
THEMAKAART

Het klimaat verandert. Onze bodem daalt. 
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 is een enthousiaste groep inwoners en 
bedrijven die aan de slag is met onderwerpen. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van markten en het energieneutraal krijgen van een dorp, 
het benutten van regenwater, het scheiden van afval of het 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 zien we steeds meer als grondstof. 
Door grondstoffen apart in te zamelen 
blijft er steeds minder restafval over wat 
in de verbrandingsoven verdwijnt. 

Inwoners vragen de gemeente om 
de grotere vraagstukken aan te 
pakken, denk bijvoorbeeld aan 
de stikstofproblematiek, terwijl 
ze zelf ook doen wat mogelijk is.

Doel

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

Inspanningen

De komende tijd pakken we de volgende inspanningen met het 
netwerk op.

Op duurzaamheid:
 • Regionale Energie Strategie: we gaan de strategie uitvoeren. 
 • Pilots voor energieneutrale dorpen. Toepassing aquathermie, 

batterij-opslag en Geothermie. De gemeente heeft hierin een 
faciliterende rol.

 • Een warmte-transitieplan: we starten met de uitvoering hiervan. 
 • Maatschappelijk verantwoord & circulair inkopen: ook als 
gemeente! We voeren het gemeentelijk plan uit.

 • Integratie van energieneutraliteit en circulariteit in  
 gemeentelijke projecten.

 • Energieneutraal maken en verduurzamen van 
gemeentelijk vastgoed en scholen.

Context

Beter omgaan met ons gebied 



 • Richting een CO²-neutraal Molenlanden in 2050: hiervoor stellen 
we een routekaart op.

 • Regie voeren op de Veenweideaanpak om met behulp van de 
impulsgelden de Alblasserwaard Co²-neutraal te maken.

 • Green deal: onderzoek naar de mogelijkheden om deel te kunnen 
nemen aan de ‘green deal’-aanvraag om aanspraak te kunnen 
maken op EU-subsidies die we vervolgens kunnen investeren in ons 
gebied. Dit in samenwerking met andere landen.

Op klimaat:
 • Regionale adaptatie strategie: aan de slag met de 

uitvoeringsagenda.
 • Impulsgelden vanuit het Deltaprogramma voor regionale 

projecten: we doen er alles aan om hier aanspraak op te maken.
 • Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en bodemdaling: dit 

voeren we uit (op naar een klimaatbestendig Molenlanden in 2050).
 • Het klimaatrobuust inrichten van gemeentelijke openbare ruimte 

via (pilot)projecten. Op de kaart ‘Wonen en Leven in 
Molenlanden’ zien we hier enkele voorbeelden van.

Op biodiversiteit en voedsel:
 • Ondersteunen van initiatieven die biodiversiteit bevorderen en 

een eerlijke voedselketen stimuleren.
 • Voortzetting van dialoog over voedsel met stakeholders, 

met aandacht voor scholen, consumenten, en andere 
ketenpartijen. Met als doel: gezamenlijke, concrete acties 
formuleren en uitvoeren (pilots). Bekijk ook ‘Denkschets’

 • Jongeren en jonge boeren interesseren voor landbouw, 
stimuleren en faciliteren dat ze de stap naar ondernemen in de 
toekomstbestendige landbouw kunnen maken. Dit in samenwerking 
met het onderwijs. Ook met andere sectoren werken we 
aan een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Bekijk ook ‘themakaart Werken en recreëren in Molenlanden’

Op afval: 
 • Een nieuw inzamelsysteem voor de gemeente Molenlanden: we 

gaan aan de slag met de implementatie. 
 • 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. Kinderen kunnen met 
Waardlanden ‘opschoondagen’ organiseren op hun school.  De 
kinderen zijn ook uitgenodigd om plekken met veel zwerfafval 
te melden bij de gemeente. Bekijk ook ‘themakaart Kids’

Benutten bestaande energie binnen de samenleving:
Koesteren gezamenlijke energie die in Molenlanden aanwezig is om 
samen beter om te gaan met ons gebied door:

 • Kennissessies, inspiratiebijeenkomsten met inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten. De 
kennisuitwisseling is gericht op hoe we gezamenlijk een circulair, 
energieneutraal en klimaatrobuust Molenlanden ontwikkelen. 
Ook veel jongeren in Molenlanden zijn erg betrokken bij dit 
thema en hebben goede ideeën om klein te beginnen. Bekijk 
ook ‘Meet-up jongeren kaart’

 • Opzetten Kennisbank Duurzaamheid en Klimaat die zorgt 
voor goede informatie die inwoners helpt keuzes te maken op het 
gebied van circulariteit, energie en klimaatrobuustheid. We delen 
goede initiatieven zoals gluren bij de buren bij verduurzaming van 
de woning.

 • Inzetten op 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.

Netwerk
Het netwerk bestaat uit ondernemers, collectieven van ondernemers, 
overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijk betrokken 
partijen. 

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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