
Context
De aarde en ook de polder raakt 
uitgeput. Het klimaat verandert. 
Onze bodem daalt. Ons afval 
vervuilt het gebied en wordt steeds 
duurder om te verwijderen. Het 
besef is er dat we als samenleving 
op een betere manier met ons 
gebied om moeten gaan. Dit door 
bijvoorbeeld het verminderen van 
de energiebehoefte, anders 
opwekken van energie, vergroten 
van de biodiversiteit en hergebruik 
van grondstoffen. 

In de gemeente Molenlanden zijn er 
enthousiaste groepen inwoners en 
bedrijven die initiatieven ontplooien 
op deze onderwerpen, zoals het 
organiseren van markten en het 
energieneutraal krijgen van een 
dorp, het benutten van regenwater, 
het scheiden van afval, plaatsen van 
zonnepanelen. Ook initiatieven om 
de voedselketen te verkleinen 
(voedsel uit eigen streek) en om 
insectenhotels te plaatsen zijn 
steeds meer zichtbaar in de 
samenleving. 

Afval wordt steeds meer gezien als 
grondstof (circulair). Door de 
grondstoffen apart in te zamelen 
blijft er steeds minder restafval over 
dat in de verbrandingsoven 
verdwijnt. Inwoners vragen de 
gemeente om de grotere 
vraagstukken aan te pakken, terwijl 
ze zelf ook doen wat mogelijk is. 

Beter omgaan 
met ons gebied

PITTIG THEMA

Beter omgaan met ons 

gebied.

Nu en in de toekomst daar 

werken we aan. 

Lees het hier!

Bekijk hier de originele kaart!
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Netwerk
Het netwerk bestaat uit onze:

inwoners,
scholen, 
belangenverenigingen, 
maatschappelijke organisaties, 
Blauwzaam, 
gemeenten, 
provincies, 
Rijk, 
Brussel, 
het waterschap en de 
omgevingsdienst(en), 
de netbeheerder, 
energiebedrijven, 
energiecoöperaties, 
woningcorporaties, 
(grote) bedrijven, 
(agrarische) ondernemers, 
projectontwikkelaars.

Verder bestaat het uit de LTO 
afdeling Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, 
Vereniging Bedrijfsvoorlichting 
Alblasserwaard, 
Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond, 
kennisinstellingen, 
Waardlanden, 
Nederland Schoon, 
Nedvang, 
(sport)verenigingen, 
vrijwilligersorganisaties, 
afvalverwerkers, 
NVRD.

DOEL
Samen werken aan een circulair, 
energieneutraal en 
klimaatrobuust Molenlanden 
met aandacht voor een eerlijke 
voedselketen waarin afval 
wordt gezien als grondstof. Dit 
met betaalbare en praktische 
oplossingen, groot en klein.

Energie

Op weg naar een Regionale Energiestrategie

Energie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom beschrijft 

iedere regio zijn eigen keuzes. Op 30 juni 2020 stelden de 

gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden de concept 

Regionale Energiestrategie (RES) ‘Alblasserwaard’ vast. Hierin 

beschrijven we oplossingen voor een schone en gezonde 

leefomgeving. Op dit moment werken de gemeenten aan de 

doorvertaling van de concept RES naar de RES 1.0. De RES 1.0 

stellen we voor 1 juli 2021 vast. 

Energieneutrale dorpen

Er zijn diverse proefprojecten in de gemeente.

Een mooi voorbeeld:

In een pilotproject in Noordeloos wekken bedrijven energie op 

door de vele zonnepanelen op de daken. De energie die na de 

bedrijfsvoering overblijft, wordt opgeslagen in een batterij 

en/of omgezet naar algemene stroomnet voor de inwoners.

Warmtetransitie

Na de zomer van 2020 is gestart met het proces om te komen 

tot een ‘Transitievisie Warmte’ voor Molenlanden. De 

definitieve versie van de visie verschijnt naar verwachting in 

de zomer van 2021.  Deze visie geeft aan welke duurzame 

energiebronnen kansrijk zijn in de verschillende dorpen en 

stad om aardgas te vervangen. Daarnaast wordt een eerste 

transitiepad uitgestippeld op weg naar 2050 met als 

tussenstap een concreter pad richting 2030. 

Energie: ook zijn we aan de slag met:Voorbeeldprojecten maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen.Het opstellen van een duurzaamheids-handboek. Dit geeft een totaal overzicht van de ambities en uitgangspunten van de gemeente dat kan helpen bij andere plannen en projecten van de gemeente. Het verduurzamen van de gebouwen die van de gemeente zijn. 

