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INLEIDING

4

In het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij aangegeven dat duurzaamheid in deze collegeperiode 
speerpunt van beleid is.
Hierbij staan centraal:
• Duurzaamheid als middel ter versterking van onze lokale en regionale economie.
• Het uitvoering geven aan de rijksdoelen op het gebied van de energietransitie.
• Het uitvoering geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040.

Via deze Duurzaamheidsagenda 2019-2020 willen wij voor de periode tot en met 2020 uitvoering geven 
aan de duurzaamheidsambities uit het collegeprogramma. Dit document is nadrukkelijk een uitvoerings-
agenda, waarin wij aangeven met welke projecten en maatregelen wij in Westvoorne aan de slag gaan  
of al zijn gestart.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan razend snel. Er komen voortdurend nieuwe moge-
lijkheden en technieken beschikbaar, die ons kunnen helpen om onze duurzaamheidsdoelen beter en sneller te 
kunnen verwezenlijken. Om deze reden is er niet voor gekozen om nu al een Duurzaamheidsagenda voor de 
volledige collegeperiode op te stellen, maar ons te beperken tot een Duurzaamheidsagenda 2019-2020.
Wij zullen jaarlijks verslag doen over de voortgang van onze projecten en maatregelen en bepalen vervolgens 
onze inzet voor de periode 2020-2021 enz. 

Westvoorne behoort op verschillende duurzaamheidsthema’s tot de koplopers in de regio. Deze positie willen 
we behouden en versterken! 

Het is onze ambitie om in samenwerking met onze inwoners en andere stakeholders stap voor 

stap te werken aan een transitie naar een energie neutrale toekomstbestendige samenleving. 

Toekomstbeeld hierbij is een samenleving, die alleen gebruik maakt van hernieuwbare energie 

(uit zon, wind, bodem en water etc.), waarin kringlopen gesloten en zo klein mogelijk zijn en 

waar afval niet bestaat, omdat alle producten weer worden hergebruikt als grondstof volgens 

de principes van een circulaire economie.

“

“

ONZE AMBITIE
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Wij hebben onze Duurzaamheidsagenda 2019-2020 uitgewerkt via zeven thema’s, namelijk:

- Een klimaat neutrale samenleving
- Een duurzame inrichting en een duurzaam gebouwde omgeving
- Een duurzame mobiliteit
- Een circulaire economie en samenleving
- Een innovatieve gemeente
- Een duurzame eigen organisatie 
- Een gezonde leefomgevingskwaliteit

Bij ieder thema wordt eerst kort ingegaan op relevante landelijke en of regionale beleidsdoelen en ontwikke-
lingen. Voor wat betreft de regionale beleidsdoelen op Voorne-Putten ligt de focus op de Routekaart Duurzaam 
Voorne-Putten 2040. Hierin staat een aantal maatregelen genoemd waarvan in 2018 is bepaald, dat zij in 
samenwerking met de vier VP-gemeenten in de periode tot 2021 worden uitgevoerd.
In de duurzaamheidsagenda 2019-2020 worden de projecten en maatregelen aangegeven, die in de  
periode 2019-2020 worden uitgevoerd. Tenslotte worden alle projecten en maatregelen in tabelvorm  
samengevat met een uitvoeringsplanning, kostenraming en de vermelding wie er verantwoordelijk is voor  
de uitvoering en/of wie de samenwerkingspartners zijn bij een project of maatregel.

Bij een aantal projecten en maatregelen is de gemeente initiatiefnemer. Bij een aantal andere projecten en 
maatregelen is de gemeente ”deelnemer” of faciliteert de gemeente een project. Dit betekent dat voor laatst 
bedoelde projecten en maatregelen de planning van de uitvoering van een project/maatregel daardoor  
globaal en indicatief is, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij andere partijen ligt. 

Voor wat betreft de in de tabellen genoemde kosten geldt, dat indien er een bedrag wordt genoemd zonder 
verdere toelichting, het gemeentelijke kosten betreft die in de gemeentebegroting 2019 en Meerjarenraming 
2019-2022 zijn opgenomen. Indien een project of maatregel anders wordt gefinancierd, wordt dit apart aan-
gegeven. Indien een project of maatregel geen kosten met zich mee brengt maar alleen ambtelijke capaciteit, 
wordt dit aangeduid met de woorden ”ambtelijke inzet”. 
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EEN ENERGIE NEUTRALE LEEF- 
OMGEVING (ENERGIETRANSITIE)1

Landelijk en regionaal beleidskader en ontwikkelingen
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben 195 landen met elkaar afgesproken, dat de wereldtempera-
tuur niet meer dan 2°C mag stijgen en zo mogelijk niet meer dan met 1,5°C. Deze afspraak is de basis voor 
de klimaatdoelen van de landen in de Europese Unie. 
In Nederland is in 2019 het nationale-Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit Klimaatakkoord omvat een  
omvangrijk pakket aan maatregelen, waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent  
wil terugdringen (ten opzichte van 1990). Het doel voor 2050 is 95% CO2-reductie. 
 

 

CO2-uitstoot Westvoorne

De landelijk beoogde energietransitie is een enorme opgave waar elke bewoner, bedrijf en  
instelling mee te maken krijgt. Het komt neer op een aantal principes:
• Het besparen op de huidige energievraag.
• Het duurzaam opwekken van warmte, elektriciteit, biomassa en hernieuwbare gassen.
•  Het transformeren van de huidige energie-infrastructuur naar een toekomstbestendige  

infrastructuur (uitfasering van gas).
• Het opslaan van energie om de ongelijktijdigheid van vraag en aanbod te reguleren.

60%

11% 18% 3%

woningen

CO2-uitstoot per sector

3%

5%
publieke dienstverlening

commerciële dienstverlening

industrie

landbouw

verkeer
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Regionale Energie Strategie
In het kader van het landelijk Klimaatakkoord heeft het Rijk in overleg met de VNG, IPO en de Unie  
van Waterschappen afgesproken, dat iedere regio in Nederland een zogenaamde Regionale Energie  
Strategie (RES) opstelt. Deze energie strategieën dienen opgeteld te leiden tot het behalen van de landelijke 
beoogde 49% CO2 reductie in 2030. Het opstellen van een RES is ook een verplichting in Klimaatwet.
Westvoorne maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en werkt met 23 regiogemeen-
ten aan een RES voor het gebied van de MRDH-regio. Volgens planning zal het eindconcept van de RES in de 
tweede helft van 2019 aan de gemeenteraden ter vaststelling kunnen worden aangeboden.

Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040
De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben in 2018 een Routekaart Voorne-Putten 2040 vastgesteld.  
De Routekaart is gebaseerd op twee thema’s, namelijk Energie en Circulariteit.
Hoofdoel is:  

 
”EEN ENERGIE NEUTRALE GEBOUWDE OMGEVING EN EEN  
CIRCULAIRE SAMENLEVING EN ECONOMIE IN 2040”. 

 
 
 
Belangrijke doelen en maatregelen tot 2021 zijn:

• 19% duurzame energie. 
• Het opstellen van een regionale Warmtetransitievisie. 
• 100.000 nieuwe zonnepanelen op Voorne-Putten.
• 48 MW aan windenergie (in basis van in 2018 gemaakte afspraken met de provincie). 
• 50 ha aan zonnevelden.

