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omgevingsvisie

Spijkenisse centrum
BELEIDSINVENTARISATIE
Hoofdpunten Nn2040 en ontwikkelraamwerk
Uitgangspunt vormen de recent vastgesteld documenten Nissewaard naar 2040
en het Ontwikkelraamwerk. Hierin is de ambitie voor Nissewaard, en specifiek het
centrumgebied, opgenomen. Dit vormt de basis voor omgevingsvisie.
In 2017 is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 door de gemeenteraad
vastgesteld. Het doel is ‘schokbestendig’ te worden: de oorspronkelijke
monofunctionele kracht van Spijkenisse (te weten de relatie met Europoort) moet
multifunctioneler worden, door in plaats van afhankelijk juist complementair
te zijn aan de haven en Rotterdam. Hierdoor ontstaat er een meer diverse
economie, voor een gevarieerde bevolking en waar het aangenaam wonen is.
In het ontwikkelperspectief zijn vier principes opgenomen om te komen tot een
schokbestendig Nissewaard, namelijk:
•

Versterken economisch vestigingsklimaat,

•

Differentiëren van het woningaanbod,

•

Verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit,

•

Versterken van kwalitatief groen in de stad en de verbinding van de stad met
het landschap.

De uitwerking van de vier principes vraagt om een andere manier van werken,
waarbij ruimtelijke ontwikkelingen gebiedsgericht en integraal worden
benaderd. Om deze werkwijze te faciliteren zijn de vier principes vertaald naar
16 bouwstenen. Door de bouwstenen te koppelen aan de kwaliteiten, kansen
en opgaven van een gebied ontstaat een eerste aanzet voor de ruimtelijke en
programmatische randvoorwaarden van een gebiedsontwikkeling. De werkwijze
en de bouwstenen zijn opgenomen in het Ontwikkelraamwerk.
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WONEN
In de Woonvisie 2020-2030 worden de beleidsdoelstellingen voor de gemeente
Nissewaard weergegeven. In algemene zin richten de doelen zich op:
•

transformatie van leegstaande (winkel)panden op centrale locaties naar
wonen indien daar op die specifieke locatie vraag naar is en passend is voor
de betreffende locatie;

•

levensloopbestendig wonen, zowel bij nieuwbouw als de bestaande
woningvoorraad;

•

het stimuleren van doorstroming en het vergroten van het aanbod in de
categorie ‘middenhuur’, om kansen te bieden aan starters, scheefwoners in de
sociale huur en ouderen die hun koopwoning willen verkopen;

•

een herstructureringsopgave om de sociale voorraad waar nodig te verdichten
of te verdunnen, voor een gezonde mix aan (sociale) huur en koop. Dit moet
leiden tot meer diverse buurten en wijken, woningen en woonmilieus;

•

gezien de vergrijzing moeten alle wijken toegankelijk zijn voor mensen met
mobiliteitsbeperkingen en moeten er ontmoetingsmogelijkheden in de wijk
zijn;

•

aandacht voor nieuwe woonvormen die ontmoeten stimuleren.

