
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Giessenlanden en 

Molenwaard 2018-2019 

1. Grondstoffen 

Afvalscheiding 
In 2015 en 2016 is een nieuw afvalinzamelingsbeleid uitgerold binnen het gehele Waardlanden 

gebied. VANG (van afval naar grondstof) voorziet in een andere manier van het ophalen van huisvuil 

om een betere afvalscheiding mogelijk te maken. De komende jaren wordt het project geëvalueerd 

en geoptimaliseerd. Dit vraagt om een regionale aanpak, waarbij Waardlanden een belangrijke 

initiërende en coördinerende rol heeft. Echter ook als gemeente kunnen we er aan bijdragen, o.a. 

door middel van communicatie en voorlichting te bevorderen dat onze inwoners optimaal gebruik 

maken van de mogelijkheid om afval gescheiden aan te bieden. Daarbij streven we naar een hoger 

scheidingspercentage dan de landelijke doelstelling (75% in 2020). In 2016 bedroeg het 

scheidingspercentage in Giessenlanden en Molenwaard 64%. 

2.  Verduurzaming gemeentelijke organisatie  
Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we o.a. aan de slag met ons 

wagenpark en vastgoed. Bovendien zullen we verkennen of we ons aan kunnen sluiten bij het 

convenant circulair ondernemerschap. 

Beleidsvoornemen: Externe afvalscheiding verbeteren 

We streven naar 75% afvalscheiding in 2018. In 2020 willen we 80% afvalscheiding realiseren. 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Verdere uitvoering van opgestelde actieplan VANG-communicatie uit 2017.  

• Opstellen actieplan afvalscheiding op basis van uitgevoerde sorteeranalyse.  
 
2019 

• Verdere uitvoering van in 2017 en 2018 opgestelde plannen.  

• Bijsturen op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. 

 

Beleidsvoornemen: De eigen gemeentelijke organisatie verduurzamen 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Als pilot wordt sporthal De Reiger in Groot-Ammers energieneutraal en aardgasvrij gemaakt.  

• Uitvoeren energiescans op alle gemeentelijke panden waarvoor dat wettelijk verplicht is, en start uitvoering 
maatregelen. 

• Mogelijkheden verkennen voor aansluiting bij convenant circulair ondernemerschap en circulaire verwerking 
vrijkomende materialen i.v.m. de fusie. 

 
2019 

• Op basis van de pilot van sporthal De Reiger wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om meer 
gemeentelijke panden te verduurzamen. 

• Verdere uitvoering van maatregelen n.a.v. uitgevoerde energiescans. 

• Het inkoopbeleid aanpassen en daarin de thema’s circulair en MVI opnemen. 

• De mogelijkheden voor aansluiting bij de Green Deal GWW verkennen. 



Inkoopbeleid 
De thema’s circulair en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gaan onderdeel uitmaken van 

de duurzaamheidscriteria in ons inkoopbeleid en aanbestedingsproces. Daarnaast willen we ook de 

bestaande duurzaamheidsambities in het inkoopbeleid aanscherpen, ook bij regionale contracten. 

Tot slot zullen de inkoopprocessen op het gebied van duurzaamheid verdere vorm en inhoud krijgen 

door o.a. de samenwerking tussen ambtelijke afdelingen te versterken en een eigen afwegingskader 

te ontwikkelen. 

Eigen wagenpark 
We zetten in op elektrische voertuigen bij vervanging en nieuwe aanschaf van voertuigen en 

materiaal van de buitendienst en andere dienstauto’s al dan niet via een leaseconstructie. 

Gemeentelijk vastgoed 
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed speelt een belangrijke rol bij het concreet maken 

van de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie. Sowieso zullen de wettelijk verplichte 

maatregelen uitgevoerd moeten worden, hetgeen betekent dat de energiebesparende maatregelen 

met een maximale terugverdientijd van 5 jaar genomen moeten worden.  

We zetten in op een versnelling van de verduurzaming door investeringen in energiebesparende en –

opwekkende maatregelen die zichzelf binnen 15 jaar terugverdienen gefaseerd uit te voeren. Het 

energieneutraal en aardgasvrij maken van sporthal De Reiger in Groot-Ammers beschouwen we als 

een eerste pilot. 

Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) 
Wij gaan de komende periode bekijken wat er nodig is om aan te kunnen sluiten bij de Green Deal 

GWW. Daarnaast volgen we de komende jaren de ontwikkelingen in de sector en de ervaringen, die 

worden opgedaan in het kader van de Green Deal. De komende periode zal gebruikt worden om deze 

en mogelijke andere duurzaamheidsmaatregelen te implementeren in de aanbestedingsprocedure. 

Het stimuleren van het gebruik van gecertificeerde producten (waaronder FSC) blijft als doelstelling 

ongewijzigd. 