Wat doet Westvoorne

Nieuwbouw
Voor nieuwbouw van woningen en nieuwe gemeentelijke gebouwen leggen we de lat hoog en is de inzet ”Nul 
op de meter (NoM) of een EPC 0” en geen gasinfrastructuur. Hiermee gaan wij verder dan het rijksbeleid, dat 
momenteel nog uitgaat van een EPC van 0,4 bij nieuwbouw van woningen. Vanaf 2020 wordt de landelijke 
norm met de invoering van de nieuwe normstelling ”BENG” (Bijna Energie Neutrale Woningbouw). 
Bij de ontwikkeling van plan Drenkeling zijn bovenstaande (gemeentelijke) ambities voor het eerst concreet 
gemaakt. Uitgangspunt is verder dat nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. 
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Bestaande bouw
Eén van de grootste opgaven in de energietransitie is de verduurzaming van het energieverbruik van  
de bestaande bebouwde omgeving. In 2019 wordt als eerste strategische stap ter uitvoering van de  
Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 een regionale Warmtetransitievisie opgesteld. De regionale  
Warmtetransitievisie zal tot op wijkniveau de mogelijkheden in beeld brengen om over te schakelen op  
een duurzame energievoorziening. 
In de fase dat er nog geen Warmtetransitievisie is, zetten we in op energiebesparing door isolatie.  
Wij wijzen woningeigenaren hierbij op de mogelijkheid om voor de financiering van isolatie-maatregelen  
gebruik te maken van de gemeentelijke duurzaamheidslening. Hiermee bieden wij particuliere woning-
eigenaren die nu reeds willen investeren in verduurzaming van hun woning een handelingsperspectief.  
Het besparingspotentieel, zo blijkt uit de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten is groot, namelijk ca. 33%!  
Na het opstellen van de Warmtetransitievisie hebben we zicht op de alternatieven die er zijn tot op  
wijkniveau om woningen volledig te verduurzamen.
  
Gemeentelijk Woonbedrijf
De huidige doelstelling voor verduurzaming van de woningen van het Woonbedrijf is gebaseerd op het  
bereiken van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector 2012, hetgeen betekent dat 
gemiddeld wordt voldaan aan het energielabel B.
In 2019 en 2020 zal het bestaande beleid voor het grootste deel van de complexen ongewijzigd worden 
voortgezet. Dit betekent dat duurzame verbeteringen worden doorgevoerd bij mutatie en planmatig onder-
houd, (zoals het na isoleren van spouwmuren, isoleren van daken en vloeren, enkele beglazing vervangen 
door HR++ beglazing, plaatsing van HR-ketels, installatie van PV-cellen etc.)
In 2019 wordt gestart met de bouw van 20 NoM-woningen aan de Hoogvlietlaan/Kolpapad. 
Besloten is de NoM-renovaties (60 woningen) in de huidige vorm te stoppen en een doorstart te maken op 
basis van no-regret maatregelen aan de schil van de woningen.

Bedrijven
Voor MKB-bedrijven geldt een wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen met een terugver-
dientijd van vijf jaar uit te voeren en hierover voor 1 juli 2019 te rapporten. Hierop wordt door de DCMR 
toegezien bij de periodieke controles bij bedrijven.

Grootschalige opwek
In 2018 zijn ter uitvoering van het Convenant windenergie van de voormalige stadsregio Rotterdam tussen  
de provincie en de vier Voorne-Putten gemeenten afspraken gemaakt over de realisatie van ca. 48 MW 
aan windenergie. De opgave voor Westvoorne is het realiseren van 9 MV aan windenenergie op de locatie 
Noordzeeboulevard. 
De 17 bestaande windturbines op de Slufterdam zijn in 2018 door Nuon-Eneco vervangen door 14 nieuwe 
turbines. Hiervan zijn er 3 gesitueerd zijn op grondgebied van Westvoorne. 
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Met Nuon Eneco is overeengekomen dat als compensatie van deze 3 windturbines op grondgebied van  
Westvoorne twee fondsen zullen worden opgericht, namelijk een Natuurfonds en een Leefbaarheidsfonds.  
Met het Natuurfonds willen wij samen met de betrokken natuurorganisaties investeren in de bijzondere  
natuurgebieden in Westvoorne en de natuurbeleving onder inwoners en bezoekers vergroten. Met het  
Leefbaarheidsfonds willen wij een kwaliteitsimpuls geven op het gebied van de energietransitie in de  
gemeente Westvoorne door o.a. de verduurzaming van verenigingen, scholen en maatschappelijke  
organisaties. In 2019 zal de opzet van beide fondsen met alle betrokken instanties worden uitgewerkt.

Ingevolge de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 wordt ingezet op de eerder genoemde ca. 48 MV 
aan Windenergie en 50 ha aan zonnevelden op Voorne-Putten in 2021. 
De gemeenten op Voorne-Putten willen de regie houden bij de ontwikkeling van nieuwe windlocaties  
en zonnevelden op het eiland. Wij stellen dan ook randvoorwaarden aan ontwikkelaars voor het verlenen 
van medewerking aan deze windprojecten. Procesparticipatie, financiële participatie, het instellen van een 
gebiedsfonds en een omwonendenregeling, zijn de belangrijkste uitgangspunten die zijn vastgelegd in de 
regionale Leidraad Windenergie Voorne-Putten. Voor zonneparken is eveneens een leidraad in voorbereiding.

Wij faciliteren ook drie initiatieven voor de realisatie van zonneparken (in totaal ca. 17 ha) aan de Konne-
weg, Westerlandseweg en Scheitweekseweg (rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Hollandse 
Delta). Voor de eerste twee initiatieven zal definitieve besluit-vorming plaatsvinden nadat een leidraad voor 
zonneparken is vastgesteld en er een ruim-telijke verkenning is uitgevoerd in het kader van de mogelijkheden 
tot grootschalige opwek op het eiland als onderdeel van de RES. Het derde project van het Waterschap aan 
de Scheitbeekseweg heeft geen commerciële doeleinden is ruimtelijk goed inpasbaar en zal daarom door de 
gemeente wel worden vergund. 

In Tinte is in 2018 door een groep tuinders onder de naam Duurzaam Voorne en een aantal externe partijen 
een plan gestart voor de realisatie van het eerste aardwarmteproject. Hiermee worden voor de glastuinbouw 
in onze gemeente belangrijke stappen gezet naar een duurzame warmtevoorziening. Wij faciliteren dit project 
via advisering aan het ministerie van Economische zaken die bevoegd gezag is voor de vergunningverlening.  
 
Opslag van energie
Opslag van duurzaam opgewekte energie is een belangrijk onderdeel bij de verduurzaming van onze ener-
gievoorziening. Om het stroomnet niet onnodig zwaar te belasten is het belangrijk dat duurzaam opgewekte 
energie ook wordt toegepast op de plaats waar deze energie is opgewekt. Decentrale opslag van duurzaam 
opgewekte energie wordt in de toekomst dan ook heel belangrijk maar verkeert nog een ”pilotfase”. In plan 
Drenkeling wordt een belangrijk deel van de energievraag ingevuld met duurzame opwek en is lokale opslag 
een logische vervolgstap. De mogelijkheden hiertoe worden in de vervolgfase van plan Drenkeling onder-
zocht.
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Projecten en maatregelen 2019-2020:

Wij faciliteren particuliere woningbezitters die hun woning willen verduurzamen via wijkaanpakken in  
Rockanje en Oostvoorne. Deze wijkaanpakken worden in samenwerking met het Regionale Energieloket de 
WoonWijzerWinkel en Energie-coöperatie Voorne-Putten (VPE) georganiseerd. De focus hierbij ligt hierbij op 
nogret-maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen. 
Een eerste wijkaanpak zal in 2019 in Rockanje worden uitgevoerd. Na de uitvoering van deze eerste wijk-
aanpak vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan zal in 2020 een 2e wijkaanpak in Oostvoorne worden 
uitgevoerd.
 
