
 
  

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Duurzaamheidsagenda 2015-2018 

 
 

 

De gemeente Ridderkerk heeft een programma Duurzaamheid. De noodzaak om te verduurzamen 
is groter dan ooit. Met koplopers worden de krachten gebundeld.  
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Inleiding   
In januari 2014 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Programma Duurzaamheid 2014. In 
dit  programma zijn activiteiten en projecten geformuleerd, waarbij de rode draad is dat 
duurzaamheid bij uitstek een onderwerp is waar de kracht van de samenleving kan worden benut. 
De samenwerking opzoeken met partners en de markt is dus van essentieel belang. Deze reeds 
ingezette aanpak willen we de komende jaren continueren, maar ook uitbreiden. Het levert namelijk 
een positieve tendens op voor de kwaliteit van onze leefomgeving, onze (lokale) economie en het 
kan bijdragen aan een aangename, betaalbare en gezonde omgeving en het ontstaan van 
(maatschappelijke) initiatieven. 
 
Geen vrijblijvendheid 
Het thema duurzaamheid speelt een 
prominente rol bij vele gemeenten. Maar 
tevens is het zo dat duurzaamheid geen 
vrijblijvendheid meer is. Met de ondertekening 
van het Energieakkoord in 2013 hebben 40 
koepelorganisaties zich met de overheid 
gecommitteerd aan een groot aantal 
afspraken; voor het eerst is er in Nederland 
een integrale aanpak voor de 
energievoorziening met een brede 
maatschappelijke consensus. Energie is 
immers een noodzakelijke voorwaarde voor 
het functioneren van onze samenleving. Met 
de afnemende beschikbaarheid van fossiele 
brandstoffen is een overgang naar een 
duurzame energiehuishouding noodzakelijk. 
Deze overgang is wereldwijd gaande, omdat 
fossiele grondstoffen eindig zijn en het 
onverantwoord is alles te verbranden. Voor 

de energietransitie zijn de volgende 
belangrijke doelstellingen geformuleerd in 
Nederland: 14% hernieuwbare energie in 
2020 en een besparing van het finale 
energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar.   
 
Verder dan energie 
Duurzaamheid gaat echter verder dat het 
thema energie. Ook bijvoorbeeld 
milieuaspecten behoren tot het onderwerp 
duurzaamheid. In september 2011 heeft de 
gemeenteraad het Milieuprogramma 2011-2014 
vastgesteld. Medio 2015 wordt een nieuw 
Milieuprogramma voorgesteld. Hoewel deze 
onderwerpen elkaar nauw raken en in 
samenhang ontwikkeld worden, vindt de 
uitwerking plaats in twee trajecten: een 
programma Duurzaamheid en een programma 
Milieu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

4 
 

Duurzaamheid  
De urgentie en noodzaak om te verduurzamen is groter dan ooit. Het is van groot belang 
verantwoord om te gaan met de begrensde middelen op aarde en duurzaam te handelen. De 
belangrijkste drijfveer hierbij is: een goede toekomst voor de volgende generaties zeker stellen.  
 
Het begrip  
Duurzaamheid is een breed begrip. Volgens 
de definitie van de VN-commissie Brundtland 
(1987) wordt onder duurzaamheid verstaan: 
‘duurzame ontwikkeling gaat over het voorzien 
in de behoeften van de huidige generatie, 
zonder daarmee voor de volgende generaties 
de mogelijkheden in gevaar te brengen om 
in hun behoeften te voorzien.’ Toekomstige 
generaties mogen dus niet worden belast 
met een steeds meer verslechterende 
leefomgeving.  
 
De doelstelling  
De doelstelling van het programma 
Duurzaamheid 2014 is om van Ridderkerk 
een duurzame gemeente te maken en daarbij 
de kracht die er al is in de lokale 
gemeenschap te benutten. Deze agenda 
richtte zich hierbij op ecologische 
duurzaamheid, waarbij sociale en financiële 
duurzaamheid belangrijke criteria zijn waar 
winst op geboekt moet worden. Dit 
uitgangspunt blijft gehanteerd.  
 
