities. 

• Aantal opgestelde en uitgevoerde duurzaamheidvisies. 

• Aantal bijeenkomsten met belanghebbenden. 

• Aantal activiteiten met ICDUBO. 

• Aantal ontwikkelingen getoetst aan de gebiedsgerichte streefbeelden.  

• Aantal actuele milieukaarten. 

• Aantal onderzoeken. 

• Percentage groen, water en spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Aantal landschappelijke inpassingplannen. 

• Energie Prestatie op Locatie (EPL). 

• GPR stedenbouw en GPR gebouw score. 

• Aantal kansen bij verkassen scans. 

• Aantal EPC toetsingen op de bouwvloer. 

• Percentage duurzame energie binnen de gemeentegrenzen. 

• Toepassing duurzaam sloop criteria. 

• Toepassing duurzaam inkopen bij bouw en woonrijp maken. 

• Toepassing duurzame mobiliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Toepassing duurzame maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Verkregen subsidies voor duurzame maatregelen.  
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3.3. Duurzame bedrijvigheid 
 

3.3.1. Inleiding 
 

Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger 
bedrijfsrendement nastreven als de kansen benutten voor een beter 
milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat 
om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht, 
vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. 

 
De belangrijke bedrijventerreinen in Hellevoetsluis zijn Kickersbloem 1 en 
2. Het betreft hier gemengde bedrijventerreinen waar met name bedrijven 
gevestigd zijn in de transportsector, de (groot) handel, reparatiebedrijven, 
bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening. Het zijn met name bedrijven 
in de milieucategorieën 2 en 3 en incidenteel 4.  De beoogde doelgroepen 
voor het nieuw te realiseren bedrijventerrein Kickersbloem 3 zijn 
grotendeels vergelijkbaar met die van Kickersbloem 1 & 2. Het gaat vooral 
om lokale en regionale, kleinschalige en middelgrote bedrijven die in de 
sectoren, bouw, handel, reparatie, productie, en logistiek actief zijn en in 
beperkte mate in de dienstverlening. Daarnaast wordt met het terrein ook 
de opvang beoogd van (boven)regionale vestigers die elders in de regio 
geen plek kunnen vinden. Ook hier gaat het met name om milieucategorie 
2 en 3. Voor maximaal 10 hectare worden categorie 4 bedrijven 
toegestaan. In de  Veerhaven zijn watersport gebonden bedrijven 
gevestigd. Momenteel wordt dit bedrijventerrein herontwikkeld waarbij een 
mix wordt gezocht van watersportgebonden bedrijvigheid met wonen.  
 
Het historisch centrum de Vesting is het centrum voor horeca en toerisme. 
Hierin bevinden zich ook twee havens namelijk (de Groote Dok en de 
Haaven). Detailhandel is te vinden in de het winkelcentrum de Struytse 
Hoeck, Evertse plein en een aantal kleinere winkelcentra. Langs de 
Rijksstraatweg en Moriaanseweg vindt een functiemenging plaats van 
wonen en werken (met name detailhandel).  

 
 
 
 

3.3.2. Relevante duurzaamheidaspecten 

 
Sociale aspecten 
Samenwerking met bedrijven op het gebied van duurzaamheid zal verder 
worden voortgezet door middel van de duurzame bedrijvenkring. Per jaar 
zal een “duurzaam ondernemen prijs” worden uitgereikt aan de meest 
duurzame en innovatieve ondernemer binnen Hellevoetsluis. Op het 
bedrijvenloket van de gemeentelijke website is informatie beschikbaar 
over milieu en duurzaamheid.  
 
Deze informatie zal actueel worden gehouden en toegankelijk zijn voor 
ondernemers. Uitwisseling over goede voorbeelden “best practices” op 
het gebied van duurzaamheid vindt plaats via de duurzame bedrijvenkring 
en parkmanagement organisatie. 
 
 
 
 
 
Om de doelstellingen te behalen worden de volgende projecten 
uitgevoerd.  
 
 
Milieuaspecten 
Alle bedrijven in Hellevoetsluis voldoen aan de milieuregelgeving en er 
wordt adequaat milieutoezicht uitgevoerd. Vergunningverlening en 
handhaving van de Wet milieubeheer zal blijven plaatsvinden door de 
DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Jaarlijks wordt hiervoor een 
werkplan opgesteld en uitgevoerd. Klachten ten aanzien van geluid en 
geuroverlast worden teruggedrongen. Voor specifieke locaties waar 
geluid- en geuroverlast plaats vindt door bedrijven zal in samenspraak 
met de DCMR naar een maatwerkoplossing worden gezocht.   
 
Door middel van voorlichting zullen bedrijven gestimuleerd worden om het 
percentage ecologisch groen op hun eigen terrein te vergroten. De 
duurzaam ondernemen estafette, waarbij bedrijven gratis een duurzaam 
ondernemen scan aangeboden krijgen, zal worden voortgezet.  
 