•  Wij stellen een communicatieplan op met als belangrijkste doel om onze burgers voortdurend een  

actueel beeld te geven over voortgang van onze onderzoeksprojecten om te komen tot een duurzame 
warmtevoorziening van onze gebouwde omgeving. Wij geven hiermee particuliere eigenaren die nu  
willen verduurzamen een handelingsperspectief. 

•  Wij communiceren uitgebreid over de acties van de WoonWijzerWinkel ter ondersteuning van particuliere 
woningenaren en woningcorporaties bij verduurzaming van woningen in de regio. 

•  Wij onderzoeken in samenwerking met de externe partijen zoals de provincie, de Energie-coöperatie  
Voorne-Putten, om de mogelijkheid om zogenaamde energie-coaches op te leiden die binnen de diverse 
wijken particuliere woningbezitters kunnen adviseren over energiemaatregelen.

•  Wij nemen jaarlijks deel aan de Nationale Huizenroute, waarbij particuliere woningbezitters die hun  
woning hebben verduurzaamd hun woningen op bepaalde dagen openstellen voor woningeigenaren  
die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun eigen woning te verduurzamen. 

•  Wij zetten het bestaande beleid voor het grootste deel van de complexen van het Woonbedrijf ongewijzigd 
voort via het doorvoeren van duurzame verbeteringen bij mutatie en planmatig onderhoud. Hiernaast zal 
in 2019 worden gestart met de bouw van 20 NoM-woningen aan de Hoogvlietlaan /Kolpapad. Tenslotte 
zullen de NoM-renovaties (60 woningen) in de huidige vorm worden gestopt en zal een doorstart worden 
gemaakt op basis van no-regret maatregelen aan de schil van de woningen.  
Een belangrijke nevendoelstelling is dat particuliere woningbezitters op een actieve wijze in de gelegen-
heid worden gesteld om maatregelenpakketten af te nemen die voor huurwoningen zijn samengesteld.  
Zo kan het Woonbedrijf als een soort van vliegwielfunctie dient voor de verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad. 

•  Wij zullen de particuliere woningeigenaren stimuleren tot het nemen van energiemaatregelen door actief te 
communiceren over de mogelijkheden om gebruik te maken van de gemeentelijke duurzaamheidslening. 
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•  In samenwerking met Stimular starten wij een loket Duurzaam ondernemen voor alle bedrijven in  
Westvoorne. Via thema-avonden (zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen), branche-aanpakken, 
individuele bedrijfsbezoeken en advisering zullen bedrijven worden aangezet tot het nemen van  
(gezamenlijke) energiebesparings- en duurzame energiemaatregelen. Zie hiervoor ook thema 4:  
Een circulaire economie en samenleving. 

•  Via de jaarlijkse Werkplannen DCMR zetten wij bij controles bij bedrijven in op toezicht op de wettelijke 
verplichting tot uitvoering van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en de 
wettelijke informatieplicht over de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd (via de voor iedere 
bedrijfstaken opgestelde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing EML). 

•  Wij nemen het initiatief voor de realisering van de 9 MW aan windenergie op de locatie Noordzee-
boulevard door het starten van overleg met de grondeigenaren van de windlocatie Noordzeeboulevard, 
Rijkswaterstaat en het Waterschap.

 
•  Wij faciliteren de voorbereiding van twee initiatieven voor de realisatie van zonneparken (in totaal  

ca 16 ha) aan de Konneweg en Westerlandseweg. 

•  Wij faciliteren het plan voor de realisatie van 1 ha zonneveld aan de Scheitweekseweg.  
(rioolwaterzuiveringsinstallatie Waterschap Hollandse Delta).  

•  In samenwerking met alle betrokken instanties (Nuon, Eneco, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands 
Landschap) richten wij een Natuurfonds en een Leefbaarheidsfonds, op. 

• Wij faciliteren de realisatie van het aardwarmteproject van Duurzaam Voorne in Tinte. 

•  Wij nemen samen met Brielle deel aan een initiatief van Greenport West Holland en de provincie,  
waarbij de technische en financiële mogelijkheden tot koppeling van het aardwarmteproject in Tinte  
met het bestaande aardwarmteproject in Vierpolders en de toepassing van aardwarmte voor de  
verwarming van woningen in Brielle en Westvoorne wordt onderzocht.

•  Wij voeren in samenwerking met de andere VP-gemeenten een regio brede ruimtelijke verkenning uit naar 
de mogelijkheden van inpassing van grootschalige opwek zoals nieuwe windturbines en zonnevelden op 
het eiland.

•  Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden van lokale opslag van duurzaam opgewekte energie in  
de vervolgfase van plan Drenkeling 
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Thema: Een energie neutrale leefomgeving

Project - Activiteit Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Deelname aan opstellen  
Regionale Energie Strategie -MRDH

1e kw 2019 t/m/  
3e kw 2019

(fin. bijdrage via  
programmabureau VP)

MRDH, regiogemeenten

Onderzoek Ruimtelijke verkenning  
RES voor VP 

1e kw t/m 2e kw 
2019

€ 30.000,- VP-gemeenten

Regionale Warmtetransitievisie 1e kw 2019 - 
1e kw 2020

(financiering via  
Programmabureau VP)

VP-gemeenten

Faciliteren projecten zonnevelden  
Konneweg en Westerlandseweg

2019-2020 Ambtelijke inzet Ontwikkelaars, gemeente 

Wijkaanpak part. woningen Rockanje 2019 € 10.000, - gemeente, WoonWijzerWinkel

Wijkaanpak Oostvoorne part. woningen 
Oostvoorne

2020 € 10.000, - gemeente, WoonWijzerWinkel

Stimuleren woningeigenaren deelname 
acties duurzame energiemaatregelen

doorlopend 2019: € 5.000,- 
2020: € 5.000,-

gemeente

Deelname aan de jaarlijkse Nationale 
Duurzame Huizenroute

doorlopend 2019: € 500,- 
2020: € 500,-

gemeente, Platform Duurzame 
Huizenroute

Opstellen Routekaart verduurzaming 
woningen van het Woonbedrijf 

2e kw 2019 € 20.000,- (begroting 
Woonbedrijf)

gemeente

Controle DCMR wettelijke verplichte ener-
giebesparende maatregelen bij bedrijven

doorlopend Wordt gefinancierd via 
de Werkplannen DCMR

DCMR, gemeente

Onderzoek realisatie windlocatie  
Noordzeeboulevard (min. 9 MW)

1e kw t/m  
4e kw 2019

Ambtelijke inzet gemeente, RWS Waterschap, 
RVO

Faciliteren aardwarmteproject tuinders 
Duurzaam Voorne

1e kw 2019 t/m  
2e kw 2020

Ambtelijke inzet Tuinders Duurzaam Voorne 
Hydreco, gemeente

Faciliteren onderzoek zonnepark  
Konneweg (10 ha)

1e t/m 4e kw 2019 Ambtelijke inzet Solar EW, gemeente

Faciliteren onderzoek zonnepark  
Westerlandseweg

1e t/m 4e kw 2019 Ambtelijke inzet Ecorus, gemeente

Deelname onderzoek koppeling  
geothermie Vierpolders-Tinte en aanslui-
tingsmogelijkheden op woningbouw

2e t/m 4e kw 2019 € 9.350,-  Haskoning, provincie, Greenport 
West-Holland, gemeente

Onderzoek realisatie duurzame  
energieopslag plan Drenkeling

2020 pm gemeente
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Algemeen
De kansen voor verduurzaming van de gemeente liggen vooral bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. 
Uitgangspunt is dat iedere nieuwe ruimtelijke verandering in principe dient te leiden tot een betere en 
meer duurzame leefomgeving. 