-

-

-

In gesprek over voedselIn 2020 heeft er vanwege corona geen dialoog plaatsgevonden over voedsel met stakeholders. Er is wel een groeiende vraag naar lokale en transparante voedselvoorziening. Initiatieven rondom korte ketens en stadslandbouw willen we stimuleren. Er zijn al meerdere initiatieven binnen de gemeente die succesvol zijn (Symbiose, Elke Melk etc). 

Visie op landbouw

De gemeente Molenlanden trekt de regionale 

opgave Agrarische Economie. In 2020 heeft dit 

geleid tot een visie op Landbouw. Het document 

is in oktober 2020 vastgesteld door de 

gemeenteraad. In samenwerking met andere 

partijen gaan we nu uitvoering gegeven aan het 

visiedocument. Hierbij is ook aandacht voor het 

perspectief 

voor de jonge 

agrarische

ondernemer. 

Bekijk hier de originele kaart!
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Voortzetting van dialoog over voedsel met stakeholders, bijvoorbeeld op 
de Fokveedag, met aandacht voor scholen, consumenten, en andere 
ketenpartijen, met als doel gezamenlijke, concrete acties formuleren en 
uitvoeren (pilots).
Jongeren en jonge boeren interesseren voor landbouw, stimuleren en 
faciliteren dat ze de stap naar ondernemen in de landbouw kunnen 
maken.

Op afval:
Onderzoek en gesprek over het juiste inzamelsysteem voor de gemeente 
Molenlanden en hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Tegengaan van zwerfafval op hotspots, langs schoolroutes en bij 
hangplekken.
Faciliteren van scholen en verenigingen om hun leerlingen/leden bewust 
met afval om te laten gaan.

Benutten bestaande energie:
Koesteren gezamenlijke energie die in Molenlanden aanwezig is om 
samen beter om te gaan met ons gebied door:
Opzetten denktank met inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstituten. De denktank is gericht op hoe we 
gezamenlijk een circulair, energieneutraal en klimaatrobuust 
Molenlanden ontwikkelen.
Opzetten Kennisbank Duurzaamheid en Klimaat die zorgt voor goede 
informatie die inwoners helpt keuzes te maken op het gebied van 
circulariteit, energie en klimaatrobuustheid.
Onderzoek naar de mogelijkheden met subsidies of andere financiële 
prikkels om duurzaamheid en klimaatrobuustheid te bevorderen.
Ondersteunen lokale initiatieven met kennis en financiën: zoals 
informatiemarkten, regentonacties, tegel eruit - groen erin, vermindering 
plastic, deelauto’s et cetera.

Inspanningen
Op duurzaamheid:
Opstellen en uitvoeren Regionale energiestrategie. 
Pilots voor energieneutrale dorpen, toepassing aquathermie, 
batterij-opslag en geothermie.
Opstellen en uitvoeren warmte-transitieplan. 
Uitvoeren gemeentelijk plan voor maatschappelijk verantwoord & 
circulair inkopen.
Integratie van energieneutraliteit en circulariteit in gemeentelijke 
projecten.
Energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed.

Op klimaat:
Opstellen Regionale risicodialogen, adaptatie strategie en concept 
uitvoeringsplan.
Bepalen lokale koers klimaatadaptatie en deze vertalen in beleid en 
uitvoering.
Penvoerderschap Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie.
Het klimaatrobuust inrichten van gemeentelijke openbare ruimte 
door middel van (pilot)projecten.
Regionale/lokale verkenning bodemdaling lokaal vertalen in beleid en 
uitvoering.

Op biodiversiteit en voedsel:
Ondersteunen van initiatieven die biodiversiteit bevorderen en een 
eerlijke voedselketen stimuleren.
Benutten trekkersrol gemeente Molenlanden binnen Regionaal 
Maatschappelijke Agenda, opgave Agrarische economie, om pilots 
voor voedselproductie met inbegrip van biodiversiteit te initiëren in de 
regio.

In de periode 2019-2022 worden de volgende inspanningen in en met het netwerk opgepakt en uitgerold:
 Klimaat

Regionale Klimaatadaptie Strategie

We werken met andere gemeenten, provincies en het waterschap aan een Regionale Klimaatadaptatie 

Strategie (RAS). De verwachting is om deze in de zomer van 2021 af te ronden. Daarna werken we deze 

uit in een Regionale Uitvoeringsagenda.  