Er is voor wonen geen specifiek beleid voor het centrum vastgesteld. De
woonvisie sluit aan op het ontwikkelraamwerk. Behoefte is er in het centrum
vooral aan een verscheidenheid aan typen appartementen. Het streven is hierbij
naar zoveel mogelijk variatie (in oppervlak maar ook in prijs). Met name in het
kernwinkelgebied en rondom de metro zijn kleinere oppervlaktes kansrijk voor
het huisvesten van jongeren, eenoudergezinnen en alleenstaanden.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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MOBILITEIT
Het streven is een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Op basis van de
informatie uit de jaarlijkse Verkeersmonitor wordt bepaald welke knelpunten er
zijn en worden aangepakt. Prioriteit hierbij, naast verkeersveiligheid, hebben de
uitvalswegen in verband met de doorstroming.
Nissewaard zet in op het behouden en versterken van de verkeersveilige
omgeving. Op de langere termijn wordt gestreefd naar nul verkeersslachtoffers.
Dit vertaalt zich in het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen
en op woon-schoolroutes. Ook wordt er prioriteit gegeven aan de kwetsbare
verkeersdeelnemers, door verkeersveiligere ontwerpen van de infrastructuur en
het terugdringen van het aantal enkelzijdige ongevallen (bijvoorbeeld weghalen
van paaltjes in fietspaden). Een eenduidige inrichting en uniformiteit van de
bestaande openbare ruimte draagt hier aan bij. De fietsinfrastructuur wordt
verbeterd in het kader van bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en
benodigde verbreding van fietspaden vanwege e-bikes.
Ook goede bereikbaarheid en ontsluiting per openbaar vervoer zijn van belang,
om de druk op het wegennet te verminderen en duurzamer verplaatsen te
stimuleren (vermindering van CO2-uitstoot). Het doel is daarom sterke OVknooppunten, met de mogelijkheid om snel van vervoersmodaliteit te kunnen
wisselen. Oplaadpunten voor elektrische auto’s in garages en elektrische fietsen
bij OV-knooppunten worden gefaciliteerd ten behoeve van de ketenmobiliteit
en parkeernormen. Ook worden andere mobiliteitsmogelijkheden zoals
o.a. deelmobiliteit (deelfiets, - scooter, -auto) verkend. Dat draagt bij aan
een mobiliteitstransitie naar een bewuster en duurzamer autogebruik, met
name in het centrum (wat ertoe leidt dat de openbare ruimte een andere rol
gaat vervullen, waarbij plaatselijk met lagere maar tegelijk ook realistische
parkeernormen zal worden gewerkt).Daarnaast is een goede verdeling van
parkeerplaatsen steeds belangrijker, gezien de ontwikkellocaties in het centrum.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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ECONOMIE EN VESTIGINGSKLIMAAT
Economie en vestigingsklimaat De economische ambitie voor het centrumgebied
van Spijkenisse is ‘new town’ met regionale verzorgingskracht. Ten opzichte van
grote centra in de nabijheid ligt de onderscheidende kracht in het centrumgebied
van Spijkenisse bij lokaal ondernemerschap en de hieraan verbonden diversiteit.
Het doel is om te komen tot een compacter winkelgebied, waarbij transformatie
plaatsvindt van detailhandel naar o.a. wonen. Het streven is een mix van functies
zoals winkels, wonen, recreatie, cultuur, verblijfsruimte.
In het kader van zowel duurzaamheid als het verbeteren van de verblijfkwaliteit
wordt gestreefd naar vergroening van het stadscentrum. Ook het vergroten van
de levendigheid is een speerpunt. Naast transformatie en een mix van functies
is dit te bereiken door herprofilering, het vergroten van de zichtbaarheid,
vindbaarheid, logische routing en het optimaliseren/uniformeren van
verbindingsstukken tussen centrumdelen. Het gastvrije parkeerbeleid blijft van
kracht. Daarnaast is voor het centrum een winkeltijdenverordening geldig. De
mogelijkheid wordt onderzocht om de winkeltijden uit te breiden. Met betrekking
tot horeca is er momenteel geen vigerend beleid. Een aantal belangrijke
trends in de food- en horeca branche en ontwikkelingen binnen met name het
stadscentrum zijn aanleiding om te komen tot nieuw actueel horecabeleid.
Ter versterking van het vestigingsklimaat is het streven om technische en
zorgopleidingen op MBO en HBO-niveau te vestigen in het campusgebied rond
het metrostation Centrum.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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MILIEU EN VEILIGHEID
Milieubeleid is gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van
het leefmilieu. Hiermee raakt het maatschappelijke thema’s als gezondheid,
veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Met betrekking
tot geluidsbelasting van wegverkeerslawaai op woningen is de plandrempel 62
dB. Er zijn wegen die een hogere geluidsbelasting veroorzaken. Om dat omlaag
te brengen wordt onderzoek gedaan naar geluidsarm asfalt en mogelijke
alternatieven zoals het stimuleren van de fiets en OV. Indien bij nieuwbouw de
plandrempel wordt overschreden dient er een geluidsluwe zijde aanwezig te zijn
en bij voorkeur ook een geluidsluwe buitenruimte. In verband met bedrijvigheid
met gevaarlijke stoffen in de omgeving (vanuit bedrijventerrein HalfwegMolenwatering/Haven Rotterdam), dient bij nieuwbouw eveneens rekening
te worden gehouden met de mogelijkheid van een ‘gifwolk’ (Het risico voor
overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen blijft overal in Nissewaard
onder de hiervoor geldende norm. Met betrekking tot de uitstoot van fijnstof
voldoet de gemeente aan de wettelijke grenswaarden en blijft hiernaar streven.
Vanuit veiligheid wordt ernaar gestreefd om, binnen de schaarse ruimte van
het fysieke gebied van Nissewaard en haar directe omgeving, een balans
te creëren tussen een veilige en gezonde leefomgeving en ruimte voor
verdere (economische) ontwikkeling. Doel is om in 2021 veilige wijken en
kernen te hebben en dat inwoners zich veilig voelen. De gemeente zorgt er in
samenwerking met het Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie en andere partners
in het waterveiligheidsdomein voor dat de inwoners en economisch vitale
objecten beschermd zijn tegen overstromingen met een risicofactor van 0,001%
(zijnde een overstromingskans van eenmaal per 100.000 jaar). De taak van de
gemeente is om via de ruimtelijke ordening ervoor te zorgen dat, in het geval dat
er toch een overstroming optreedt, de schade zo klein mogelijk is.
Om de veiligheid binnen de gemeente te vergroten, is er een ‘nul’ beleid op
coffeeshops. Dit geldt dus ook voor het centrumgebied van Spijkenisse.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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GEZOND SAMEN LEVEN