 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Faciliteren van duurzaam bedrijvennetwerk (duurzame bedrijvenkring) 

• Kennisdeling over goede voorbeelden (“best practices”) op het gebied 

van milieu en duurzaamheid (van ondernemer tot ondernemer). 
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Economische aspecten 
De stadsregio Rotterdam heeft tot 2016 het startabonnement van de 
milieubarometer en de kansen bij verkassen scan regionaal ingekocht. Dit 
betekent dat tot 2016 deze instrumenten gratis aan alle bedrijven van de 
stadsregio kunnen worden aangeboden. Met de milieubarometer kunnen 
bedrijven zich certificeren als duurzaam. De certificering Blauwe vlag voor 
jachthavens en het Quackstrand zal worden gehandhaafd en eventueel 
uitgebreid worden naar andere jachthavens.  
 

Om de werkgelegenheid te stimuleren wordt ingezet op het vergroten van 
de cohesie tussen bedrijven, gemeente, bewoners en opleiders. Dit door 
middel van de duurzame bedrijvenkring.  
 
Elektrisch vervoer bij bedrijven zal verder worden gestimuleerd door 
middel van de subsidieregeling “stadsregio elektrisch” die nog tot eind 
2014 doorloopt. Met deze subsidieregeling kunnen particulieren en 
bedrijven een gratis oplaadpunt voor elektrisch vervoer op eigen terrein 
aanvragen. Deelgenomen zal worden aan het project E-community van 
de stadsregio waarbij elektrische deelauto’s bij bedrijven worden 
gepromoot. Initiatieven op het gebied van collectieve inkoop van 
duurzame maatregelen zullen verder gestimuleerd en ondersteund 
worden. De parkmanagement organisatie en duurzame bedrijvenkring 
zullen hierin een rol spelen.  
 
 
 
 
 

 

3.3.3. Projecten Duurzame bedrijvigheid 
 

Om bovengenoemde doelstellingen te behalen zullen de volgende 

projecten worden uitgevoerd. Zie tabel 7.  

Tabel 7. Projecten duurzame bedrijvigheid 

Duurzaamheids 

aspect 
Projecten 

People  

Participatie en 

samenwerking 

Verder faciliteren van duurzame bedrijvennetwerk. 

Uitreiken jaarlijkse “duurzaam ondernemen prijs”. 

Kennisdeling en 

innovatie 

Actueel houden van informatie over duurzaamheid op het 

bedrijvenloket.  

Communiceren over goede voorbeelden op het gebied van 

duurzaamheid. 

Geluid, 

luchtkwaliteit, 

externe 

veiligheid, bodem 

Adequate vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer 

volgens werkplan van de DCMR. 

Zoeken naar maatwerkoplossingen voor specifieke locaties  met 

geluid- en geuroverlast en veiligheidrisico’s door bedrijven. 

Water, groen en 

ecologie 

Voorlichting geven aan m.n. bedrijven op Kickersbloem 1 en 2 over 

mogelijkheden om hun  eigen terrein ecologischer in te richten.  

Klimaat,Energie & 

Materialen, afval 

en grondstoffen 

Voortzetten duurzaam ondernemen estafette. 

Duurzaam 

inkopen en 

aanbesteden.  

Gratis aanbieden van het startabonnement voor de 

milieubarometer (duurzaamheidcertificering bedrijven).  

Deelname aan de Blauwe vlag campagne voor havens en stranden. 

Werkgelegenheid In contact brengen werkzoekenden met bedrijven (d.m.v. duurzame 

bedrijvenkring). 

Duurzame 

mobiliteit 

Uitvoeren subsidieregeling stadsregio elektrisch voor particuliere 

oplaadpunten bij bedrijven.  

Deelname aan het project E-community Voorne Putten. 

Duurzame 

verdienmodellen 

Stimuleren van collectieve inkoop duurzame maatregelen bij 

parkmanagement organisatie en duurzame bedrijvenkring. 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Alle bedrijven in Hellevoetsluis  voldoen aan de milieuregelgeving en 

er wordt adequaat milieutoezicht uitgevoerd. 

• Handhaven en indien mogelijk verbeteren van de hoeveelheid en 

kwaliteit van het groen op Kickersbloem 1 en 2.   

• Het verbeteren van de milieuprestaties (energiebesparing, 

afvalscheiding, vervoersmanagement) bij bedrijven. 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Stimuleren van het gebruik van de milieubarometer als 

certificeringinstrument bij bedrijven.   

• Faciliteren van elektrische vervoer bij bedrijven.  

• Stimuleren van de lokale werkgelegenheid. 

• Stimuleren collectieve aankoop duurzame maatregelen bij bedrijven. 
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3.3.4. Indicatoren 
 

De indicatoren voor het thema duurzame bedrijvigheid zijn als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Duurzame eigen gemeentelijke bedrijfsvoering 
 

3.4.1. Omschrijving 
 
Bij een duurzame eigen gemeentelijke bedrijfsvoering vindt een integrale 
belangenafweging plaats tussen sociale aspecten, milieuaspecten en 
economische aspecten, lokaal en mondiaal, nu en in de toekomst. Wat 
betreft een duurzame gemeentelijk bedrijfsvoering heeft de gemeente een 
voorbeeldfunctie richting burgers en bedrijven en andere organisaties.  
 