Wat doet Westvoorne

Op energiegebied zijn onze ambities bij nieuwbouw duidelijk, namelijk Nom en EPC 0. Maar duurzaam-
heid betekent meer dan alleen ”energie”. Het gaat ook over materiaalgebruik, gezondheid, de buiten-
ruimte en toekomstbestendig en klimaat adaptief bouwen.
Plan Drenkeling is het gemeentelijke pilot nieuwbouwproject voor het realiseren van de eerste duurzame 
woonwijk in Westvoorne met als belangrijkste uitgangspunten:
•  Aansluitingen voor elektrische auto’s bij 20% van alle grotere parkeerkoffers voor woningen die niet 

op eigen terrein kunnen laden. 
•  De toepassing van dynamische openbare verlichting waarvan de benodigde stroom wordt opgewekt 

via zonne-energie.
•  Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van materialen die geschikt zijn  

voor hergebruik (circulair). Dit is opgenomen in de gemeentelijke beheerplannen voor het openbaar 
gebied. 

•  Ecologisch groenbeheer en het stimuleren van biodiversiteit. Materialen die bij het onderhoud van de 
openbare ruimte vrijkomen worden gerecycled. Snoeiafval en bladafval worden op het gemeentelijk 
composteerterrein gecomposteerd en voor een groot deel teruggebracht in de plantsoenen. Hiermee 
komt het gecomposteerde materiaal rechtstreeks terug in het ecosysteem.

•  Natuurlijke afvoer van regenwater via groenstroken (voorkoming van verdroging en besparing van 
materiaalgebruik).

•  Onderzoek naar energieopslag van de bij woningen opgewekte zonne-energie.
De ervaringen die worden opgedaan met plan Drenkeling zullen mede als basis worden voor het  
opstellen van gemeentelijk duurzaam bouwenbeleid. 

EEN DUURZAME INRICHTING EN 
EEN DUURZAAM GEBOUWDE 
OMGEVING

2
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Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. Het wordt gelijktijdig warmer, natter en droger en de zeespiegel stijgt. Klimaat-
adaptatie is in Westvoorne reeds een belangrijk aandachtspunt bij het beheer van het openbaar gebied. 
Omdat klimaatverandering zich echter niet aan gemeentegrenzen houdt en Voorne-Putten als eiland een 
natuurlijke ruimtelijke afbakening kent, hebben we gekozen voor een gezamenlijke aanpak met de regio. 
Er is samen met het Waterschap een strategie opgesteld met als doel dat de gemeenten en het water-
schap op Voorne-Putten klimaat adaptief handelen en dat dit onderdeel van hun werkwijze wordt bij de 
ontwikkeling en het beheer van het eiland. Hiermee sluiten we aan bij de aanpak van het Deltaplan Ruim-
telijke Adaptatie. In 2019 worden concrete zaken opgepakt aan de hand van een uitvoeringsagenda.

Projecten en maatregelen:

•  Er zal een beleidsnotitie worden opgesteld, waarin ambities worden opgenomen die de gemeente 
hanteert voor toekomstige nieuwbouwprojecten. Hiermee ontstaat een beleidskader voor toetsing  
van nieuwbouwplannen op zowel gebouwniveau als de inrichting van het openbaar gebied zoals 
duurzame openbare verlichting, materiaalgebruik, natuurlijk groen etc.

•  We vergroten onze kennis over de impact van klimaatverandering op Voorne-Putten door onderzoek  
te doen op verschillende schalen.

•  We stellen voorschriften op om de ruimte klimaatbestendig in te richten, zowel in bestaande als in 
nieuwe situaties en we maken klimaatadaptatie onderdeel van onze omgevingsvisies.

•  We stellen een communicatieplan op om de bewustwording en het gevoel van verantwoordelijkheid  
te vergroten.

Thema: Een duurzame inrichting en duurzaam bouwen

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Opstellen beleid Duurzaam bouwen 4e kw 2019 € 5.000, - gemeente

Duurzame ontwikkeling openbaar  
gebied plan Drenkeling fase 1a en 1b

2019-2020 € 30.000,- VP-gemeenten

Opstellen voorschriften voor klimaat- 
bestendig inrichten

2019 Ambtelijke inzet gemeente

Opstellen communicatieplan t.b.v. 
bewustwording, verantwoordelijkheids-
besef van de burger

2020 Ambtelijke inzet gemeente
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Algemeen
De ontwikkeling van elektrisch vervoer staat aan de vooravond van een doorbraak. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht in Nederland 200.000 elektrische auto’s in 2020 en 
1.000.000 in 2025. Een nieuwe generatie elektrische auto’s die nu op de markt komt, heeft een actie-
radius van 250-400 kilometer. Hiernaast is de verwachting dat de prijzen van elektrische auto’s nog eens 
flink zullen dalen. Hierdoor vormen elektrische auto’s op korte termijn een serieuze concurrentie voor 
brandstofauto’s, zeker gezien de lage gebruikskosten.

Als alle personenauto’s in Voorne-Putten elektrisch gaan rijden vraagt dit net zoveel elektriciteit als alle 
woningen op het eiland op dit moment gebruiken. Accu’s van elektrische auto’s zullen steeds meer  
worden ingezet voor de elektriciteitsvoorziening van woningen. Mobiliteit speelt dus een belangrijke rol 
in de energietransitie. Deze ontwikkeling gaat ook relatief snel, omdat auto’s een veel kortere levensduur 
hebben dan woningen. Hierdoor komen innovaties sneller op de markt. 

Westvoorne neemt sinds 2016, evenals een groot aantal regiogemeenten, deel aan de Concessie 
elektrisch rijden Rotterdam. Deze heeft een looptijd tot 2023. Doel is het realiseren van een dekkende 
oplaadstructuur voor elektrische auto’s in de regio. Bewoners en werkenden in de gemeente die niet de 
mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, 
een aanvraag in kunnen dienen voor een open-
baar laadpaal. Deze worden door energiebedrijf 
Engie in overleg met de regiogemeenten geplaatst. 
Recentelijk is met Engie overeengekomen dat regio-
gemeenten ook de mogelijkheid hebben om zoge-
naamde strategisch laadpalen (zonder dat sprake 
is van een aanvrager) te plaatsen op bijvoorbeeld 
grotere openbare parkeerplaatsen waar veel  
bezoekers komen met elektrische auto’s. 