Gezondheid, voeding en bewegen

Samen leven, eenzaamheid en zorg

Gemeente Nissewaard wil dat haar inwoners gelukkig, gezond en veilig kunnen
leven. Het gezondheidsbeleid van de gemeente richt zich op het bevorderen van
de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Gezondheid wordt hierbij
breed gezien, waarbij vijf pijlers centraal staan: beweging, duurzaamheid, (talent)
ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk welzijn. Iedere inwoner moet dezelfde
kansen krijgen om zo gezond mogelijk te kunnen leven. Samen met inwoners,
maatschappelijke partners en ondernemers creëren wij een leefomgeving die
de gezondheid van inwoners bevordert en een gezonde leefstijl stimuleert.
Wij richten onze aandacht op de omstandigheden die van invloed kunnen zijn
op de zelfredzaamheid van onze inwoners, zoals onder andere de fysieke en
sociale omgeving en sociaaleconomische status. Een gezonde leefstijl omvat
ook beweging en voeding, inwoners verleiden om gezonde keuzes te maken.
Er wordt op dit moment door de gemeenten op Voorne-Putten gewerkt aan
een preventieakkoord Gezonde Voeding waarin o.a. de relatie tussen de
openbare ruimte en gezondheid wordt meegenomen. Ook wordt ingezet op
gezondheidsbevordering en beweegvriendelijkheid. Er wordt actief ingezet op
een stijgende sportdeelname. Iedereen kan meedoen en sport/beweging is
toegankelijk voor elke inwoner. Het doel is dat vanaf 2025 90% van de kinderen
(4-11 jaar) aan de norm voldoende bewegen. De inzet hiervoor richt zich op:

De overkoepelende doelstellingen, relevant voor het hele sociale domein zijn dat
1) inwoners voor zichzelf en hun direct sociale omgeving kunnen zorgen; en

•

Het versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de
buitenruimte. De behoefte van de (potentiële) gebruiker staat daarbij voorop.

•

Bij planvorming wordt voldoende openbare ruimte gereserveerd om in te
zetten voor voorzieningen (o.a. sport en bewegen). Zo biedt bijvoorbeeld het
Centrumpark ruimte voor mensen om in beweging te zijn. Ook het versterken
van routes tussen het Centrumpark naar de Oude Maas en verder hoort
hierbij.

2) dat inwoners sociaal betrokken zijn en naar vermogen bijdragen.
Om de eenzaamheid van ouderen tegen te gaan, wordt gestreefd naar voldoende
ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten voor deze doelgroep. Ouderen zijn
echter niet de enige doelgroep die te maken hebben met eenzaamheid. Daarom
wordt er ook een bredere inzet van ontmoetingsruimtes nagestreefd: voor diverse
doelgroepen, op meerdere locaties en tijdstippen. Er komt in 2021/2022 beleid
rondom ontmoetingslocaties, waarbij zowel wordt gekeken naar mogelijkheden
tot ontmoeten binnen èn in de openbare ruimte.
Sinds de zorgstelselwijziging is het een grote uitdaging om het sociaal domein
financieel toekomstbestendig te houden. Door de vergrijzing en extramuralisering
wonen steeds meer mensen langer thuis. Aangezien in Nissewaard veel meer
mensen een beroep doen op een Wmo-voorziening dan gemiddeld in Nederland,
is het doel om het percentage inwoners dat gebruik maakt van een voorziening
terug te dringen van 85 naar 75 per 1000 inwoners. Een gedeelte van de vraag
naar voorzieningen komt voort het belang van mobiliteit en bereikbaarheid voor
zorgbehoevende inwoners.
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GEZOND SAMEN LEVEN