Circulair ondernemerschap 
Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk 

en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere 

manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een innovatieve manier van werken, waarbij de 

nadruk ligt op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van 

waarde voor de klant en de samenleving. In navolging van de gemeente Vijfheerenlanden willen we 

aansluiting zoeken bij het Blauwzaam convenant circulair ondernemerschap. Ook willen we de in 

verband met de fusie vrijkomende materialen en producten op een circulaire manier verwerken. De 

mogelijkheden hiervoor zullen worden onderzocht. 

3.  Klimaatverandering en energie 
Aan de hand van drie thema’s wordt de rol van Giessenlanden en Molenwaard omtrent 

klimaatverandering en energie beschreven. Hierbij komen zowel de rol voor Giessenlanden en 

Molenwaard zelf, als de rol in samenwerking met anderen naar voren. De drie thema’s zijn: 

gebouwde omgeving, bedrijfsleven en agrarische sector, en hernieuwbare energieproductie. Bij deze 

thema’s is de meeste winst op het gebied van duurzaamheid te behalen en deze thema’s zijn dus het 

meest relevant. Per thema wordt een aantal programma’s beschreven met daarin concrete 

beleidsvoornemens. De tabel hieronder geeft een overzicht van de thema’s en programma’s. Aan de 

hand van een aantal lopende initiatieven of projecten die een bijdrage zouden kunnen leveren aan 



de beleidsvoornemens worden de programma’s verduidelijkt. Deze initiatieven en projecten zijn 

indicatief. In een volgend stadium worden de beleidsvoornemens onderzocht en uitgewerkt. Hierbij 

wordt bekeken welke initiatieven of projecten kansrijk zijn om daadwerkelijk te worden uitgevoerd. 

Leidend hierbij is dat initiatieven uit de samenleving worden opgehaald en/of door de samenleving 

worden ondersteund. Wanneer initiatieven vanuit de samenleving of het bedrijfsleven opgestart 

worden of zich aandienen bij de gemeente, juichen wij deze van harte toe omdat wij erkennen dat 

we de genoemde doelstellingen niet kunnen bereiken zonder samenwerking met anderen. 

Thema A: Gebouwde omgeving 

1 Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad 

2 Energiebesparing in nieuwbouw 

Thema B: Bedrijfsleven en agrarische sector 

3 Energiebesparing bij bedrijven 

Thema C: Productie van hernieuwbare energie 

4 Zon 

5 Wind 

6 Warmte 

7 Biomassa 

 

Thema A: Gebouwde omgeving 
Bij de gebouwde omgeving gaat het hoofdzakelijk om de verwarming en verlichting van gebouwen. 

Enerzijds is het een kwestie van besparen, anderzijds een kwestie van aardgas en elektriciteit van 

fossiele oorsprong vervangen door alternatieven, zoals warmte van elders, duurzaam opgewekte 

elektriciteit, en biogas. De ambitie van Provincie Zuid-Holland is in 2035 een CO2-neutrale 

energievoorziening voor de gebouwde omgeving. 

Programma 1: energiebesparing in de bestaande woningvoorraad 

Een belangrijk onderdeel van de nationale energiebesparingsdoestellingen is reductie van 

energieverbruik in de bestaande woningvoorraad. Ook in Giessenlanden en Molenwaard is dit een 

belangrijk speerpunt. Het energieverbruik van woningen is in de periode 2010-2016 met 13% 

afgenomen van 1043 TJ naar 907 TJ. In 2020 willen we het energieverbruik van bestaande woningen 

met 25% verminderd hebben t.o.v. 2010. Dit betekent dat woningen in 2020 maximaal 782 TJ 

verbruiken. 

 

Beleidsvoornemen: In 2020 25% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad realiseren t.o.v. 2010 

Dit betekent dat woningen in 2020 maximaal 782 TJ verbruiken. 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• 2000 huishoudens in verschillende kernen aanschrijven met het aanbod voor een wooncoach vanuit Het 
Nieuwe Wonen.  

• Het Regionaal Energieloket meer onder de aandacht brengen, o.a. via social media. 

• Via het Regionaal Energieloket een groepsaankoop isolatie organiseren. 

• Minimaal 2 wijkaanpakken organiseren met het Regionaal Energieloket. 

• De duurzaamheidslening geschikt maken voor nieuwbouw en postcoderoosprojecten. 

• Start opstellen regionale energiestrategie 
 
2019 

• Vervolgacties vanuit Het Nieuwe Wonen en Regionaal Energieloket 

• Vervolg regionale energiestrategie 



Het Nieuwe Wonen 
Er zijn diverse regionale initiatieven die bijdragen aan energiebesparing in de particuliere en/of de 

huursector. Via het regionale project Het Nieuwe Wonen gaan we onze inwoners een gratis en 

persoonlijk adviesgesprek over energiebesparing aanbieden. Door Milieu Centraal getrainde 

wooncoaches komen na aanmelding aan huis om de mogelijkheden te bespreken en te adviseren 

over vervolg-stappen. De eerste resultaten uit 2017 zijn veelbelovend en in de komende jaren willen 

we Het Nieuwe Wonen over de hele gemeente uitrollen. In 2018 willen we 2000 huishoudens een 

wooncoach aanbieden. 