Een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering beperkt zich niet alleen tot 
zaken in het gemeentehuis maar richt zich op alle zaken waar de 
gemeente voor 100% invloed op heeft zoals: Het betreft de volgende 
domeinen:  

• Gemeentehuis; 

• Overige gemeentelijke gebouwen als bibliotheek, theater, 
zwembad en sporthallen; 

• Scholen; 

• Openbare ruimte en verlichting; 

• Overige diensten (o.a. gemeentelijke havens) 

 
3.4.2. Relevante duurzaamheidaspecten 
 
Sociale aspecten 
Jaarlijks zal er een uitvoeringsplan op het gebied van duurzaamheid 
worden opgesteld. Burgers, bedrijven en andere organisaties zullen hierbij 
betrokken worden. Bij bestuurlijke advisering zal een 
duurzaamheidparagraaf ingevoerd worden. Samenwerking met 
organisaties op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau zal worden 
voortgezet en worden versterkt.  
 
De gemeente wil zich verder profileren als een “duurzame gemeente”. 
Deelname aan het klimaatverbond zal worden voortgezet. Om kennis te 
delen op het gebied van CO2 reductie zal aangesloten worden bij de 
Lokale Klimaat Agenda (LKA). Onderzoek zal worden gedaan naar 
deelname aan andere duurzame netwerken. Informatie op het gebied van 
bedrijfs interne milieuzorg is voor alle medewerkers op intranet 
beschikbaar.  

Indicatoren duurzame bedrijvigheid. 

• Aantal leden duurzame bedrijvennetwerk. 

• Aantal uitgereikte duurzaam ondernemen prijzen. 

• Actuele informatie over duurzaamheid op bedrijvenloket 

• Aantal artikelen op het gebied van duurzaamheid op bedrijvenloket.  

• Aantal milieuklachten. 

• Percentage groen bij bedrijven. 

• Aantal duurzaam ondernemen scans en maatregelen. 

• Aantal bedrijven met een milieubarometer. 

• Aantal elektrische oplaadpunten bij bedrijven. 

• Aantal bedrijven met elektrisch vervoer. 

• Aantal duurzame maatregelen bij bedrijven. 
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Milieuaspecten 
In gemeentelijke verordeningen, als bijvoorbeeld de Algemene 
Plaatselijke Verordening, wordt rekening gehouden met relevante 
milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit en geur, veiligheid, bodem en afval). 
Dit geldt ook voor evenementen. Voor evenementen zal specifiek 
geluidbeleid worden opgesteld.  
 
De gemeentelijke gebouwen kunnen een bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit in de stad door bijvoorbeeld nestkasten aan te brengen of de 
gevels te laten begroeien. Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 
zal de gemeente standaard kijken welke maatregelen van de Checklist 
natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen (van de 
Vogelbescherming) uitgevoerd kunnen worden. Ook bij verbouwen of 
renoveren moet rekening gehouden worden met eventuele 
gebouwbewonende vogels of vleermuizen. Eventueel moet er onderzoek 
gedaan worden naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Bij 
dakrenovatie van de gemeentelijke gebouwen zal onderzoek gedaan 
worden naar de mogelijkheid van groene daken.  
 
Het energiemanagement in het gemeentehuis zal worden voortgezet. In 
de overige gemeentelijke gebouwen en infrastructurele werken zullen 
slimme meters worden geplaatst. Bij vervanging, renovatie en nieuwbouw 
zullen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van  
minder dan 10 jaar doorgevoerd worden. Energiebesparende 
maatregelen zullen worden opgenomen in de meerjarenbegroting.  
 
 

Voor het primair onderwijs heeft de gemeente een drietal 
schoolgebouwen zelf in volledig eigendom. Het gaat om de 
schoolgebouwen aan het Schelpenpad, de Brasem en de Tiendweide. De 
gemeente zorgt zelf voor het onderhoud en verhuurt deze lokalen aan de 
schoolbesturen voor het primair onderwijs. Voor deze drie 
schoolgebouwen heeft de gemeente dus nog direct invloed om bv het 
energieverbruik te beïnvloeden. Bij infrastructurele voorzieningen als de 
openbare verlichting, verkeersinstallaties, rioolpompen zullen verder 
energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd.  
 
Afvalscheiding door Ecosmart in het gemeentehuis zal worden voortgezet 
en het afvalscheidingpercentage zal verbeterd worden naar 90%.  Door 
verdergaande digitalisering zal het papierverbruik verder teruggedrongen 
worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Verdere inbedding van milieu- en duurzaamheid binnen de gehele 

organisatie en doorvertalen van duurzaamheiddoelstellingen naar 

doelstellingen van andere beleidsvelden. 

• Voortzetten en uitbouwen van de samenwerking met externe 

organisaties. 

• De gemeente profileert zich als voorbeeldgemeente  op het gebied 

van duurzaamheid. 

Specifieke doelstellingen 2020 

• Duurzaamheid inbedden in gemeentelijke verordeningen. 

• Verhogen van percentage groen en het verbeteren van ecologische 

kwaliteit in het gemeentehuis, gemeentelijke gebouwen en scholen.  