Jeugd en onderwijs
De doelstellingen voor kinderen en jeugdigen van nu is dat zij gezond,
kansrijk en veilig opgroeien en straks in staat zijn deel te nemen aan de
samenleving. Specifiek voor het centrum geldt dat er wordt ingezet op:
het voorkomen van problemen uit armoede, vroegsignalering en opvoed
armoede (gebrek aan opvoedvaardigheden van ouders). Kinderen die
woonachtig zijn in het centrum zitten vaak buiten het centrum op school,
gezien de geografische ligging van de scholen. Het plan is om het Voortgezet
Onderwijs te herhuisvesten naar de Groene Kruisweg. Er komt een nieuwe
basisschool aan de Maasboulevard tussen de wijken Elementen en Schenkel
in), hier zullen veel kinderen uit het centrum op naar school gaan. Veilige
fietsroutes voor schoolgaande kinderen zijn dus belangrijk. Zeker met de
plannen voor woningbouw n het centrum, waardoor het aantal kinderen in
het centrum naar verwachting zin zal toenemen.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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TOERISME EN RECREATIE
Het beleid omtrent recreatie en toerisme focust zich met name op Bernisse,
niet op het centrum van Spijkenisse. Er zijn op dit moment geen specifiek
beleidsdoelstellingen voor het centrum geformuleerd. Onderstaande punten
gelden meer voor het buitengebied, maar zijn zo algemeen gesteld dat ze ook
op het centrum toepasbaar kunnen zijn, en vanuit het centrum bereikt kunnen
worden:
•

Verbreding van de doelgroepen.

•

Verlenging seizoenen (all weather voorzieningen).

•

Verlenging verblijfsduur recreant.

•

Stimulering herhalingsbezoek

•

Verbinden van aanwezige kwaliteiten

•

Werken aan fietsroute Maasboulevard – Rondje Voorne Putten

•

Inzetten op de Waterbus – Rotterdam – Tiengemeenten

•

Meer evenementen (voor jong en oud)

Wat wel specifiek het centrum betreft is de doelstelling voor all weather
voorzieningen, deze zijn mogelijk te realiseren in het centrumgebied. De focus op
leisure en all weather voorzieningen is verankerd in de Herijking Meerjarenvisie
Stadscentrum Spijkenisse, waar het streven is de Zuidpassage (rond het
theater) te transformeren naar een zogenaamde ‘leisure pool’. Daarnaast wordt
in de planvorming van de nieuwbouwwijk de Elementen rekening gehouden
met de aanleg van aanlegsteigers die voldoen aan de eisen van de watertaxi
en waterbus. Mocht er op termijn sprake zijn van een vaste verbinding met
Spijkenisse dan zijn de voorzieningen toereikend.

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.
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CULTUUR, ERFGOED EN IDENTITEIT
Met cultuur willen we dat alle inwoners, en kinderen in het bijzonder, in aanraking
kunnen komen met mogelijkheden voor het actief en passief beleven van kunst
en cultuur. De gemeente schept voorwaarden voor verenigingen en andere
organisaties die actief bijdragen aan de ontwikkeling van een gevarieerd kunst
en cultuuraanbod in Nissewaard. Ook wordt ervoor gezorgd dat de benodigde
ruimtelijke voorzieningen hiervoor aanwezig zijn, denk aan bibliotheek De
Boekenberg, Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten. Kunst en cultuur
zijn met doelstellingen uit het sociale domein verweven:
•

Met kunst en cultuur wordt bijgedragen aan doelen in het sociaal domein
zoals bestrijding van eenzaamheid, participatie van kwetsbare groepen en
inburgering van nieuwkomers.

•

Bibliotheek De Boekenberg wordt doorontwikkeld naar een modern kennis en
educatiecentrum, waarin extra aandacht is voor ondersteuning van kwetsbare
groepen.