Een klimaatrobuuste toekomst maken we met elkaar. Daarom voeren we momenteel gesprekken met 

meer dan 100 betrokkenen uit de hele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Noordelijke 

Drechtsteden. 

In maart 2021 was er een regionaal symposium Klimaat (in de vorm van een tv-show) met als gasten 

Peter Glas (Delta Commissaris) en Marcel Beukenboom (klimaatgezant Nederland). Het doel van het 

symposium is het benadrukken van het belang van klimaatadaptatie en het geven van een praktische 

vertaling naar onze regio.

Klimaatadaptie en bodemdaling

In een uitvoeringsplan staan de ambitie, uitgangspunten en doelen van Molenlanden voor 

klimaatadaptatie en bodemdaling. Begin 2021 wordt dit plan afgerond en start de bestuurlijke 

besluitvorming. 

Studenten worden uitgedaagd mee te denken: In 2020 is het Studenten Project Studeren op het Veen 

opgeleverd. HBO-studenten hebben drie rapportages aangeleverd met hun visie op 2050. Daarin staan 

scenario’s voor nieuwe verdienmodellen en een klimaatbestendige en biodiverse Alblasserwaard. 

Klimaatrobuuste openbare ruimte

In het najaar 2020 heeft een HBO-stagiair samen met het Dorpsberaad Giessenburg een kansenkaart 

gemaakt voor Klimaatadaptatie in de buitenruimte. Zijn onderzoek heeft geresulteerd in een pilot voor 

klimaatadaptieve parkeerplaatsen en natuurlijke oevers. 

Daarnaast werkt de gemeente samen met partners aan het inrichten van een klimaatlandje in 

Nieuw-Lekkerland en een Tiny Forest in Hoornaar. 

Bekijk hier de originele kaart!
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De toekomst van afvalinzameling

In 2020 zijn tijdens een beeldvormende avond met de gemeenteraad van 
Molenlanden tien aandachtspunten over het huidige afvalbeleid gepresenteerd. Ook heeft er een bewonersonderzoek 
plaatsgevonden. Dit alles 
moet resulteren in een 
raadsbesluit voor de zomer 
van 2021 over de toekomst 
van het inzamelsysteem. 

Zwerfafvalmonitor

Begin 2021 hebben we 
een zwerfafvalmonitor. 
Met deze monitor kunnen we 
hotspots in Molenlanden aanwijzen. Daar 
kunnen we dan gericht met elkaar acties op 
inzetten.

Bekijk hier de originele kaart!

Samen beter omgaan met ons gebied

Vanuit de samenleving is de Stichting Duurzaam Molenlanden opgericht. De stichting wil een 
kennisinstituut zijn en mensen aan de hand van opgedane kennis informeren en stimuleren. 
Ze hanteren hiervoor de hoofdthema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
circulariteit. 

Daarnaast is een duurzaamheidscentrum in Giessenburg geopend. Het duurzaamheidscentrum heeft de wens om kennissessies te houden voor verschillende thema’s. Daarnaast is het de bedoeling dat een aantal bedrijven uit de regio meewerkt aan 
het tentoonstellen van diverse verschillende duurzame installaties, zoals zonnepanelen, pvt-
panelen, infrafood panelen en warmtepompen., zodat mensen deze met eigen ogen kunnen 
zien en zich hierop kunnen oriënteren.

De gemeente faciliteert en ondersteunt deze activiteiten. 
Er is een subsidieregeling Groendaken in de maak waarmee we inwoners willen prikkelen om 
groendaken aan te leggen. Deze zijn goed voor de klimaatrobuustheid, vangen fijnstof op, 
isoleren, zijn goed voor de biodiversiteit, en zorgen voor een prettige leefomgeving. Ook worden er energiemarkten met collectieve inkoopacties georganiseerd voor zonnepanelen en isolerende maatregelen voor de woningen. 

In 2020 is de Verduurzamingslening vastgesteld. Dit is een update en uitbreiding van de duurzaamheidslening en stimuleringslening die we hadden. Er is nieuw budget beschikbaar 
gekomen, de doelgroep is uitgebreid, de verzilverlening is geïntegreerd en de maatregelen 
waarvoor de lening kan worden aangevraagd zijn uitgebreid.
Verder hebben we een Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) actie gehouden in 2020 die doorloopt in 2021. Dit is een regeling om woningeigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Er is in november 2020 een subsidieaanvraag 
ingediend voor de RREW actie. In deze actie spelen huurders ook een rol.
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