Programmaplan & to-do-list
Duurzaamheid 2021-2022

> Ambitie

> Inspanningen circulair

> Doelen Inspanningen Netwerk (DIN)

> Veranderstrategie

> Inspanningen energietransitie

> Samenwerkingsaanpak

> Inspanningen klimaatadaptatie

> Bewustwording: Wij.Doen.Groen.

>

Ambitie

De gemeente Nissewaard is in 2050 energieneutraal,
circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat.

>

>
ENERGIENEUTRAAL

KLIMAATBESTENDIG

CIRCULAIRE
ECONOMIE

DOELEN EN INSPANNINGEN VAN HET PROGRAMMA DUURZAAMHEID
Ambitie De gemeente Nissewaard is in 2050 energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat.

Energieneutraal
2030
In 2030 is 27% van de energie die in één kalenderjaar
wordt verbruikt binnen de gemeente Nissewaard,
CO2-neutraal en in eigen beheer opgewekt binnen
Voorne-Putten.

>

2050
In 2050 is de gemeente Nissewaard energieneutraal:
Alle energie die wordt gebruikt is lokaal en op
duurzame wijze opgewekt.

Klimaatadaptief
2030
In 2030 zijn het aantal knelpunten als gevolg van
extreem weer in de openbare ruimte minimaal gelijk
aan het niveau van 2020, het percentage groen ten
opzichte van het percentage verharding in de bebouwde
omgeving is toegenomen.

Circulair
2030
Vanaf 2026 is hoeveelheid huishoudelijk restafval
minder dan 100 kg per inwoner per jaar en in 2030 is
de voorbereiding voor hergebruik en recycling van afval
verhoogd tot minimaal 60%.

2050
In 2050 is de gemeente Nissewaard klimaatbestendig
en waterrobuust ingericht: er is minimale overlast
door de gevolgen van klimaatverandering, waaronder
extreme regenval, hitte en droogte en de stijgende
zeespiegel.

2050
In 2050 is de gemeente Nissewaard circulair: Samen
zorgen we dat de waarde van grondstoffen zo lang
mogelijk wordt behouden. We maken enkel gebruik van
secundaire of hernieuwbare (biobased) grondstoffen.
Afval bestaat niet meer omdat elke reststroom een
nuttige toepassing heeft.

> Stimuleren groene tuinen en daken

> Stimuleren Circulair Inkoop

> Ontwikkelen Richtlijnen Klimaatadaptatie

> Stimuleren circulaire samenleving

> Ontwikkelen zon op land

> Onderzoeken klimaatadaptatie

> Onderzoek en strategie reststromen

> Ontwikkelen warmteplannen De Akkers en/of
De Hoek (project aardgasvrije wijken)

> Klimaatadapatatie koppelen aan andere projecten

> Verduurzaming bedrijventerrein HalfwegMolenwatering

> Deelname Regionale Energiestrategie (RES)
> Ontwikkeling windlocatie Brielse Maasdijk
> Ontwikkelen zon op dak
> Ontwikkelen zon op water

> Voortzetten en verbreden duurzaam Bouwloket
> Regionale samenwerking warmtetransitie
> Project RREW Energiebesparingsmaatregelen
> Stimulering duurzaamheidslening
> Ontwikkelen toekomstbestendige laadstrategie en
plaatsingsbeleid
> Realiseren Flower Turbines
> Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

> Coördinatie impulsregeling Voorne-Putten

>

To-do-list Energieneutraal

√

Inspanningen

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Deelname Regionale
Energiestrategie (RES)

>

Ontwikkelen zon op water

Regionale samenwerking
warmtetransitie

Realiseren
Flower Turbines

Ontwikkeling windlocatie
Brielse Maasdijk

Ontwikkelen zon op land

Project RREW
Energiebesparingsmaatregelen

Verduurzaming
gemeentelijk vastgoed

Ontwikkelen zon op dak

Ontwikkelen warmteplannen
De Akkers en/of De Hoek
(project aardgasvrije wijken)

Stimulering
duurzaamheidslening

Voortzetten en verbreden
duurzaam Bouwloket

Ontwikkelen toekomstbestendige laadstrategie
en plaatsingsbeleid

>

To-do-list Klimaatbestendig

√

Inspanningen

Stimuleren groene tuinen
en daken

>

√

Klimaatadapatatie
koppelen aan
andere projecten

√
Ontwikkelen Richtlijnen
Klimaatadaptatie

√

Coördinatie
impulsregeling
Voorne-Putten

√
Onderzoeken
klimaatadaptatie

>

To-do-list Circulair

√

Inspanningen

Stimuleren
circulair inkoop

>

√
Onderzoek en strategie
reststromen

√
Stimuleren
circulaire samenleving

√

Verduurzaming
bedrijventerrein
Halfweg-Molenwatering

>

Veranderstrategie duurzaamheid

>

Het programma start met name met inspanningen/ activiteiten die dwingend
zijn vanuit het klimaatakkoord/deltaprogramma, de grootste bijdrage leveren
aan de doelen en randvoorwaardelijk zijn voor draagvlak.