EEN DUURZAME MOBILITEIT3



17Duurzaamheidsagenda Westvoorne 2019 - 2020

Wat doet Westvoorne

Om in Westvoorne tot een dekkende oplaadstructuur te komen, is in 2017 gemeentelijk beleid opgesteld. 
Uitgangspunt is hierbij dat iedere burger (behalve in de buitengebieden) die een aanvraag doet voor 
een openbare laadpaal binnen een afstand van 150-200 meter van zijn woning de mogelijkheid heeft 
om een elektrische auto op te laden. Er wordt actief gecommuniceerd over de mogelijkheden voor het 
gratis plaatsen van elektrische laadpalen in een wijk wanneer bewoners over gaan tot de aanschaf van 
elektrische auto’s. Er zijn tot op heden door Engie 11 openbare laadpalen op aanvraag en 4 laadpalen 
in opdracht van de gemeente op strategische punten geplaatst. Door de grote toename van het aantal 
elektrische fietsen, scooters en scootmobiels zijn in 2018-2019 ook hiervoor 3 laadpalen geplaatst.
Wij zullen de innovaties op het gebied van mobiliteit in de gaten houden, zoals de ontwikkeling van 
auto’s op waterstof en we zullen andere vormen van duurzame mobiliteit, zoals duurzaam openbaar 
vervoer en autodelen actief stimuleren. 

Projecten-maatregelen

•  In de periode 2019-2020 worden in totaal 8 nieuwe strategische laadpalen voor elektrische auto’s en 
4 laadpalen voor elektrische fietsen geplaatst.

Thema: Een duurzame mobiliteit

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Plaatsing 4 nieuwe laadpalen elektrische 
auto’s op strategische plaatsen 

2e t/m 4e kw 2019 2019: € 4.800,- gemeente

Plaatsing 2 laadpalen fietsen op  
strategische plaatsen

2e t/m 4e kw 2019 2019: € 7.500,- gemeente

Plaatsing 4 nieuw laadpalen voor  
elektrische auto’s op strategische plaatsen

1e-4e kw 2020 2020: € 4.800,- gemeente en Engie

Plaatsing 2 laadpalen voor elektrische 
fietsen op strategische plaatsen

1e-4e kw 2020 2020: € 7.500,- gemeente
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Algemeen
Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstof-
gebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem 
van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare  
energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.
Circulaire economie staat op dit moment nog aan het begin van een transitie. Het doel is om de  
komende jaren, in lijn met de Roadmap Next Economy van de MRDH, een opschaling te realiseren.  
Circulaire economie vergt nog een belangrijke regierol van de overheid.

Op Voorne-Putten willen wij circulaire economie in 2019-2020 verder vorm en inhoud geven. Hiermee 
is in januari 2019 een start gemaakt. Tastbare en tot de verbeelding sprekende initiatieven uit de markt 
zullen worden ondersteund, gestimuleerd en gefaciliteerd. Zo worden de kunstgrasvelden van de voetbal 
via het Fieldlab gerecycled door Plant One. De tuinbouwsector wil het gebruik van plastic terugdringen 
en de landbouwsector streeft naar meer lokale afzet (korte ketens) van haar producten. 

 
Wat doet Westvoorne

Duurzaam en circulair ondernemen
Duurzaam en circulair ondernemen zijn belangrijke pijlers voor een toekomstig bestendige locatie (en 
regionale economie). Wij willen bedrijven hierbij actief ondersteunen en stimuleren door het instellen 
van een energieloket dat tot doel heeft alle bedrijven in Westvoorne te ondersteunen op het gebied van 
duurzaam-circulair ondernemen. 

Afvalscheiding huishoudelijk afval
De hoofddoelstelling van de gemeente op het gebied van huishoudelijk afval is 75% afvalscheiding in 
2020. Elke inwoner van Westvoorne produceert 1,5 kg huishoudelijk afval per dag. Als iedere inwoner 
zijn afval zou scheiden kan 75% worden ingezet voor hergebruik of recycling. Dit levert een besparing 
op van het gebruik van nieuwe grondstoffen, terwijl recycling en hergebruik minder energie vergt dan 
gebruik van nieuwe grondstoffen. Momenteel ligt het percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk 
afval op ca. 68%.
Bovengemelde wijzigingen in het gemeentelijk afvalbeleid zijn ingrijpend. Dit vergt een permanente 
communicatie met de burgers

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE  
EN SAMENLEVING 4
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Projecten en maatregelen:

•  Wij stellen in samenwerking met Stimular een ”Loket duurzaam ondernemen” in voor alle bedrijven  
in Westvoorne, waarbij circulariteit naast energie (zie hoofdstuk 2 Thema Een energie neutrale  
gemeente) ook een belangrijk thema zal zijn. Ondersteuning van bedrijven zal gaan via individuele 
advisering aan bedrijven die hier behoefte aan hebben en het beleggen van themabijeenkomsten voor 
o.a. de bedrijventerreinen Mookhoek of de Pinnepot. Thema’s zijn afvalscheiding en hergebruik. 

•  Voor bedrijventerreinen Moolhoek en Pinnepot zal door de DCMR in overleg met Stimular onderzoek 
worden gedaan naar het in kaart brengen van de diverse afstromen bij bedrijven, kansen voor  
bundeling van afvalstromen en mogelijkheden tot hergebruik.

•  In het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval zijn de acties opgenomen om deze ambitieuze doelstelling 
te halen. De belangrijkste acties zijn:

 - Huishoudens ontvangen een kleinere (140 liter) container voor restafval.
 - Er worden maximaal 3 extra gft-containers per huishouden beschikbaar gesteld (op verzoek).
 - Ieder huishouden ontvangt een minicontainer voor oud papier en karton.
 -  Huishoudens krijgen de mogelijkheid een minicontainer voor zogenaamd PMD-afval  

(plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan te vragen. 
•  In 2019 wordt het gemeentelijk communicatiebeleid over gescheiden inzameling van huishoudelijk 

afval geëvalueerd. 

Thema: Een circulaire economie en samenleving

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Instellen loket duurzaam ondernemen voor  
bedrijven

Start 1-2-2019  
t/m 2022 

€ 10.000,- per jaar gemeente, Stimular

Fieldlab Green Economy Westvoorne:  
3 pilots innovatie zon op water, 1 pilot waterstof, 
1 pilot verwerking asbest en 1 pilot verwerking 
kunstgrasmatten

2019-2020 Voor Zon op water 
pilots is door de  
MRDH € 75.000,-  
aan subsidie verleend 

TNO, Plant One,  
gemeente, MRDH

Uitvoering gemeentelijk beleid afvalscheiding 
bij huishoudens (vervanging containers voor 
restafval, aanbieden containers voor papier en 
karton en op verzoek extra containers voor gft-en 
PMD-afval. 

1e en 2e kw  
2019

€ 730.000,- gemeente

Project afvalvrije school: (Bosrand, CNS,  
Overbos, Zeewinde)

2019-2020 2019: € 3000,- 
2020: € 3.000,-

SMD-, gemeente

Evaluatie maatregelen gemeentelijk beleid  
met als doel 75% gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval.