• Het realiseren van een energiebesparing  en/ of opwekking van duurzame 

energie van 3%  per jaar in het gemeentehuis, gemeentelijke gebouwen 

en infrastructurele werken en voorzieningen.  

• Bij vervanging, renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

doorvoeren van energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van minder dan 10 jaar en deze opnemen in de 

meerjarenbegroting. 

• Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw van de gemeentelijke gebouwen 

wordt voor 100% gebruik gemaakt van duurzame materialen als duurzaam 

hout en (indien mogelijk) verbod op uitlogende materialen als lood, koper 

en zink. 

• Handhaven en indien mogelijk verbeteren van het  

afvalscheidingpercentage in het gemeentehuis.  

• Terugdringen van papiergebruik in het gemeentehuis met 30%  ten 

opzichte van 2012. 
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Economische aspecten 
Duurzaam inkopen is opgenomen in het inkoop en aanbestedingsbeleid 
van de gemeente. De duurzaam inkoopcriteria zullen voor alle 
medewerkers beschikbaar zijn via intranet. Bij aanbestedingen zal 5% van 
de aanneemsom gereserveerd worden voor loon voor werkzoekenden. Dit 
zal ook gemonitord worden. Fietsgebruik zal gestimuleerd worden door 
voortzetten van het fietsenplan en de voorzieningen verder te verbeteren. 
Voor dienstreizen is de energiezuinige greenwheel beschikbaar voor 
medewerkers. Onderzoek zal worden gedaan naar de financiële 
haalbaarheid van duurzame maatregelen bij gemeentelijke gebouwen en 
voorzieningen en mogelijke subsidies hiervoor. Voor het verduurzamen 
van de gemeentelijke havens (inclusief Veerhaven) is een Europese 
subsidie aangevraagd (project sustainable ports (su-ports) die inmiddels 
is toegekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. Projecten duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 
 
Om deze doelstellingen te behalen worden de volgende projecten 
uitgevoerd. Zie tabel 8.  
 
Tabel 8. Projecten eigen gemeentelijke bedrijfsvoering 

Duurzaamheid- 

aspect 
Projecten 

Participatie en 

samenwerking 

Opstellen jaarlijks uitvoeringsprogramma  en 

voortgangsrapportage. 

Invoeren van duurzaamheidparagraaf bij bestuurlijke advisering 

(B&W advies/ raadsbesluit). 

Deelname aan interne en externe werkgroepen als  ARBO BIM 

commissie, regionaal duurzaamheidplatform, werkgroep 

duurzaamheid en milieu Voorne Putten , klankbordgroep DCMR, 

regionaal bodemoverleg, etc.  

Deelname lokale klimaatagenda. 

Onderzoek naar aansluiten bij andere duurzame netwerken. 

Kennisdeling en 

innovatie 

Communicatie over bedrijfsinterne milieuzorg via intranet. 

Geluid, 

luchtkwaliteit, 

externe veiligheid, 

bodem.  

Duurzaamheid inbedden in gemeentelijk verordeningen. 

Opstellen geluidbeleid bij evenementen.  

Water, groen en 

ecologie 

Invullen van checklist natuurvriendelijke maatregelen van de 

Vogelbescherming bij nieuwbouw en renovatie. 

Bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie onderzoek naar groene 

daken. 

Klimaat & Energie & 

Materialen 

Voortzetten energiemanagement gemeentehuis . 

Invoeren van slimme meters in alle gemeentelijke gebouwen en 

infrastructurele voorzieningen. 

Doorvoeren energiebesparende maatregelen in de openbare 

verlichting en infrastructurele werken. 

Bij vervanging, renovatie en nieuwbouw doorvoeren van 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van  

minder dan 10 jaar en deze opnemen in de meerjarenbegroting. 

Onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op 

gemeentelijke gebouwen. 

Invullen klimaatmonitor. 

Specifieke doelstellingen 2020 

• De gemeente koopt vanaf 2015 voor 100% duurzaam in op basis van 

de vastgestelde duurzaam inkoop criteria van Agentschap.NL. 

• Bij aanbestedingen van minimaal € 200.000,00 is 5% van de 

aanneemsom gereserveerd voor mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt (langdurig werkelozen of arbeidsgehandicapten). 

• Verminderen van het brandstofgebruik van autoverkeer van 

medewerkers met 2 % per jaar.  

• Stimuleren van duurzaamheidmaatregelen in het gemeentehuis en 

gemeentelijke gebouwen. 
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Afval en 

grondstoffen 

Onderzoek naar niet gescheiden restafval in gemeentehuis voor 

verbetering afvalscheiding. 

Onderzoek naar maatregelen om papierverbruik te verminderen 

(digitalisering, dubbelzijdig printen, etc). 

 

Duurzaam inkopen 

en aanbesteden 

Toepassen van duurzaam inkoopcriteria  van Pianoo.nl bij inkoop 

en aanbestedingen. 

Toepassen en monitoren social return (5% regel) bij 

aanbestedingen. 

Monitoring milieubelasting  gemeentehuis m.b.v. 

milieubarometer. 