We werken doelgericht:
effectief, efficiënt en in
samenhang.

>

Wij wenden daar waar mogelijk extern geld aan.

Daar waar mogelijk gaan we op zoek naar meekoppelkansen en sluiten we aan bij bestaande
plannen, ontwikkelingen en werkwijzen.

>>

Veranderstrategie duurzaamheid

>

Bij externe partners zetten wij in op draagvlak
creëren. Waar wij als gemeente een groot effect
kunnen realiseren gaan wij mee aan de slag en
wij gaan op zoek naar partners die graag willen
samenwerken.

We zoeken de balans in
proactief en reactief acteren
op basis van de prioritering.

Om strategische en tactische doelen van duurzaamheid te vertalen
naar operationele doelen en een handelingsperspectief te bieden voor
de uitvoering, faciliteren en ondersteunen wij de lijnafdelingen om
duurzaamheid in hun werk te integreren door (technische) externe
expertise te bieden, het aanvragen voor duurzaamheidsgelden voor
meekoppelkansen en het proces te organiseren.

Samen met de lijnafdelingen en externe
partijen gaan we met zo weinig mogelijk
mensen en middelen proberen integraal de
doelen dichterbij te brengen.

Leren door te doen: strategiebepaling en
uitvoering lopen parallel. Activiteiten worden
uitgevoerd conform de kennis en middelen
die op het moment voorhanden zijn. De
opgedane ervaringen worden meegenomen in
vervolgactiviteiten. Zo werken wij lerende weg.

>

Samenwerkingsaanpak

>

In 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van
een samenwerkingsaanpak Duurzaamheid.
Deze ontwikkelden we in samenwerking
met intern betrokkenen van de gemeente,
(maatschappelijke) partners en (potentiele)
initiatiefnemers in Nissewaard. In 2021 gaan
we verder in gesprek met de partners en
stakeholders over de samenwerking en de
communicatie met als doel om de samenwerking te optimaliseren. Deze bevindingen
worden gebruikt om nog effectiever en
efficiënter te operenen en zo de doelstellingen
op het gebied van duurzaamheid in samenwerking met alle partners van de gemeente
Nissewaard te bereiken.

>

Bewustwording: Wij.Doen.Groen.
Samen naar een duurzaam Nissewaard

>

In 2020 is de bewustwordingscampagne
WIJ.DOEN.GROEN. ontwikkeld, die verder
in 2021 wordt uitgerold. Het doel van
bewustwording creëren is: het thema
duurzaamheid onder de aandacht brengen en
inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)
organisaties na laten denken over wat zij zelf
doen of kunnen doen aan duurzaamheid.

>

Hoe zetten wij duurzaamheid op de kaart
1

Alle projecten, activiteiten scharen wij
onder de paraplu Wij.Doen.Groen.

6

>

2

We hanteren dezelfde
communicatie-uitgangspunten bij
duurzaamheidsprojecten

We zetten in op verschillende
duurzaamheidsprojecten met
verschillende doelgroepen.

5
3

We haken in op lopende initiatieven
en actualiteit

4

We werken met “ambassadeurs”,
We zetten in op bewoners en ondernemers die zelf hun verhaal vertellen.

Als gemeente geven we het
goede voorbeeld;
We vergeten ook de interne
doelgroep niet. Belangrijk is dat
we buiten naar binnen halen, en
binnen naar buiten. De interne
doelgroep is zich bewust van wat
er buiten speelt, maar buiten moet
ook weten wat er binnen speelt wat
duurzaamheidsprojecten betreft.

>

Samen met u kunnen we de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid met alle partners van de gemeente Nissewaard bereiken.
Heeft u vragen of ideeën, mail ons:

>

wijdoengroen@nissewaard.nl
Kijk ook eens op:
www.wijdoengroen.nu

Samen naar een duurzaam Nissewaard!
Wij.Doen.Groen. is een initiatief van gemeente Nissewaard.