Regionaal Energieloket 
Het Regionaal Energieloket is een digitaal platform waar inwoners terecht kunnen voor informatie, 

begeleiding en advies over duurzame maatregelen. Ook ondersteunt het loket bij het opzetten van 

lokale samenwerkingsverbanden van bedrijven, organisaties en gemeenten. Het doel is om vraag en 

aanbod op het gebied van duurzame woningvoorraad bij elkaar te brengen. De belangrijkste taak 

voor de komende periode is om het energieloket meer onder de aandacht te brengen en ervoor te 

zorgen dat het loket onafhankelijk wordt van subsidiegelden. Dit doen we onder meer door het loket 

via social media te promoten. 

Groepsaankoop woningisolatie 
Via het Regionaal Energieloket organiseren we in het eerste kwartaal van 2018 voor 

woningeigenaren een groepsaankoop woningisolatie. Via de groepsaankoop kan men voordelig de 

woning verduurzamen door bijvoorbeeld vloeren of spouwmuren te isoleren. Wanneer dit tot 

positieve resultaten leidt, zullen de groepsaankopen herhaald worden. 

Wijkgerichte aanpakken 
Via het Regionaal Energieloket willen we wijkgerichte aanpakken organiseren. Dit zijn trajecten op 

een wijk of kern in zijn geheel te laten verduurzamen. Van de meest voorkomende woningtypen 

wordt een uitgebreid verduurzamingsadvies opgesteld, welke wordt gepresenteerd aan de gehele 

wijk/kern. Gecombineerd met een groepsaankoop worden alle woningeigenaren gestimuleerd de 

eigen woning te verduurzamen. 

Prestatieafspraken woningcorporaties 
Met de woningcorporaties geven we uitvoering aan de prestatieafspraken over verduurzaming van 

hun woningcomplexen. In een werkgroep met vertegenwoordigers van de corporaties worden acties 

uitgezet, gericht op onderlinge ambitiebepaling en samenwerking tussen de corporaties om de 

huurwoningvoorraad te verduurzamen. In 2021 hebben woningen van woningcorporaties gemiddeld 

label B en in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Corporaties hebben afgesproken dat zij in 2018 

ieder een eigen plan van aanpak maken met als doel het realiseren van die CO2-neutraliteit in 2050. 

De corporaties maken daarbij gebruik van een format dat hen hierbij ondersteunt: de Routekaart 

CO2-neutraal 2050. 

Duurzaamheidslening 
We bieden een duurzaamheidslening aan voor investeringen van particuliere woningeigenaren, 

huurders, en non-profitorganisaties in duurzame maatregelen zoals isolatie, warmtepompen en 

zonnepanelen. De toekenningsmogelijkheden voor de duurzaamheidslening gaan we verruimen met 

de categorie nieuwbouwwoningen en postcoderoosprojecten. 

 



Regionale energiestrategie vanuit de Regionale Maatschappelijke Agenda 
De te ontwikkelen regionale energiestrategie kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de 

opgave van de transitie naar duurzame energie en het versnellen daarvan om komen tot een 

energieneutrale, CO2-neutrale, bijna fossiele energievrije regio in 2050. Deze strategie richt zich 

zowel op energiebesparing als opwekking van duurzame energie. Samenwerken binnen de regio 

tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hierbij cruciaal. Deze 

partijen stellen samen de duurzame energie-opgave vast inclusief de oplossingen plus de route 

daarheen. Daarbij zullen economische, ruimtelijke, mobiliteits-, water-, en leefbaarheidsaspecten 

worden meegenomen. 

Verdere acties 
De komende periode wordt beoordeeld welke initiatieven uit de samenleving bijdragen aan 

energiebesparing of opwekking in de bestaande woningvoorraad en in welke vorm de gemeente die 

initiatieven kan ondersteunen. Deze ondersteuning kan bestaan uit maatregelen om 

duurzaamheidsinvesteringen te bevorderen, kennis of financiële middelen. Hierbij wordt onder 

andere gedacht aan het verlenen van vrijstelling voor legeskosten bij duurzaamheidsinvesteringen in 

monumentalen panden, daar waar dit in een niet-monumentenpand vergunningsvrij mogelijk is. 

Programma 2: energiebesparing in nieuwbouw 

Europees beleid is er op gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie 

gebruiken. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) bepaalt de energiezuinigheid van gebouwen. De 

huidige landelijke EPC-eis voor nieuwbouw woningen is 0,4. Giessenlanden en Molenwaard sluiten 

zich aan bij de nationale doelstellingen en zal waar mogelijk een stap extra zetten door strengere 

voorwaarden te stellen aan aanbestedingen en projecten. 

Aardgasvrij bouwen 
Om aardgasvrij bouwen mogelijk te maken willen we in het eerste kwartaal van 2018 de raden een 

besluit aardgasvrije nieuwbouw laten nemen. Met dit besluit worden, vooruitlopend op landelijke 

wetgeving, aardgasvrije nieuwbouwwoningen het uitgangspunt. 

