Routekaart duurzaam
Voorne-Putten 2040
€

Energietransitie

€

Circulaire economie

€

Recreatie en
toerisme

• Meer bedrijven met
duurzaamheidscertificaat
Greenkey.
• Ondersteunen promotie
van lokale producten.

€

Energiebesparing
•
•
•
•
•

Besparingsaanpak woningen en bedrijven.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
Nieuw gemeentelijk vastgoed aardgasvrij en energieneutraal.
Voortzetten regionaal energieloket.
Openbare verlichting voorzien van LED lampen.

€

€

Zon

Huishoudelijk afval

• 100.000 zonnepanelen installeren samen
met particulieren en bedrijven.
• 50 hectare zonneveld aanleggen.

• Verbeteren van afvalscheiding en
hergebruik.

€

Warmte

€

Wind

• Voorbereiden en
plaatsen van een
aantal windmolens.

• Nieuwbouwprojecten aardgasvrij bouwen.
• Bestaande woningen verduurzamen.
• Een regionale warmtevisie opstellen en
uitwerken in een warmteplan.

€

Organische reststromen

• Onderzoek naar hergebruik en biomassa.

€

Gebouwde omgeving
• Opdrachtgevers als launching
customers.
• Grondstoffen marktplaats starten.

€

Duurzame mobiliteit

• Voorzien in een dekkende
oplaadinfrastructuur voor elektrische
auto’s.
• Verduurzamen van het openbaar
vervoer en verbeteren van de
verbindingen.
• Goederenvervoer verduurzamen.
• Autodelen stimuleren.
• Fietsgebruik stimuleren.

Samenwerking en organisatie
Ontwikkelen en organiseren van:
• Platform duurzaam Voorne-Putten
• Duurzaamheidsevenement
• Duurzame ondernemersborrel
• Bewustwordingscampagne
• Duurzaamheidsfonds
• Stimuleren van regionale en lokale
energiecoöperaties

Hoe hebben onze kinderen het in 2040 als zij volwassen zijn? Kan de aarde onze huidige
leefwijze nog dragen? Zijn we in staat en bereid om ons aan te passen aan nieuwe vormen
van energie, mobiliteit, produceren en consumeren? Die vragen staan centraal als het gaat
om duurzaamheid. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne willen gezamenlijk hun
verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam Voorne-Putten in 2040 en hebben daarom
een Routekaart gemaakt op weg naar een duurzame toekomst.

Op Voorne-Putten is de afgelopen jaren hard gewerkt aan duurzaamheid. Er liggen steeds
meer zonnepanelen, afval wordt beter gescheiden, er verschijnen elektrische auto’s en er
wordt energie bespaard. En toch is dit nog maar het begin. De grootste stap moeten we nog
gaan zetten, en dat willen we ook! We willen als vier gemeenten gezamenlijk samen met
bewoners, bedrijven, onderwijs en organisaties een duurzaam Voorne-Putten op de kaart
zetten.

Op weg met een kaart op zak
Een stevige ambitie, maar hoe gaan we dat doen? De Routekaart maakt dat concreet. Het is
een visie voor de lange termijn (2040) met tussendoelen voor 2030 en 2021, maar de focus
ligt op het uitvoeren van acties voor de komende 4 jaar. Op de voorkant van deze flyer ziet u
welke acties dat zijn. We kijken daarbij wat we samen kunnen doen in regionaal verband zoals
campagnes en duurzaamheidsevenementen. Elke gemeente geeft daarnaast ook zelf nog
invulling aan eigen ambities en acties.

Verbinding staat centraal in de Routekaart
Verbinding tussen duurzaamheid en andere onderwerpen waar we als gemeenten aan
werken zoals ruimtelijke ordening, wonen, natuur, mobiliteit en economie. Verbinding
tussen alle lopende projecten en datgene wat komende jaren extra nodig is om ons doel te
halen. Verbinding met dat wat Voorne-Putten typeert, zoals innovatie, ondernemerschap en
toerisme. Maar vooral verbinding tussen bewoners, overheden, bedrijven en organisaties die
gezamenlijk aan een duurzaam Voorne-Putten willen werken.

Met ‘we’ bedoelen we in de Routekaart dan ook alle partijen in Voorne-Putten. We doen het
samen! Heeft u een slim idee, wilt u samen met ons aan de slag of heeft u vragen, neem dan