4e kw 2019 € 10.000, - gemeente
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De nu bestaande technieken zoals zonne enwindenergie, geothermie etc. zijn niet voldoende om de 
beoogde klimaatdoelen in 2050 te halen. Het vinden van nieuwe energiedragers is dan ook belangrijk. 
Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen door het plaats bieden aan pilots met nieuwe vormen 
van energie.

Wat doet Westvoorne

Wij willen in Westvoorne ruimte bieden aan innovaties op het gebied van duurzaamheid. Ontwikkeling 
van nieuwe technieken kunnen allereerst onszelf en de andere VP-gemeenten helpen met het behalen van 
onze regionale duurzaamheidsambities.

In 2017 is een start gemaakt met het Fieldlab Green Economy Westvoorne aan de noordoever van het 
Oostvoornse Meer. Fieldlab Green Economy Westvoorne is een podium voor duurzame initiatieven op 
het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Het gebied transformeert zich als verbinden-
de schakel tussen de industriële bedrijvigheid, de dynamiek van de natuur en het stedelijk gebied. 
Het Fieldlab is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangewezen als dé plek waar 
jonge mensen kennis opdoen, bedrijven vraagstukken inbrengen, overheden faciliteren en de natuur 
optreedt als leermeester. 
Binnen het Fieldlab wordt geëxperimenteerd, geïnnoveerd, ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op 
ecologische ontwikkeling, duurzame energiewinning en circulaire economie. Daarmee draagt het  
Fieldlab Green Economy Westvoorne bij aan de economische ontwikkeling van het eiland Voorne-Putten 
en de Metropoolregio.
DCMR en Provincie Zuid-Holland zijn o.a. vanuit vergunningverlening-handhaving betrokken bij het  
Fieldlab hebben hun medewerking toegezegd mee te denken om binnen de regelgeving rondom natuur 
en bedrijven, te zoeken naar mogelijkheden om onderzoek naar innovatie mogelijk te maken. 

De belangrijkste thema’s van de projecten binnen het Fieldlab zijn momenteel ”energie en water”.  
In 2019 zal vanuit de gemeente en bedrijven de volgende pilots worden uitgevoerd.
•  PV-systemen op oppervlaktewater’ 

Na een eerste pilot van drijvende PV systemen op De Slufter (die wordt afgebouwd), is er behoefte 
aan een nieuwe pilot waarin innovaties beproefd kunnen worden in combinatie met onderzoek naar 
ecologische aspecten. Dit is een pilot die wordt uitgevoerd door TNO met een aantal MKB-bedrijven. 
Het Fieldlab wordt hiermee landelijk de testlocatielocatie voor drijvende zonne-energiesystemen. 
De opzet van de pilot is drie uitgewerkte ontwerpen van drijvende zonne-energiesystemen op het 
Oostvoornse Meer van elk 40-50 kWp. Doel is volledige experimentele analyse van de performance 
van de drie systemen: temperaturen, instraling, mechanisch gedrag (golven, wind), stroomopbrengsten 
en studie naar de ecologische effecten.

EEN INNOVATIEVE GEMEENTE5
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De gemeente voert overleg met Plant One over de uitvoering van een aantal andere pilots binnen het 
Fieldlab: 
•  Pilot waterstof als veilige brandstof 

De eerste pilot betreft de toepassing van waterstof als brandstof voor auto’s. Waterstof als brandstof 
is al een bekend fenomeen, maar brengt echter wel risico’s met zich mee bij het vervoer ervan. Er is 
een methode ontwikkeld die de veiligheidsrisico’s fors beperkt door waterstof te binden aan een vaste 
stof. Deze technologie is een beproefde methode op laboratoriumschaal. De technologie moet worden 
opgeschaald naar een hoger niveau. Er zijn voorbereidende gesprekken om de opschaling bij het 
Fieldlab te laten plaatsvinden door bij het Fieldlab een proefinstallatie te plaatsen. 

•  Overige pilots 
Vanuit de samenwerking tussen Fieldlab en Plant One wordt overleg gevoerd om bij Plant One in 
samenwerking met de gemeente twee pilots uit te voeren. De eerste pilot betreft een innovatie op het 
gebied van het verwerken van asbest door middel van zuren, waarbij voor een deel de reststoffen  
als herbruikbare grondstof opnieuw kunnen worden ingezet. De tweede pilot betreft de verwerking 
van ‘oude’ kunstgras(sport)velden, waarbij de kunstgrasmat nagenoeg geheel wordt teruggebracht  
tot de oorspronkelijke grondstoffen en de verkregen grondstoffen weer marktwaardig verkocht  
kunnen worden.

Thema: Een circulaire economie en samenleving

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Fieldlab Green Economy Westvoorne:  
3 pilots innovatie zon op water,  
1 pilot waterstof, 1 pilot verwerking asbest 
en 1 pilot verwerking oude kunstgrasmatten

2019-2020 Voor Zon op water 
pilots is door de  
MRDH € 75.000,-  
aan subsidie verleend 

TNO, Plant One,  
gemeente, MRDH
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Algemeen 
Indien wij als gemeente succesvol willen zijn in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen en het 
draagvlak voor duurzaamheid willen vergroten, zullen wij zelf het goede voorbeeld moeten geven.  
Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten wij de komende jaren in op een verdere  
verduurzaming van onze eigen organisatie. Duurzaam denken en handelen, moet binnen onze eigen 
organisatie onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk. 

Wat doet Westvoorne

Uiteraard werkt de gemeente al een aantal jaren aan verduurzaming van haar organisatie. 
Voorbeelden van duurzaam beleidsuitgangspunten zijn:
•  Energieneutraal bouwen van woningen en gemeentelijke gebouwen waar wij initiatiefnemer en/of 

grondeigenaar zijn. 
•  Energiebesparing en duurzame opwek van energie bij bestaande gemeentelijke gebouwen. 
• (100%) Duurzame inkoop van goederen en diensten en duurzaam aanbesteden,
•  Verduurzaming van onze buitenruimten zoals toepassing van openbare ledverlichting, duurzaam 

straatmeubilair, laadmogelijkheden elektrisch vervoer in nieuwe woonwijken, milieuvriendelijke wijze 
van onkruidbestrijding en ecologisch beheer en bevordering diversiteit van openbaar groen, 

•  Verduurzaming van ons wagenpark (aanschaf van elektrische voertuigen en voertuigen op groen gas 
bij vervanging en uitbreiding).

• Verduurzaming van korte zakelijke ritten
• Het voorzien van onze bestuurlijke adviezen van een professionele duurzaamheidsparagraaf.

Projecten en maatregelen 2019-2020

•  In 2019 worden voor het personeel dat werkzaam is in het gemeentehuis 2 e-bikes in gebruik  
genomen voor korte zakelijke ritten tot 10 kilometer.

•  In 2019 zullen twee dienstauto’s van de buitendienst en twee dienstauto’s van het Woonbedrijf  
worden vervangen door elektrische auto’s of auto’s op groen gas.

• In het gemeentehuis wordt afscheiding (papier, gft, restafval. chemisch afval) doorgevoerd.

EEN DUURZAME  
EIGEN ORGANISATIE6
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Thema: Een duurzame eigen organisatie

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Plan van aanpak verduurzaming bestaande  
gemeentelijke gebouwen

2e kw t/m  
4e kw 2019

€ 24.752,- gemeente, Stimular

Afvalscheiding in gemeentelijke kantoorgebouwen 1e kw 2019 € 4.106,-  
(t.l.v. begroting 2018)

gemeente

Vervanging 2 dienstauto’s buitendienst door  
elektrische auto’s of auto’s op biogas.