Thema B: Bedrijfsleven en agrarische sector 

Programma 3: Energiebesparing bij bedrijven 

Naast energiebesparing bij woningen is ook in het bedrijfsleven, waaronder de agrarische sector, veel 

winst te behalen. Daarom is het streven om ook daar een significante energiebesparing te realiseren. 

Beleidsvoornemen: Energiebesparing bij nieuwbouw realiseren 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Beleid aardgasvrij bouwen vaststellen en communiceren 
 
2019 

 

Beleidsvoornemen: Energiebesparing in het bedrijfsleven en agrarische sector realiseren 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Samen met OZHZ actief toezien op verplichte energiebesparing bij bedrijven. 

• Op regionaal niveau circa 15 agrariërs een gratis energiescan aanbieden en de resultaten delen met andere 
agrariërs. 

 
2019 

 



Toezicht op energiebesparing 
Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het 

betreft gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 

25.000 m3 aardgasequivalenten. In het Activiteitenbesluit, artikel 2.15, is de verplichting opgenomen 

dat in dergelijke gebouwen alle mogelijke besparende maatregelen zijn genomen, mits met een 

terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Giessenlanden en Molenwaard gaan actief toezien op het 

voldoen aan deze verplichting. OZHZ heeft een branchegerichte aanpak voor bedrijven en 

instellingen om energiebesparing te realiseren waarbij vooral stimulerend wordt gewerkt. Samen 

met OZHZ zal actief worden samengewerkt om het effect van deze aanpak te vergroten. 

Agrarische sector 
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet, na een succesvolle start in 2017, het project ‘Energie 

besparen en opwekken in de agrarische sector’ in 2018 voort. Agrariërs worden geïnformeerd over 

de mogelijkheden om energie te besparen, over toepassingen van duurzame vormen van energie en 

over de geldende wetgeving. Een aantal agrariërs ontvangt een gratis energiescan welke wordt 

gepresenteerd aan andere ondernemers ter inspiratie. 

De focus voor het vervolg ligt op mogelijke collectieve voorzieningen en maatregelen, zoals: 

• verhuur van het dak aan een organisatie / energiecoöperatie voor het plaatsen van 
       zonnepanelen; 
• deelname aan een collectief windproject met grote windmolens.  
• accuopslag en netwerkaansluitingen als innovatieve, economische oplossing. 
 

Thema C: Productie van hernieuwbare energie 
Er bestaan diverse regelingen en initiatieven om de productie van hernieuwbare energie te 

bevorderen. Hiermee probeert Nederland de nationale doelstelling van 14% duurzame energie in 

2020 te behalen. Het nationale aandeel duurzame energie was in 2015 5,5%. In Giessenlanden en 

Molenwaard was dit aandeel  4,3% in 2015 (exclusief snelwegen). Wij streven ernaar aan de 

landelijke doelstelling te voldoen. Op langere termijn streven we naar energieneutraliteit. 

 

Regionale energiestrategie vanuit de Regionale Maatschappelijke Agenda 
De te ontwikkelen regionale energiestrategie kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de 

opgave van de transitie naar duurzame energie en het versnellen daarvan om komen tot een 

energieneutrale, CO2-neutrale, bijna fossiele energievrije regio in 2050. Deze strategie richt zich 

zowel op energiebesparing als opwekking van duurzame energie. Samenwerken binnen de regio 

tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hierbij cruciaal. Deze 

Beleidsvoornemen: 14% duurzame energieopwekking in 2020. 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Start opstellen regionale energiestrategie 

• Ondersteunen van lokale energie-initiatieven 

• Faciliteren van postcoderoosprojecten 

• Uitbreiden duurzaamheidslening voor postcoderoosprojecten 

• Beleidskaders voor zonnevelden opstellen 

• Communicatiestrategie uitwerken voor verwijdering asbestdaken i.c.m. opwekking zonne-energie 
 
2019 

• Vervolg regionale energiestrategie 



partijen stellen samen de duurzame energie-opgave vast inclusief de oplossingen plus de route 

daarheen. Daarbij zullen economische, ruimtelijke, mobiliteits-, water-, en leefbaarheidsaspecten 

worden meegenomen. 

Ondersteuning regionale energiecoöperaties 
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al energiecoöperaties opgericht. Een energiecoöperatie is 

een initiatief van lokale bewoners die samen aan de slag gaan met duurzame energie door 

bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen, een aardwarmte-installatie aan te leggen, een 

grote houtkachel of vergistingsinstallatie te bouwen voor wijkverwarming, of een windmolen te 

exploiteren. Combinaties hiervan maken het mogelijk om in alle omstandigheden zelfvoorzienend te 

zijn.  

Eén coöperatie voor heel de gemeente of regio lijkt vooralsnog te hoog gegrepen, er van uitgaande 

dat de gemeente daarbij (slechts) stimulerend en coördinerend optreedt. Maar op het niveau van 

dorp, wijk of buurtschap lijkt het zeker realistisch om te streven naar minimaal twee serieus aan het 

werk zijnde coöperaties in 2020. In Molenwaard is al een energiecoöperatie actief, de coöperatie 

Nyewaard, die is opgericht voor het postcoderoosproject Poortzicht Nieuwpoort. 