Op de langere termijn streven we naar een 
CO2 reductie van 40% in 2030 t.o.v. 1990, 
conform de Europese CO2-reductiedoelling. 
CO2 reductie kan behaald worden door 
bijvoorbeeld energie te besparen, duurzame 
energie op te wekken en de resterende 
uitstoot (uitgestoten door bijvoorbeeld 

mobiliteit) te compenseren. Uit de CO2- 
monitor van de stadsregio Rotterdam 2012 
blijkt dat er een licht dalende trend zichtbaar 
is in de CO2-uitstoot over de jaren 2009 tot 
en met 2011. De trend van de CO2-uitstoot 
vertoont per gemeente wisselende beelden. In 
Ridderkerk is de uitstoot met 4 kiloton 
gedaald in 2011 ten opzichte van 2008.  
 
Het is een behoorlijke opgave, waarbij we 
onze verantwoordelijkheid nemen en een 
proactieve rol op ons nemen. De lokale 
overheid speelt een belangrijke rol, maar het  
bereiken van deze doelstellingen kunnen we 
niet alleen. Hiervoor zijn we afhankelijk van 
Europees en landelijk beleid, maar ook van 
inwoners en lokale partners.  
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Wat hebben we bereikt?  
Het doel van het duurzaamheidsprogramma 2014 moest bereikt worden door het verbinden van 
partijen en initiatieven en het realiseren van projecten. Het verbinden van partijen en initiatieven is 
een faciliterende rol die de gemeente op zich neemt. Hoewel het resultaat hiervan deels 
onzichtbaar en lastig meetbaar is op korte termijn, is het doel hiervan des te belangrijker, namelijk 
het creëren van bewustwording dat groeit naar duurzaam handelen.  
 
Het programma Duurzaamheid 2014 
In het programma Duurzaamheid 2014 zijn de volgende activiteiten en projecten voorgesteld:  
1. Duurzaamheidskring Ridderkerk opzetten  
Steeds meer burgers en partners dragen hun steentje bij aan duurzaamheid; van het zelf 
opwekken van duurzame energie en het opzetten van een initiatieven (zoals de werkgroep fairtrade 
gemeente Ridderkerk en koffiedrab) tot de aanschaf van elektrische voertuigen. Voor steeds meer 
partners is het tevens geen vrijblijvendheid meer en biedt het dermate veel kansen dat 
‘achterblijven’ geen gewenste ontwikkeling is. Maar waar kunnen we elkaar vinden, inspireren en 
versterken? De oprichting van de Duurzaamheidskring Ridderkerk heeft tot doel kansen met lokale 
inwoners en partners te verkennen, maar ook bestaande lokale initiatieven een podium te bieden, 
zodat projecten gezamenlijk verder gebracht kunnen worden. De samenwerking in het netwerk, de 
Duurzaamheidskring Ridderkerk, biedt hiervoor een prachtige kans. Samenwerken kan bijdragen aan 
verfrissende ideeën en het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. En het kan initiatieven 
versnellen en verbeteren. In het afgelopen jaar zijn wij succesvol in gesprek gegaan met partners 
over de oprichting en we hebben toe gewerkt naar een duurzaamheidscongres in februari 2015. 
Tijdens dit congres is de duurzaamheidskring Ridderkerk gelanceerd. Ruim 40 deelnemers hebben 
aangegeven te participeren in de duurzaamheidskring. Ook is de Duurzaamheidsprijs Ridderkerk 
geïntroduceerd.  