2019 en 2020 € 106.000,- gemeente

Vervanging 2 dienstauto’s Woonbedrijf door 
elektrische auto’s of auto’s op biogas.

2019 € 46.000,- gemeente

Actualiseren duurzaam inkoopbeleid voortdurend Ambtelijke inzet gemeente

Onderzoek naar mogelijkheden opslag duurzaam 
opgewekte energie plan Drenkeling

2020 Pm. gemeente
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Algemeen 
Geluidsoverlast, luchtverontreiniging, stank, bodemkwaliteit en externe veiligheidsrisico’s kunnen een  
negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en op het welbevinden dan wel de  
gezondheid van mensen. 
In een duurzame leefomgeving is de milieubelasting laag, zijn de milieurisico’s beperkt en wordt  
minimaal voldaan aan alle wettelijke normen. 

Wat doet Westvoorne

De leefomgevingskwaliteit in Westvoorne wordt enerzijds beïnvloed door lokale bronnen en anderzijds 
door het Haven Industrieel Complex. Om deze reden werken wij in Westvoorne via twee sporen aan een 
goede leefomgevingskwaliteit, namelijk:

a. De milieukwaliteit vanwege lokale bronnen
De milieubasistaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving van lokale bedrij-
ven, de bewaking van de bodem-, geluid- en luchtkwaliteit en externe veiligheid worden in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd door de DCMR. In dit kader is Westvoorne, evenals de andere gemeenten bin-
nen het Rijnmondgebied, participant in de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. 
Via de jaarlijkse Werkplannen DCMR borgen wij dat door een adequate vergunningverlening en perio-
dieke controles, bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in onze gemeente minimaal voldoen aan de 
wettelijke milieunormen. Bestaande beheersinstrumenten zoals het gemeentelijk bodeminformatiesysteem 
en geluidkaarten wegverkeerslawaai worden via de DCMR ingezet om te bereiken dat bij nieuwe ont-
wikkelingen de bodem- en de geluidkwaliteit gewaarborgd is. De lokale milieuklachten van onze burgers 
worden door de DCMR op een adequate wijze aangepakt en opgelost.
De DCMR voert in opdracht van de gemeente ook specifieke taken uit die belangrijk zijn voor onze  
leefomgeving. Zo is in 2017-2018 een inventarisatie uitgevoerd van mogelijk asbesthoudende daken  
in de gemeente. Dit in verband met het landelijke verbod op het hebben van asbesthoudende daken 
dat in de maak is. Bij eerdergenoemde inventarisatie zijn ruim 1200 mogelijk asbesthoudende daken 
geïnventariseerd. 
Er wordt in 2019 door de DCMR een plan van aanpak opgesteld inclusief communicatieplan, over het 
faciliteren van de sanering van asbesthoudende daken. 
Op bovenstaande wijze werkt Westvoorne aan een goede leefomgevingskwaliteit vanwege lokale  
bronnen.

EEN GEZONDE LEEFOMGEVING7
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De DCMR heeft in 2018 een document Koers DCMR 2030 opgesteld, waarmee zij in overleg met de 
DCMR-participanten haar rol wil bepalen bij belangrijke nieuwe landelijke ontwik-kelingen zoals de  
Omgevingswet, Energietransitie en Circulaire economie. In het Algemeen Bestuur van de DCMR is  
afgesproken, dat de DCMR in nauw overleg met haar participanten via concrete projecten inhoud  
zal geven aan haar rol in bovengenoemde thema’s. 
Westvoorne levert via door de DCMR georganiseerde workshops, participanten-overleggen en lidmaat-
schap van het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur haar bijdrage aan het bepalen van de rol van de 
DCMR bij bovengenoemde thema’s.
 
b. Koepelovereenkomst Westvoorne-Havenbedrijf Rotterdam
Westvoorne grenst aan het Haven Industrieel Complex. De milieubelasting vanwege Maasvlakte-Euro-
poort (geluid, stank, stof, en externe veiligheid) is voor Westvoorne aanzienlijk. Om deze reden is mede 
op initiatief van Westvoorne een nauwe samenwerking ontstaan tussen Westvoorne en het Havenbedrijf, 
met als belangrijkste doel voor Westvoorne, dat de milieubelasting vanwege industriegebied Maasvlakte- 
Europoort in Westvoorne zo laag mogelijk is. Hiertoe is in 2017 de Koepelovereenkomst Westvoorne- 
Havenbedrijf gesloten. Ter uitvoering van de Koepelovereenkomst wordt er periodiek ambtelijk en  
bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf gevoerd, zodat de gemeente en Havenbedrijf op de hoogte 
blijven van elkaars ontwikkelingen en hierop tijdig kunnen reageren. Belangrijke projecten die op basis 
van de Koepelovereenkomst in samenwerking met het Havenbedrijf worden uitgevoerd zijn:

•  Het project Geluidmeetnet  
In het kader van dit project zijn in 2017-2018 de vier geluidbronnen in kaart gebracht die in  
Westvoorne voor de meeste overlast zorgen. Dit betreft EMO, BP, de N15 en de Havenspoorlijn.  
Als vervolg hierop zal in 2019 in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR met  
genoemde broneigenaren een zogenaamde Milieukansenkaart worden opgesteld, waarin alle  
toekomstige ontwikkelingen bij de broneigenaren in beeld gebracht, (zoals de vervanging van de 
Suurhofbrug) die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de geluidkwaliteit vanwege het Haven 
Industrieel Complex. Het projectleiderschap voor het vervolg van het project Geluidmeetnet ligt bij de 
DCMR. De kosten hiervan bedragen € 25.440, - en komen voor 50% ten laste van het Havenbedrijf 
en voor 50% ten laste van Westvoorne (t.l.v. het Werkplan DCMR). 

•  Hartelstrook-Krabbegat  
Momenteel wordt het bedrijventerrein Hartelstrook-Krabbegat ten noorden van het Oostvoornse Meer 
verder ontwikkeld. Met het Havenbedrijf zijn afspraken gemaakt dat bij nieuwe bedrijfsontwikkelingen 
zoveel mogelijk wordt ingezet op bovenwettelijke (innovatieve) milieumaatregelen. Hiernaast wordt 
ook ingezet op een goede landschappelijke inpassing bij de vestiging van nieuwe bedrijven of  
compenserende maatregelen (zoals extra groen). In dit kader zijn voor de nieuwe vestiging van het 
op- en overslagbedrijf HES op de Hartelstrook in 2018 afspraken gemaakt over de toepassing van 
bovenwettelijke milieumaatregelen. Over de landschappelijke inpassing/groencompensatie wordt  
nog overleg gevoerd.
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•  Plaatsing e-noses nabij het Oostvoornse Meer 
Op verzoek van Westvoorne wordt de gemeente aangesloten op het bestaande e-nose-systeem dat 
tussen het havengebied en aangrenzende (woon-)omgeving is gerealiseerd. Dit systeem waarschuwt 
tijdig bij eventuele calamiteiten met luchtverontreinigende stoffen.