Programma 4: Wind 

Huidig beleid van Giessenlanden en Molenwaard is dat initiatieven om (heel) grote windturbines te 

bouwen terughoudend en kritisch worden beoordeeld. Er is, mede vanwege het ruimtelijk beleid van 

de provincie Zuid-Holland, vooralsnog geen aanleiding om dat beleid te herzien. In de op te stellen 

regionale energiestrategie zal aan bod komen welke varianten, waaronder wind, voor 

energieopwekking benodigd zijn om als regio energieneutraal te worden. Ook de ruimtelijke 

aspecten worden daarin meegenomen. 

Programma 5: Zon 

Naast windenergie heeft zonne-energie een grote potentie om de energieambitie te realiseren. De 

efficiëntie van zonnepanelen neemt toe terwijl de kosten dalen. Hierdoor wordt energieopwekking 

uit zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Waar we in 2012 nog 2 TJ aan zonnestroom opwekte, was 

dat in 2015 al 12 TJ. We streven ernaar om de productie de komende jaren aanzienlijk te vergoten 

tot 50 TJ in 2020. 

Zonnepanelen en zonnevelden 
De kansen voor het gebruik van zonne-energie kunnen vooral benut worden door middel van 

zonnepanelen op daken. In principe is elk dakoppervlak dat een goede oriëntatie op de zon heeft 

hiervoor geschikt. Met name grote dakoppervlakten, zoals daken van winkels, bedrijven, 

boerenschuren en stallen kunnen worden gebruikt om een groot oppervlak aan zonnepanelen te 

realiseren. Een andere plaatsingsstrategie voor zonne-energie is geconcentreerde opwekking door 

middel van zonnepanelen in zogeheten zonnevelden. De mogelijkheden voor toepassing van 

zonnevelden worden nader onderzocht. Ook worden beleidskaders opgesteld om initiatieven vanuit 

de samenleving in een vroeg stadium te kunnen beoordelen op geschiktheid. 

Postcoderoosprojecten 
In samenwerking met regionale energiecoöperatie De Knotwilg hebben we een postcoderoosproject 

opgestart. De 336 panelen op het dak van sporthal Poortzicht in Nieuwpoort worden verkocht aan 

een energiecoöperatie. Burgers kunnen door middel van het kopen van een aandeel zonne-energie in 

deze coöperatie op Poortzicht opgewekte groene stroom afnemen, zonder hiervoor op eigen daken 

panelen te installeren. In samenwerking met agrariërs, ondernemersverenigingen, 



woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen willen we postcoderoosprojecten verder 

uitrollen en faciliteren. 

Asbestdaken 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken waarschijnlijk verboden. Zowel rijksoverheid als provincies hebben 

subsidieregelingen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren de daken te vervangen. De provincie 

Zuid-Holland heeft de stimuleringsmaatregel ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ voor (voormalig) 

agrariërs om ze te bewegen het asbestdak te vervangen en tevens duurzame energie te gaan 

produceren. Vanuit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een proefproject gestart om met behulp 

van geografische informatie systemen asbestdaken te inventariseren. Vervolgens kunnen eigenaren 

van asbestdaken persoonlijk worden aangeschreven en geïnformeerd over het aanstaande verbod, 

bestaande subsidieregelingen en mogelijkheden voor zonne-energie.  Zulke projecten dragen bij aan 

de ambitie om het aandeel zonne-energie te vergroten. 

Programma 6: Warmte 

De warmtevraag in Giessenlanden en Molenwaard is voornamelijk afkomstig van huishoudens. 

Verschillende technieken om op een duurzame manier in die warmtevraag te voorzien zijn 

voorhanden. Zo is warmte – koude opslag (WKO), waarbij gebruik wordt gemaakt van de constante 

temperatuur van de ondiepe ondergrond, mogelijk. Ook geothermie (aardwarmte) is een optie. Deze 

techniek maakt gebruik van de diepe ondergrond (minimaal 500 m). Giessenlanden en Molenwaard 

willen de mogelijkheden onderzoeken om een (proef)project aardwarmte te realiseren. Hier kunnen 

de eerder vermelde energiecoöperaties en HVC een rol in spelen. 

Om inzicht te krijgen in de kansen ten behoeve van een duurzamere warmtevoorziening is de 

regionale warmtetransitieatlas ontwikkeld. Een warmtetransitieatlas is een geo-informatiesysteem 

dat allerlei gegevens bevat over de verwarmingsvraag van gebouwen en het lokale aanbod aan 

warmte. Zo wordt bijvoorbeeld het huidige warmtesysteem, het type woningen en het huidige 

energielabel inzichtelijk. Ook worden locaties weergegeven van grote warmtevragers en mogelijke 

warmteaanbieders. De Warmte Transitie Atlas is voor ons een tool om partijen te betrekken in het 

proces richting energietransitie en een opmaat naar een Warmtevisie of concrete projecten, zoals 

een aardgasloos nieuwbouwproject. 