•

In theater De Stoep wordt een breed, gevarieerd en toegankelijk aanbod
geprogrammeerd en wordt ruimte geboden aan talentontwikkeling en actieve
cultuurbeleving door amateurgezelschappen.

•

Het Centrum voor de Kunsten heeft een breed, vraaggericht en laagdrempelig
aanbod voor de vrije tijd, het onderwijs en in de wijken en kernen en versterkt
de koppeling met het sociaal domein met aandacht voor kwetsbare groepen.

De gebouwde omgeving van Nissewaard heeft nog maar weinig
cultuurhistorische waarde. Juist daarom moet het erfgoed wat er is gekoesterd
worden. Het grootste deel van het erfgoed bevindt zich en om het centrum. Zo
staan er twee Rijksmonumenten (de Nederlands Hervormde Kerk en Korenmolen
‘nooit Gedacht’) en monumenten die zijn opgenomen in het gemeentelijk
Erfgoedregister. Daarnaast is in 2011 een inventarisatie gemaakt van waardevol

cultureel erfgoed. Hoewel een groot deel hiervan niet juridisch is beschermd,
betekent dit niet dat dit erfgoed geen waarde heeft. Er worden wel inspanningen
verricht om de historie en ontstaansgeschiedenis, met objecten en structuren
die typerend zijn voor de geschiedenis van het centrum van Spijkenisse, te
verbinden en zichtbaar te maken c.q. uit te dragen. De ambitie is om het ‘DNA’
in te bedden bij ruimtelijke en functionele plannen, om ervoor te zorgen dat
de geschiedenis beleefbaar wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de oude
verkavelingsstructuur die in de bestratingsmaterialen rondom de kerk is terug te
vinden. Door de buitenruimte ter vergroenen en verfraaien, wordt de ‘branding’ als
gemeente waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren versterkt.
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WATER, GROEN, KLIMAATADAPTATIE
Het doel is dat Nissewaard in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is
ingericht. De negatieve gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte,
bodemdaling, zeespiegelstijging en verlies van biodiversiteit wordt tegengaan.
Dit betekent ook voor Nissewaard goed omgaan met hemelwater, waarbij
wateroverlast wordt voorkomen, zonder daarbij het grondwatersysteem of het
oppervlaktewatersysteem te verstoren. Dit kan bijvoorbeeld door meer groen
in de openbare ruimte, vergroening van tuinen, gevelbegroeiing en groene
daken. Wateroverlast is met name in een versteend gebied met verouderde
riolering, zoals het centrum, een probleem. Indien de gemeente ervoor kiest om
het convenant klimaatadaptatie nieuwbouw te ondertekenen, committeert de
gemeente zich eraan om in nieuwe bouwprojecten passende maatregelen voor
klimaatadaptatie te integreren.
Tevens zet de gemeente in op duurzame inrichting van haar groen, met soorten
en typen die efficiënt en effectief te beheren zijn, waarbij de soortkeuze is gericht
op een lange levensduur. Het verzorgend onderhoud in de meeste parken is
vergelijkbaar met CROW-niveau B. Voor het winkelcentrum zelf wordt een hoger
kwaliteitsniveau nagestreefd, te weten CROW-niveau A. Er is het voornemen
om in 2021 een kwaliteitskaart te maken en te laten vastleggen, hierin wordt
aangegeven wat de beoogde (beheer)kwaliteit per gebied is. Een eenduidige
materiaalkeuze voor bestrating en materialen moet zorgen voor een uniform
beeld. Speerpunt is tevens vergroening van het winkelcentrum en het vergroten
van de verblijfskwaliteit. Dit geldt nog voor vier deelprojecten: Uitstraat/Uitplein,
Nieuwstraat westelijk en middendeel, Achterstraat/Voorstraat, Kopspijkerplein/
Nieuwstraat oostelijk deel.
Om het stenige winkelcentrum te vergroenen zijn extra boombakken neergezet.
Eind 2021/ begin 2022 is 2% meer groen, bomen (kwaliteit) en water
toegevoegd/ hersteld/ versterkt ten opzichte van 2019 , voor zover de financiële
vertaling dit toelaat. Bij voorkeur ter vervanging in de verharde omgeving.