Duurzame mobiliteit Voortzetten fietsenplan voor medewerkers. 

Verder stimuleren van (elektrisch) fietsgebruik door bieden van 

faciliteiten zoals elektrische oplaadpunten, kluizen bij de douche, 

dienstfietsen, etc. 

Voortzetten greenwheels voor medewerkers voor dienstreizen 

buiten de gemeente. 

Duurzame 

verdienmodellen 

Bij vervanging van de koeling onderzoek naar warmte en koude 

opslag (WKO) in het gemeentehuis. 

Uitvoeren van het Europese project Sustainable Ports (Su-ports). 

Verder onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk 

gebouwen en voorzieningen inclusief (o.a. door onderzoek naar 

subsidie mogelijkheden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4. Indicatoren 
 
De indicatoren voor het thema duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 
zijn als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering. 

• Jaarlijks uitvoeringsprogramma.  

• Duurzaamheidparagrafen in B&W adviezen. 

• Deelname interne en externe netwerken. 

• Deelname Lokale klimaatagenda. 

• Actuele informatie op intranet. 

• Actueel beleid 

• Opgesteld geluidbeleid bij evenementen. 

• Toepassing checklist natuurvriendelijke maatregelen Vogelbescherming. 

• Energiemanagement gemeentehuis 

• Invoering slimme meters overige gemeentelijke gebouwen 

• Toepassing duurzame maatregelen in gemeentelijke gebouwen. 

• Percentage afvalscheiding gemeentehuis 

• Papierverbruik gemeentehuis 

• Toepassing duurzaam inkoopcriteria. 

• Toepassing 5% regel. 

• Type gerealiseerde faciliteiten voor fietsers. 

• Gebruik greenwheel door medewerkers. 

• Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. 
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4. Uitvoering 
 

4.1. Meerjarenuitvoeringsprogramma 

Per duurzaamheidthema zijn projecten geformuleerd. Deze projecten zijn 
verwerkt in het meerjarenuitvoeringsprogramma. Per project staat 
aangeven wanneer de projecten worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk 
is voor de uitvoering en wat de kosten zijn tot het jaar 2020. Van een 
aantal projecten zijn de kosten nog niet bekend en is dit als pm. post 
opgenomen. Het meerjaren projectenprogramma is weergegeven in 
bijlage 1.  
 

4.2. Rollen en verantwoordelijkheden 

“Samen voor duurzaam” betekent dat iedereen een verantwoordelijkheid 
heeft op het gebied duurzaamheid. Dit betekent intern dat bestuurders, 
management en medewerkers duurzaamheid uitdragen en dat 
duurzaamheid ingebed wordt in de gehele gemeentelijke organisatie. 
Extern betekent dit dat er vanuit de samenleving (burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties) duurzame initiatieven worden 
aangedragen die vervolgens door de gemeente worden ondersteund. De 
rol van de gemeente is hier partijen bij elkaar brengen en faciliteren. 
 
Binnen de gemeente heeft de afdeling ROB een regierol ten aanzien van 
de uitvoering van de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu. Jaarlijks zal in 
samenspraak met andere beleidsvelden en afdelingen als bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, wijkbeheer, economische zaken, werkgelegenheid, 
samenlevingszaken, facilitaire zaken een concreet uitvoeringprogramma 
worden opgesteld waarin taken en verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd. Externe partijen als burgers, bedrijven, (maatschappelijke) 
organisaties en andere overheden zullen hierbij betrokken worden.  
 
 

4.3. Financiering 

Kosten voor de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma 
worden gedekt door het bestaande budget binnen de milieuprojecten 
(gbknr. 423711/343100). Per jaar is € 40.300,00 beschikbaar. In tabel 9. 
is weergegeven hoe dit bedrag aangewend wordt voor de verschillende 
duurzaamheidthema’s. Dit komt overeen met het meerjaren- 
uitvoeringsprogramma dat is weergegeven in bijlage 1.  
 
Tabel 9. Budgetraming per duurzaamheidthema 

Duurzaamheid thema Jaarlijks budget (€ ) 
Duurzame leefomgeving 15.000,00 

Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen 10.000,00 

Duurzame bedrijvigheid 10.000,00 

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 5.300,00 

Totaal 40.300,00 

 
Naast het budget onder milieuprojecten is er voor een aantal projecten al 
eerder budget toegekend (milieubeleid (gbknr: 423710/343100), milieu 
onderzoek (423712/343100) en milieu-uitvoering (423713/343100)). Dit 
wordt als zodanig weergegeven in het meerjarenuitvoeringsprogramma.  
Voor een aantal onderdelen is budget beschikbaar bij de afdeling BVH. 
Het betreft hier het werkplan DCMR, uitvoering huishoudelijk afval en 
calamiteitenregeling. Dit wordt ook als zodanig aangegeven in het 
meerjarenuitvoeringsprogramma.  
 
Voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval is een aanvraag 
zwerfafvalvergoeding ingediend. Voor de uitvoering van het project 
Sustainable Ports (Su-Ports) en het project Kreken Kweken zijn subsidies 
toegekend. Door de stadsregio is tot en met 2016 de milieubarometer en 
de kansen bij verkassen scan ingekocht evenals de licentie voor de GPR 
stedenbouw en gebouw. Voor het doorvoeren van duurzame maatregelen 
(bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen voor gemeentelijke 
gebouwen en openbare verlichting) geldt het uitgangspunt dat deze 
kosten worden meegenomen in de reguliere budgetten/kredieten. 
 



Bijlage 1. Meerjarenuitvoeringsprogramma 
 
Nr Projecten Duurzame leefomgeving Trekker Kosten per jaar (€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Sociale aspecten         

1 Identificeren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van milieu en 

duurzaamheid van burgers en andere organisaties (o.a. scholen). 

ROB - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 

2 Communiceren over milieu- en duurzaamheid via  de gemeentelijke 

website, gemeentepagina, Helius en social media. 
ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Gebruik maken van interactieve website  voor duurzaamheid en milieu. ROB 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Ondersteunen van natuur en milieu communicatie op scholen. ROB 1.000,00 1.000,00 1.0000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 Milieuaspecten         

5 Bij het reguliere onderhoud van wegen overwegen van  geluidreducerende 

maatregelen. 
BVH Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

6 Verder realiseren van 30 km zones in woonwijken. BVH Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

7 Informatie naar burgers over (externe) veiligheids) risico’s. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Afhandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. ROB Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

9 Uitvoeren van calamiteitenregeling. BVH Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

Milieu 

uitvoering 

11 Onderzoeken of er structurele overlast is van grondwater en onderzoeken 

van maatregelen om overlast te verminderen of voorkomen. 
BVH 0,00  0,00 - - - - - 

12 Onderzoeken van de nut en noodzaak van een grondwaterverordening 

waarmee burgers worden gestimuleerd om duurzaam om te gaan met 

grondwater. 

BVH 0,00  0,00 - - - - - 

13 Bij beplantingskeuze in openbaar groen zoveel mogelijk rekening houden 

met bijen, vlinders en vogels. 
BVH 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

14 Ophangen van (nest)kasten voor bijen, vogels en vleermuizen in de 

openbare ruimte. 
ROB 1.000,00 1.000,00 Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. 

15 Uitbreiden ecologisch beheer en monitoring. ROB  Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm.  

16 Vrijwilligers / werkzoekenden opleiden voor monitoring van planten en 

dieren. 

ROB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000 

17 Onderzoek naar mogelijkheden om de biodiversiteit en de landschappelijke 

kwaliteit van het landelijk gebied te vergroten. 

ROB  Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. 

18 Onderzoek naar goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven voor 

chemische bestrijdingsmiddelen.  

 

ROB 0,00 - - - - - - 
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19 Haalbaarheid van initiatieven op het gebied van stadslandbouw 

beoordelen. 
ROB Pm. Pm. Pm Pm.  Pm. Pm.  Pm. 

20 Faciliteren en eventueel opzetten groenprojecten burgers (bijvoorbeeld 

ecologische inrichting tuinen, stimuleren geveltuinen, beplanten 

boomspiegels). 

ROB Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. 

21 Ondertekenen energieprestatie afspraken met de woningbouwcorporatie 

Maasdelta. 
ROB 0,00 - - - - - - 

22 Opstellen van een wijkgerichte aanpak voor het verbeteren van de 

bestaande woningvoorraad van de wijken Nieuwenhoorn, Hellevoet en 

Nieuw Hellevoet in samenspraak met particulieren en 

woningbouwcorporaties. 

ROB - Pm.  - - - - - 

23 Voortzetten wijkgerichte aanpak energieadviezen met behulp van 

energieteam. 

ROB 5.000,00 3.000,00 - - - - - 

24 Voortzetten inzamelen en monitoring huishoudelijk afval. BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH 

25 Realiseren van een bewustwordingscampagne voor inwoners over 

afvalscheiding. 

ROB 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 

26 Extra aanpak zwerfafval (deelname Nederland Schoon, aanpak zwerfafval 

A+ gebieden, afvallessen scholen). 
ROB Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

Zwerfafval 

vergoeding 

 Economische aspecten         

27 Voortzetten in zetten en opleiden van werkzoekenden voor milieu- en 

duurzaamheidprojecten. 
WIZ -  - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

28 Uitvoeren van de subsidieregeling Stadsregio elektrisch  en realiseren van 

oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte en faciliteren 

van oplaadpunten bij particulieren.  

ROB 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - - - 

29 Deelname week van de vooruitgang.  ROB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

30 Communicatie over autodelen. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Ondersteunen van initiatieven m.b.t. collectieve groepsaankoop  duurzame 

maatregelen (bijv. zonnepanelen). 

ROB Pm. Pm. Pm. Pm.  Pm. Pm. Pm. 

32 Onderzoek naar mogelijkheden van burgerparticipatie bij windenergie. ROB Pm.  Pm.  - - - - - 

 Kosten Pm posten.  2.000,00 6.000,00 5.000,00 9.000,00 7.000,00 9.000,00 7.000,00 

 Totaal  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
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Nr. Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen Trekker Kosten per jaar (€) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Sociale aspecten         

33 Duurzaamheidambities opnemen in (samenwerkings) overeenkomsten 

en programma van eisen.  