Programma 7: Biomassa 

Kansen voor bio-energie liggen vooral op het gebied van vergisting en verbranding. Biomassa kan 

bijvoorbeeld worden bijgestookt in reguliere energiecentrales. Bronnen van biomassa zijn o.a. 

restproducten zoals mest, snoeihout en resten van voedsel en akkerbouwgewassen. Ook kunnen 

speciale gewassen geteeld worden voor energieproductie. Bij de vergisting van biomassa ontstaan 

biogas en uitvergiste biomassa (digestaat). Het digestaat kan vervolgens als meststof worden 

verwerkt op het land. Biogas kan worden opgewaardeerd tot gas van aardgaskwaliteit en worden 

ingevoerd in het gasnet. 

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van omzetting van biogas in warmte en elektriciteit via 

warmtekrachtkoppeling (WKK). Daarbij wordt elektriciteit gemaakt d.m.v. een gasturbine, waarbij de 

warmte van de uitlaatgassen wordt gebruikt om water te verwarmen. Aangezien het thermisch 

rendement hoog is (50%), kan dit water worden gebruikt om bijvoorbeeld een zwembad, kas, 

verzorgingshuis, sportcomplex, vakantiepark, het gemeentehuis of woonwijk te verwarmen. Deze 

moeten zich om rendabel te kunnen werken bevinden binnen een afstand van ca. 5 km van de 

installatie. Elektriciteit kan op vrijwel iedere locatie worden terug geleverd aan het 

elektriciteitsnetwerk. 



Biomassa-vergistingsinstallaties worden gekenmerkt door hun industriële karakter. Daarnaast 

kunnen ze een behoorlijke verkeersstroom genereren, wanneer fermentatiemateriaal van elders 

aangevoerd wordt. Op basis van schaalgrootte zijn verschillende categorieën vergistingsinstallaties te 

onderscheiden. Deze schaalgrootte varieert van minivergisters waarbij de benodigde biomassa komt 

van het eigen bedrijf, tot aan industriële vergisters die biomassa uit de gehele regio kunnen 

verwerken. In de regel zijn grote vergistingsinstallaties meer rendabel dan kleinere. Kleine installaties 

zijn echter beter in te passen op het agrarisch erf. Voor grote installaties is een maatwerkbenadering 

noodzakelijk. 

Geen tak de streek uit 
Onder de naam “Geen tak de streek uit” zijn er meerdere initiatieven in de regio om snoeihout 

(biomassa) te gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. Giessenlanden en Molenwaard 

willen dit soort initiatieven ondersteunen, o.a. door te onderzoeken of we snoeihout van de 

gemeente aan kunnen bieden voor een duurzame verwerking, en inwoners stimuleren dat ook te 

doen. Ook hier kunnen de eerder vermelde energiecoöperaties mogelijk aan bijdragen. Meer 

onderzoek is noodzakelijk om concrete uitspraken te doen. 

4. Overige duurzaamheidsaspecten 
Zoals eerder gezegd: duurzaamheid is een breed onderwerp, en de gemeente zal daar díe 

onderwerpen uit moeten kiezen die realistisch en haalbaar zijn, én vallen binnen de invloedssfeer 

van de gemeente. Dan spreken we vooral over grondstoffen, klimaat en energie. Toch worden 

hieronder enkele onderwerpen aangestipt waarbij de gemeente niet als grote initiatiefnemer wil 

optreden, maar waaraan wel een bijdrage kan en moet worden geleverd, in samenwerking met 

andere overheden en initiatieven van burgers en bedrijven. 

Biodiversiteit in de landbouw 
Biodiversiteit in de landbouw zit zowel in de gewassen en dieren die worden gehouden als in de 

bodem. Bodemleven is uiterst belangrijk als basis voor productie. Zo ontsluit bodemleven mineralen 

en nutriënten die van belang zijn voor de productie van gewassen. Een grote genetische variatie in 

dieren en gewassen maakt soorten weerbaarder tegen ziekten. Enkele eenvoudige maatregelen 

dragen al bij aan een grotere biodiversiteit. Denk hierbij aan het inzaaien van meerdere gras- en 

bloemsoorten na afloop van de maisoogst. Organisaties als de LTO zijn actief met dit onderwerp 

bezig. Als gemeente sluiten wij ons hier bij aan, en helpen waar nodig. De kansen en mogelijkheden 

aanzien van biodiversiteit zullen we inventariseren en verwerken in een plan van aanpak. Dit is onze 

basis om de biodiversiteit te vergroten. 