De parken vormen groene rustpunten in de stad. Natuurwaarden worden waar
mogelijk vergroot, met aandacht voor ecologisch beheer en biodiversiteit. Een
boom levert bij volle wasdom een maximale bijdrage aan opvang fijnstof, het
tegengaan van hitte en vergroot biodiversiteit.
Groen- en boomstructuren dienen te worden behouden en versterkt, zodat
oriëntatie, beleving en leefbaarheid van de omgeving worden vergroot. Structuren
zijn herkenbaar en passen (onderbouwd) in hun omgeving. We streven hierbij
naar kwalitatief goede bomen en betrokkenheid van inwoners bij de keuze voor
bomen en groenstructuren.
Groenstructuren vormen ook een verbindend element in het centrum, om de
relatie tussen het Centrumpark, de Vierambachtenboezem, de Ruwaard van
Puttenweg, Hekelingseweg, Schenkelweg en de Oude Maas te versterken.
Doelstelling is eveneens het toegankelijk maken en verbinden van openbaar
groen van de begraafplaats aan de Vredehofstraat.

omgevingsvisie

Spijkenisse centrum
BELEIDSINVENTARISATIE
Beleidsdoelen per thema op basis van vigerend beleid

Bij dit onderdeel worden de beleidsdoelen voor alle beleidsvelden, voortkomend uit bestaand vastgesteld
beleid, weergegeven. Dit in generieke zin en waar mogelijk of relevant ook specifiek voor het centrum.
Sommige beleidsvelden zijn geclusterd onder eenzelfde thema.

ENERGIETRANSITIE EN CIRCULAIR
Het doel is dat Nissewaard in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatadaptief
is. Onderstaande duurzaamheidsdoelstellingen zijn geldend voor de gehele
gemeente, dus niet specifiek toegespitst op het centrumgebied:
•

In 2030 is de energiebesparing op openbare verlichting 50% ten
opzichte van 2013. In de afgelopen jaren is voor geheel Nissewaard is
de energiebesparing voor de openbare verlichting gerealiseerd van 17%.
Specifiek voor het centrumgebied is dit 8%. Afhankelijk van de uitkomsten
uit de perspectiefnota (raad november 2020) wordt besloten om wel of
niet verder de conventionele verlichting om te zetten naar LED en waar
mogelijk te dimmen. Er wordt op dat moment een verdere strategie voor
energiebesparing ontwikkeld.

•

Bij het herstructureren van de Ruwaard van Puttenweg en het metrostation
Centrum (2021) zal voor de openbare verlichting LED worden toegepast. Bij
herstraat, reconstructies en nieuwbouw wordt standaard LED verlichting
toegepast en waar mogelijk gedimd.

•

Bij het verwijderen van onder andere verharding, civieltechnische
kunstwerken en openbare verlichting worden de afvalstromen gescheiden en
waar mogelijk hergebruikt (cradle to cradle).

•

In 2050 is Nissewaard aardgasvrij. Het centrumgebied is in principe pas na
2030 aan de beurt.

•

Concept-Regionale Energie Strategie (RES)ES: 40% van de geschikte kleine
daken (<15 kWp) worden benut voor zonne-energie in 2030, en 40% van
de geschikte grote daken en parkeerterreinen (>15 kWp) wordt benut voor
zonne-energie in 2030.

•

De gemeentebrede doelstelling voor 2026 is 200kg restafval per inwoner
en wordt minimaal 75% van het afval gescheiden aangeboden. Nu al is de
185kg per inwoners gehaald, afvalscheiding zit op 60%. Eind 2021/begin
2022 is de hoeveelheid huishoudelijk restafval gedaald naar 200 kilogram per
inwoner en wordt minimaal 75% van het overige afval op de juiste manier
aangeboden en aanvullende doelstelling(en) op het gebied van circulariteit
(begin 2021). Specifiek doorvertalen naar het centrum kan niet, aangezien
een onderverdeling naar wijkniveau ontbreekt. Aangenomen wordt wel dat de
scheidingsbereidheid in het centrum hoger ligt dan in achterstandswijken.

•

Eind 2021/begin 2022 wordt 14 % (560 TJ) meer duurzame energie
opgewekt ten opzichte van 2015.

Het uitgangspunt op het gebied van duurzaamheid is om vooralsnog om voor het
centrum de huidige (gemeentebrede) doelstellingen zoals hierboven beschreven
aan te houden.