ROB 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 

34 Opstellen duurzaamheidvisies grote ontwikkelingen (Boomgaard). ROB - Pm - - - - - 

35 Uitvoeren duurzaamheidvisie Kickersbloem 3. ROB GE GE GE - - - - 

36 Zorgen voor vroegtijdige participatie van belanghebbenden door middel 

van interactieve bijeenkomsten. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Deelname aan het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDUBO).  ROB 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000, 00 2.000,00 2.000,00 

 Milieuaspecten         

38 Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de gebiedsgerichte 

streefbeelden op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid 

en bodem. 

ROB Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

Milieu 

onderzoek 

39 Actueel houden van milieukaarten  en deze toegankelijk maken voor 

burgers en bedrijven. 

ROB Milieu-beleid Milieu-

beleid 

Milieu-beleid Milieu-beleid Milieu-beleid Milieu-beleid Milieu-beleid 

40 Implementatie Besluit bodemenergie en opstellen interferentiekaart. ROB Pm. Pm. - - - - - 

41 Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de doelstellingen voor 

water, groen en ecologie. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41a. Indien noodzakelijk het stellen van maatwerkvoorschriften bij nieuw te 

vestigen bedrijven ter voorkoming van geluidhinder, geurhinder, 

stofhinder, lichthinder, veiligheidsrisico’s en bodemverontreiniging voor 

zover het betreffende aspect bij of krachtens het Activiteitenbesluit 

milieubeheer niet uitputtend is geregeld. 

        

42 Opstellen ecologisch inrichtingsplan KB3. ROB Pm. - - - - - - 

43 Nieuwe woningbouwlocatie Boomgaard inrichten als vogelvriendelijke 

wijk. 

ROB - GE - - - - - 

44 Uitvoeren krekenplan. BVH Subsidie Subsidie Subsidie - - - - 

45 Onderzoek naar mogelijkheden voor generieke ontheffing voor vogels en 

vleermuizen conform de Flora en faunawet. 

ROB Pm.  Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. 

46 Standaard invullen checklist natuurvriendelijke maatregelen bij 

nieuwbouw en renovatie van de vogelbescherming bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen, incl. ondersteuning van de 

beleidsmedewerker ecologie. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Onderzoek van mogelijkheden om (braakliggende) percelen in te zaaien 

met bloemenmengsel. 

 

ROB Pm.  Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. Pm. 
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48 Opstellen energievisies bij woningbouwlocaties van meer dan 50 

woningen. 

ROB - Pm.      

49 Toepassen van GPR stedenbouw en GPR gebouw bij planvorming.  ROB Stadsregio Stadsregio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

50 Toetsen van de EPC op de bouwvloer. BVH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Bij ruimtelijke ontwikkelingen openbare verlichting uitvoeren in LED en 

mogelijk dimmen. 

BVH Beleidsoptie Beleidsopti

e 

Beleidsoptie Beleidsoptie Beleidsoptie Beleidsoptie Beleidsoptie 

51 Gratis aanbieden digitale Kansen bij Verkassen scan aan bedrijven. ROB 0,00 0,00 0,00 Pm. Pm. Pm. Pm. 

52 Uitvoeren convenant windenergie stadsregio. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Onderzoek naar grootschalige duurzame energieopties (zonne-energie, 

biomassa, bodemenergie, etc). 

ROB - Reguliere 

budgetten 

- Reguliere 

budgetten 

- - - 

54 Opstellen beleid voor kleine windturbines. ROB Pm. - - - - - - 

55 Informatie verstrekken over duurzaam sloop criteria bij sloopmelding. BVH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Economische aspecten         

56 Standaard Informatie aan initiatiefnemers  over duurzaam inkoopcriteria 

van pianoo.nl bij woon en bouwrijp maken. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame mobiliteit bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen bijv. openbaar vervoer, fietsen, elektrisch 

rijden, etc. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

58 Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor een duurzame 

energievoorziening voor de ontwikkeling van KB3. 

 

ROB Pm. Pm. - - - - - 

59 Onderzoek naar duurzame energieopties en de technische en financiële 

haalbaarheid  in het project Veerhaven. 

ROB Pm. Pm. - - - - - 

60 Onderzoek naar overige subsidiemogelijkheden voor onderzoek en 

duurzame maatregelen. 

ROB Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

- - 

 Kosten Pm posten.  8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Totaal  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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Nr. Projecten Duurzame bedrijvigheid Trekker Kosten per jaar (€) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Sociale aspecten         

61 Verder faciliteren van duurzame bedrijvenkring. ROB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

62 Uitreiken jaarlijkse “duurzaam ondernemen prijs”. ROB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

63 Actueel houden van informatie op het gebied van milieu en 

duurzaamheid op bedrijvenloket. 
ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Communicatie over goede voorbeelden op het gebied van 

duurzaamheid. 
ROB 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

 Milieuaspecten         

65 Adequate vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer volgens 

werkplan van de DCMR. 
BVH Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

66 Zoeken naar maatwerkoplossingen voor specifieke locaties met geluid- 

en geur overlast en veiligheidsrisico’s door bedrijven. 