 

 

Beleidsvoornemen: Biodiversiteit in de landbouw vergroten 

Uitvoeringsacties: 
2018 

• Opstellen plan van aanpak 
 
2019 

• Uitvoering o.b.v. opgestelde plan van aanpak 



Inklinking van het veenweidegebied 
Er wordt in Nederland al honderden jaren water afgevoerd en weggepompt, zodat gebieden die daar 

anders te nat voor zouden zijn kunnen worden gebruikt voor landbouw. Deze gebieden kennen we 

als polders. In veen- en kleigebieden treedt bodemdaling op ten gevolge van natuurlijke kruip en 

ontwatering van de bodem. Ook van nature gaat grond door zijn eigen gewicht op den duur 

verdichten. Het verlagen van de grondwaterstand versnelt dit proces, waardoor de bodem merkbaar 

daalt. Tevens kan veen als het boven water komt afgebroken worden door oxidatie. Oxidatie is in de 

veenweidegebieden in West-Nederland een belangrijk dalingsmechanisme. Met name dit laatste 

proces heeft een aanzienlijk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. In Nederland bedraagt de 

gemiddelde jaarlijkse emissie van broeikasgassen uit veengronden naar schatting 4,7 miljoen ton 

CO2-equivalenten, wat 2-3% van de totale jaarlijkse uitstoot in ons land is. De provincie en het 

waterschap nemen diverse initiatieven om inklinking tegen te gaan, zoals het plan van aanpak 

bodemdaling. Ook de agrarische sector, en met name de melkveehouderij, is zich bewust van dit 

probleem en zoekt naar oplossingen. Giessenlanden en Molenwaard zijn positief over deze 

ontwikkelingen en participeren daar actief in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage A: Financieel overzicht uitvoeringsprogramma 

 

 

 

 

 

 

Nummer Onderdeel

Reeds beschikbare 

capaciteit 2018 (fte)

Reeds beschikbare 

capaciteit 2019 (fte)

Reeds beschikbare 

middelen 2018 (€)

Reeds beschikbare 

middelen 2019 (€) Totaal 2018 & 2019 (€) Omschrijving

1 Programmacoördinatie 0,2 0,2 Coördinatie uitvoeringsprogramma

2 Bedrijfsvoering en projecten

3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

4 Gebouwde omgeving en duurzame energie

Beoordeling aanvragen 

duurzaamheidslening wordt gezamenlijk 

opgepakt.

5 Ondersteuning lokale initiatieven
0,2 0,1

O.a. Noordeloos Duurzaam en collectief 

asbestinitiatief Giessenburg

6 Ondersteuning regionale projecten
0,2 0,1

O.a. Het Nieuwe Wonen, Regionaal 

Energieloket en groepsaankoop isolatie

7 Communicatie 0,05 0,05 Website, social media, persberichten etc.

8 RMA

9 Biodiversiteit

€ 60.000 € 60.000 Restant budget 'Nota duurzaamheid'

€ 286.000 € 286.000

Restant in begroting 2017 opgenomen 

bedrag. Dit bedrag is nog niet vrijgegeven 

door de raad, maar kan worden 

vrijgegeven op basis van concrete 

voorstellen

Totaal 0,65 0,45 € 346.000 € 346.000 Totaal

Reeds beschikbare capaciteit en middelen Giessenlanden

Beschikbare middelen



 

 

Nummer Onderdeel

Extra benodigde capaciteit 

vanaf mei 2018 (fte)

Extra benodigde capaciteit 

2019 (fte)

Extra benodigde middelen 

2018 (€)

Extra benodigde 

middelen 2019 (€) Totaal 2018 & 2019 (€) Omschrijving

1 Programmacoördinatie Capaciteit reeds beschikbaar

2 Bedrijfsvoering en projecten

0,2 0,2 € 8.000 € 12.000 € 24.000

Extra benodigde capaciteit voor 

buitenruimte, facilitair en circulaire 

economie

3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen n.v.t. voor Giessenlanden

Capaciteit reeds beschikbaar

€ 250.000 € 250.000

Extra krediet duurzaamheidslening. Wordt 

pas aangevraagd indien oude krediet 

(€250.000) bijna op is. Krediet wordt 

geactiveerd, op de balans te verantwoord 

onder de financiele vaste activa en krijgen 

we na verloop van tijd weer terug

0,1 € 6.000 € 6.000

Extra capaciteit voor 2018 (0,1 fte) reeds 

beschikbaar vanuit budget 'nota 

duurzaamheid'. Voor 2019 is 0,1 fte extra 

benodigd

€ 20.000 € 20.000 € 40.000

Extra benodigd uitvoeringsbudget om 

lokale initaitieven te faciliteren (om 

ideeën om te zetten in plannen)