•  Porthosproject 
In 2018 is in samenwerking tussen het ministerie van Economische zaken en het Havenbedrijf een 
project gestart voor de opslag van CO2 van bedrijven uit het havengebied in lege gasvelden onder 
de Noordzee, het zogenaamde Porthos-project. Hiervoor wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) 
opgesteld. De bedoeling is de CO2 bij de industrie af te vangen en deze af te voeren via lege  
leidingen in de leidingenstrook ten noorden of ten zuiden van de Maasvlakte. Om deze reden zijn 
Brielle en Westvoorne als direct aangrenzende gemeenten direct bij het project betrokken. Wij willen 
in het kader van het opstellen van een MER onderzoek naar de mogelijkheden en behoefte om CO2  
te leveren aan de glastuinbouw.

•  Deelname/advisering Westvoorne aan het opstellen van een MER t.b.v. het Porthos-project van  
ministerie Economische zaken en het Havenbedrijf.
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Thema: Een gezonde leefomgevingskwaliteit

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Werkplannen DCMR  
(milieubasistaken)

doorlopend 2019: € 445.096,-
2020: € 445.096,-

gemeente, DCMR

Plan van aanpak sanering  
asbestdaken (2019)

4e kw 2019 pm (wordt gefinancierd via 
Werkplan DCMR 2019)

gemeente, DCMR

Koepelovereenkomst Havenbedrijf doorlopend Ambtelijke inzet Havenbedrijf, gemeente

Vervolg project Geluidmeetnet 1e k2 2019 t/m        
3e kw 2019

2019: Gemeente €12.720,-
(tlv. Werkplan DCMR 2019) 
Havenbedrijf: €12.720,-

gemeente, Havenbedrijf, DCMR

2 E-noses bij het Oostvoornse Meer 2e kw 2019 ambtelijke inzet Havenbedrijf

Duurzame ontwikkeling van bedrijven- 
terrein Hartelstrook-Krabbegat

doorlopend pm (eventuele kosten van 
adviezen van de DCMR  
komen ten laste van  
Werkplan DCMR)

Havenbedrijf, gemeente

Deelname aan het MER-onderzoek 
Porthosproject

1e kw t/m  
4e kw 2019

ambtelijke inzet Havenbedrijf, min EZ gemeente 
Westvoorne en Brielle

Overleg met HES inzake groen-compen-
satie voor nieuwe bedrijfsvestiging aan 
de Hartelstrook

2e kw 2019 ambtelijke inzet gemeente, HES

Bijdragen aan ontwikkelpunten DCMR 
op het gebied van de energietransitie, 
circulaire economie etc.

doorlopend ambtelijke en bestuurlijke 
inzet

gemeente, DCMR
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Communicatie
Het realiseren van onze visie en ambities is een uitdagende, complexe en omvangrijke opgave.  
De gemeente heeft vooralsnog weinig sturingsinstrumenten om een duurzame ontwikkeling ook ”af te 
dwingen”. Een duurzame ontwikkeling van Westvoorne is dan ook alleen mogelijk, indien er sprake is 
van draagvlak en medewerking van onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Met name de energietransitie zal leiden tot ingrijpende wijzigingen die betrekking zullen hebben op de 
inrichting van de omgeving (windturbines, zonnevelden) tot op woningniveau (isolatie, installaties). 
Hierin zullen we inwoners, organisaties en ondernemers goed mee moeten nemen. Daarom stellen we 
een communicatieplan Duurzaamheid op. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming gaan 
echter snel, dus we faseren het communicatieplan. Dit plan is niet in beton gegoten, maar zal gedurende 
de tijd aan worden gepast aan de ontwikkelingen. Met het communicatieplan (fase 1) willen we hande-
lingsperspectieven bieden aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen 
en tegelijkertijd laten zien wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Inwoners en organisaties 
worden op de hoogte gehouden van plannen voor bijvoorbeeld afkoppeling van het aardgas, mogelijk-
heden waarmee energie bespaard kan worden, laadpalen voor elektrische voertuigen, etc.

Educatie
De gemeenten op Voorne-Putten werken sinds jaren samen met de Stichting Milieu Dichterbij. De SMD 
stelt voor de gemeenten jaarlijks een Activiteitenprogramma op met educatieve lessen over thema’s zoals 
natuur en energie voor alle scholen op Voorne-Putten. Verder organiseert de Stichting in opdracht van de 
afzonderlijke gemeenten educatieve activitei-
ten. Voor gemeente Westvoorne verzorgt de 
SMD jaarlijks het project Zeelessen met aan-
dacht voor natuur en milieu rond de Noordzee 
en in juli van ieder jaar de Dag van de Zee met 
jaarlijks en bepaald thema zoals vervuiling van 
de zee door plastic, waterleven etc. 

Sinds 2018 voert de SMD ook het project  
Afvalvrije school uit bij de basisscholen.  
Het doel hierbij is dat bij alle basisscholen 
in Westvoorne een project Afvalvrije school 
wordt georganiseerd. Hierbij worden als eerste 
samen met de school alle afvalstromen in kaart 
gebracht. Hierna worden de mogelijkheden tot 
beperking van afvalstromen, afvalscheiding en 
hergebruik bepaald. 

COMMUNICATIE, EDUCATIE  
EN ORGANISATIE8
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Organisatie 
De uitvoering van duurzaamheidstaken en met name de grote landelijke ambities die voor de regio’s 
en afzonderlijke gemeenten een geweldige impact hebben leiden er toe dat de huidige capaciteit voor 
milieu- en duurzaamheidstaken onvoldoende is.
In de periode 2019-2022 voorziet de gemeentebegroting dan ook in uitbreiding met een extra formatie-
plaats voor de uitvoering van duurzaamheidstaken. 

Monitoring
Ons Duurzaamheidsprogramma omvat een groot aantal projecten en maatregelen. Het is van groot be-
lang regelmatig de voortgang en het resultaat van al onze inspanningen te monitoren. Hierdoor kunnen 
wij vaststellen of wij de juiste instrumenten inzetten en of wij instrumenten op de juiste wijze hanteren en 
of wij op bepaalde thema’s moeten bijstellen. 
Wij achten monitoring ook van groot belang voor de raad om nauw betrokken te blijven bij al onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid en hierover in overleg te blijven

Thema: Communicatie, educatie en organisatie

Project - Maatregelen Planning Financiën Verantwoordelijke partij(en)

Opstellen Communicatieplan 1e kw 2019 Ambtelijke inzet gemeente

Uitvoering activiteitenprogramma  
scholen door SMD

doorlopend 2019: € 7.700,-
2020: € 7.700,-

SMD gemeente

Uitvoering project Zeelessen doorlopend 2019: € 2.500,-
2020: € 2.500,-

SMD gemeente

Uitvoering Dag van de Zee doorlopend 2019: € 2.000,-
2020: € 2.000,-

SMD gemeente

Project Afvalvrije scholen voor  
basisscholen 

2019 2019:
2020:

SMD gemeente

Aanstellen 1 fte duurzaamheids-
medewerker

2019-2023 2019: € 85.000,-
2020: € 85.000,-

SMD gemeente

Jaarlijkse monitoring gemeentelijk 
Duurzaamheidsbeleid en opstellen van 
de volgende jaarschijf met projecten en 
maatregelen

1e kw 2020 Ambtelijke inzet gemeente
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