BVH Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

Werkplan 

DCMR 

67 Voorlichting over ecologische inrichting eigen terrein voor bedrijven op 

KB 1 en 2. 
ROB - Pm Pm - - - - 

68 Voortzetten duurzaam ondernemen estafette. ROB 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Economische aspecten         

69 Gratis aanbieden van het startabonnement voor de milieubarometer 

(duurzaamheidcertificering bedrijven).  
ROB Stadsregio Stadsregio Stadsregio Pm. Pm. Pm. Pm. 

70 Deelname aan de Blauwe vlag campagne. SALEZA 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 In contact brengen werkzoekenden met bedrijven (d.m.v. duurzame 

bedrijvenkring). 
WIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Uitvoeren subsidieregeling van de stadsregio voor particuliere 

oplaadpunten. 
ROB  0,00 0,00 - - - - - 

73 Deelname aan het project E-community Voorne Putten. ROB 0,00 0,00 - - - - - 

74 Faciliteren van collectieve inkoop duurzame maatregelen bij 

parkmanagement organisatie en duurzame bedrijvenkring.  
PM , 

DBK 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Kosten Pm posten.  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Totaal  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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Nr Projecten Duurzame Gemeentelijke bedrijfsvoering Trekker Kosten per jaar (€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Sociale aspecten         

75 Opstellen jaarlijks uitvoeringsprogramma en voortgangsrapportage. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 Invoeren van duurzaamheidparagraaf bij bestuurlijke advisering (B&W 

advies/ raadsbesluit). 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 

77 Deelname aan interne en externe werkgroepen als Arbo BIM commissie, 

duurzaamheidplatform, werkgroep duurzaamheid en milieu Voorne 

Putten , klankbordgroep DCMR, regionaal bodemoverleg, etc. 

Medew. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 Onderzoek naar aansluiting bij andere netwerken op het gebied van 

duurzaamheid. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 Deelname Lokale Klimaat Agenda. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 Onderzoek naar deelname aan andere duurzame netwerken. Alle afd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 Communicatie over bedrijfsinterne milieuzorg via intranet. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Milieuaspecten         

82 Duurzaamheid inbedden in gemeentelijke verordeningen. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 Opstellen geluidbeleid bij evenementen.  ROB 1.500,00 - - - - - - 

84 Invullen van checklist natuurvriendelijke maatregelen van de 

vogelbescherming bij nieuwbouw en renovatie. 

ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van gemeentelijke gebouwen  

onderzoek naar groene daken. 

BVH Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

86 Voortzetten energiemanagement gemeentehuis.  ROB 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

87 Invoeren van slimme meters in alle gemeentelijke gebouwen en 

infrastructurele voorzieningen. 

 

BVH 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

88 Doorvoeren energiebesparende maatregelen in de openbare verlichting 

en infrastructurele werken.  

BVH Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

89 Bij vervanging, renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

doorvoeren van energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van  < 10 jaar en deze opnemen in de 

meerjarenbegroting. 

 

BVH 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

90 Onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op gemeentelijke 

gebouwen.  

ROB Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

- - - - - 

91 Invullen klimaatmonitor. ROB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 Onderzoek naar niet gescheiden restafval in gemeentehuis voor 

verbetering afvalscheiding. 

 

 

FAZA 

 

Pm. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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93 Onderzoek naar maatregelen om papierverbruik te verminderen 

(digitalisering, dubbelzijdig printen, etc.). 

 

FAZA 

 

 

0,00  

 

0,00 

 

0,00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 Economische aspecten         

94 Toepassen van duurzaam inkoopcriteria van Pianoo.nl bij inkoop en 

aanbestedingen. 

Alle afd. 0,00       0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 Toepassen en monitoren social return (5% regel) bij aanbestedingen. Alle afd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 Monitoring milieubelasting  gemeentehuis m.b.v. milieubarometer. ROB 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

97 Voortzetten fietsenplan voor medewerkers. BMO        

98 Verder stimuleren van (elektrisch) fietsgebruik door bieden van 

faciliteiten zoals elektrische oplaadpunten, kluizen bij de douche, 

dienstfietsen, etc. 

FAZA 1.000,00 1.000,00 - - - - - 

99 Voortzetten greenwheels voor medewerkers voor dienstreizen buiten de 

gemeente. 

BMO/ 

ROB 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 Bij vervanging van de koeling onderzoek naar Warmte Koude Opslag 

(WKO) in het gemeentehuis. 

FAZA Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

- - - - - 

101 Uitvoeren van het project Sustainable Ports (Su-Ports). ROB/ 

SALEZA 

Europese 

Subsidie  

Europese 

Subsidie 

Europese 

Subsidie 

    

102 Verder onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk gebouwen 

en voorzieningen (o.a. door onderzoek naar subsidiemogelijkheden). 

FAZA Reguliere 

budgetten 

Reguliere 

budgetten 

- - - - - 

 Kosten Pm posten. 

 

 300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

 Totaal  5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 
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