0,1 € 6.000 € 6.000

Extra capaciteit voor 2018 (0,1 fte) reeds 

beschikbaar vanuit budget 'nota 

duurzaamheid'. Voor 2019 is 0,1 fte extra 

benodigd

€ 20.000 € 20.000 € 40.000

Extra benodigd uitvoeringsbudget voor 

uitvoering projecten als 'wijkgerichte 

aanpakken energieloket' en 

groepsaankopen

7 Communicatie Capaciteit reeds beschikbaar

0,2 0,2 € 8.000 € 12.000 € 24.000

Extra benodigde capaciteit om een 

regionale energiestrategie op te stellen

nnb nnb nnb

Benodigd uitvoeringsbudget voor 

energiestrategie is nog niet bekend

0,1 € 4.000 € 6.000

Extra benodigde capaciteit om plan van 

aanpak op te stellen

€ 10.000 € 10.000

Benodigd uitvoeringsbudget om plan van 

aanpak op te stellen

0,5 0,6 € 20.000 € 36.000 € 56.000 Extra benodigde capaciteit

€ 50.000 € 40.000 € 90.000 Extra benodigd uitvoeringsbudget

€ 250.000 € 250.000 Extra krediet duurzaamheidslening 

0,5 0,6 € 70.000 € 326.000 € 396.000 Totaal

Totaal

6 Ondersteuning regionale projecten

8 RMA

9 Biodiversiteit

Extra benodigde capaciteit en middelen Giessenlanden

4 Gebouwde omgeving en duurzame energie

5 Ondersteuning lokale initiatieven



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Onderdeel

Reeds beschikbare 

capaciteit 2018 (fte)

Reeds beschikbare 

capaciteit 2019 (fte)

Reeds beschikbare 

middelen 2018 (€)

Reeds beschikbare 

middelen 2019 (€) Totaal 2018 & 2019 (€) Omschrijving

1 Programmacoördinatie 0,2 0,2 Coördinatie uitvoeringsprogramma

2 Bedrijfsvoering en projecten

3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

4 Gebouwde omgeving en duurzame energie
0,5 0,5

O.a. behandeling duurzaamheidsleningen 

en beleid aardgasloos bouwen

5 Ondersteuning lokale initiatieven 0,1 0,1 O.a. postcoderoosproject

6 Ondersteuning regionale projecten
0,1 0,1

O.a. Het Nieuwe Wonen, Regionaal 

Energieloket en groepsaankoop isolatie

7 Communicatie 0,05 0,05 Website, social media, persberichten etc.

8 RMA

9 Biodiversiteit

Beschikbare middelen € 10.000 € 10.000 € 20.000 Jaarlijks programmabudget

Totaal 0,95 0,95 € 10.000 € 10.000 € 20.000 Totaal

Reeds beschikbare capaciteit en middelen Molenwaard



 

Nummer Onderdeel

Benodigde extra 

capaciteit vanaf mei 

2018 (fte)

Benodigde extra 

capaciteit 2019 (fte)

Benodigde extra 

middelen 2018 (€)

Benodigde extra 

middelen 2019 (€)

Totaal 2018 & 2019 (€)

Omschrijving

1 Programmacoördinatie Capaciteit reeds beschikbaar

2 Bedrijfsvoering en projecten

0,2 0,2 € 8.000 € 12.000 € 24.000

Extra benodigde capaciteit voor 

buitenruimte, facilitair en circulaire 

economie

0,5 € 50.000 € 0 € 50.000

Benodigde capaciteit voor 

projectleiderschap

€ 350.000 € 0 € 350.000

Benodigde investering om sporthal De 

Reiger energieneutraal te maken

€ 100.000 € 0 € 100.000

Benodigde investering voor energiescan 

en verplichte energiemaatregelen eigen 

pandenCapaciteit reeds beschikbaar

€ 250.000 € 0 € 250.000

Extra krediet duurzaamheidslening. 

Krediet wordt geactiveerd, op de balans 

te verantwoord onder de financiele vaste 

activa en krijgen we na verloop van tijd 

weer terug

0,1 0,1 € 4.000 € 6.000 € 12.000

Extra benodigde capaciteit om lokale 

initiatieven te ondersteunen

€ 20.000 € 20.000 € 40.000

Extra benodigd uitvoeringsbudget om 

lokale initaitieven te faciliteren (om 

ideeën om te zetten in plannen)

0,1 0,1 € 4.000 € 6.000 € 12.000

Extra benodigde capaciteit om regionale 

projecten uit te voeren

€ 20.000 € 20.000 € 40.000

Extra benodigd uitvoeringsbudget voor 

uitvoering projecten als 'wijkgerichte 

aanpakken energieloket' en 

groepsaankopen7 Communicatie Capaciteit reeds beschikbaar

0,2 0,2 € 8.000 € 12.000 € 24.000

Extra benodigde capaciteit om een 

regionale energiestrategie op te stellen

nnb nnb nnb

Benodigd uitvoeringsbudget voor 

energiestrategie is nog niet bekend

9 Biodiversiteit N.v.t. voor Molenwaard

0,6 0,6 € 24.000 € 36.000 € 60.000 Extra benodigde capaciteit

€ 40.000 € 40.000 € 80.000 Extra benodigd uitvoeringsbudget

0,5 € 500.000 € 500.000 Extra krediet investering eigen panden

€ 250.000 € 250.000 Extra krediet duurzaamheidslening 

1,1 0,6 € 814.000 € 76.000 € 890.000 Totaal

Extra benodigde capaciteit en middelen Molenwaard

4 Gebouwde omgeving en duurzame energie

Totaal

3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

5 Ondersteuning lokale initiatieven

6 Ondersteuning regionale projecten

8 RMA