 
2. Kenniscentrum Duurzaamheid 
Dit project heeft tot doel een fysiek centrum op te richten waar zonne-energie en duurzaamheid 
tastbaar is. Op deze plek kunnen vervolgens projecten samenkomen en versterkt worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat inwoners, vve’s, ondernemers en partners complete, onafhankelijke en 
transparante kennis kunnen ontvangen over alles wat te maken heeft met duurzaamheid. Een 
eerste stap hierbij was het vinden van een geschikte locatie. Het gebouw aan de De 
Genestetstraat 2 is bestemd voor maatschappelijke partijen. Hierbij is ook de realisatie van een 
kenniscentrum Duurzaamheid in beeld gebracht. Deze twee functies kunnen elkaar versterken. Het 
bijvoorbeeld toepassen van werkende, duurzame technieken in het pand heeft een positief effect op 
het beheer en de exploitatie voor alle betrokken (maatschappelijke) partners. Een werkgroep, 
bestaande uit partners, wordt gefaciliteerd door de gemeente om een plan te maken voor het 
beheer en exploitatie van het pand. Deze werkgroep heeft een visie op het pand gepresenteerd, 
waarna de planuitwerking is gestart met onder andere knowhow uit de Ridderkerkse samenleving 
en bedrijfsleven. Dit bestaat uit het opstellen van een plan voor het geschikt maken van het pand 
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voor het gebruik en het binden van partners voor de opzet. De financieringsmethode Crowdfunding 
wordt hierbij onderzocht. Crowdfunding is slechts interessant bij een geschikt, te realiseren project.  
 
Tegelijkertijd is er op regionaal niveau een subsidie aangevraagd bij de VNG voor het realiseren 
van een energieloket ten behoeve van het verduurzamen van particuliere woningbouw. Dit naar 
aanleiding van het Energieakkoord voor duurzaam groei (het SER Energieakkoord) dat in 
september 2013 door een groot aantal partijen is ondertekend. Doel van het akkoord is om 
gezamenlijk te werken aan de besparing van energieverbruik en vergroting van het aandeel 
duurzame energie. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om 
gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld, 
waaronder het beschikbaar stellen van een subsidiebijdrage. Deze inmiddels toegekende subsidie 
voor de regiogemeenten van de stadsregio Rotterdam en Goeree-Overflakkee wordt ingezet om 
belemmeringen, aan de vraag-en aanbodkant, weg te nemen die particuliere woningeigenaren, 
inclusief vve’s, er nu nog van weerhouden om te investeren in energiebesparing en het zelf 
opwekken van duurzame energie. Om dit te bereiken wordt o.a. ingezet op het inrichten van een 
energieloket waar bewoners voor onafhankelijk en deskundig maatwerkadvies terecht kunnen over 
hoe zij hun woning energiezuinig(er) kunnen maken. Het energieloket helpt bewoners van A tot Z 
bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met dit portaal (www.woonwijzerwinkel.nl) 
beschikt Ridderkerk over een website waarmee wij particuliere woningeigenaren zowel technisch als 
organisatorisch en financieel de weg kunnen wijzen naar een wijzere manier van wonen die 
toekomstgericht is. Zo kunnen woningeigenaren online de potentiele besparingsmogelijkheden voor 
hun woning in kaart brengen. Indien er aanvullende vragen zijn dan kan er telefonisch contact 
worden opgenomen met een adviseur van de WoonWijzerWinkel. Ook kan er een bezoek worden 
gebracht aan de WoonWijzerWinkel op Heijplaat in Rotterdam.  
 
Deze projecten versterken elkaar. Doordat er bijvoorbeeld een regionale website is ontwikkeld, kan 
elke gemeente lokale projecten belichten. Zo kan het Kenniscentrum Duurzaamheid Ridderkerk 
informatie plaatsen op deze website. Het verschil is dat het energieloket zich richt op het 
verduurzamen van woningen, terwijl het kenniscentrum bredere kennis over duurzaamheid aanbiedt.  
 
3. Zonne-energie  
In het programma Duurzaamheid 2014 ligt een belangrijk accent op zonne-energie. Dit is nodig, 
want het aandeel duurzame energie is nog geen 5% in Nederland, terwijl dat over zes jaar op 
14% moet liggen, zoals in Europees verband is afgesproken.  
 
Zonne-energie is sterk in opkomst In Ridderkerk. Op steeds meer daken zijn zonnepanelen te 
zien, zoals in onderstaande afbeeldingen is af te lezen. Ridderkerk loopt gelijk met het nationale 
niveau, maar de nationale doelstelling van 14% hernieuwbare energie is nog een enorme opgave!  
 
 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/
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Grafiek 1 Aansluitingen met opwekking zonne-energie per jaar in Ridderkerk 

  Grafiek 2 Vergelijking aansluiting met zonne-energie  

 
 

 
De realisatie van zonne-energie op een dak van de gemeente door derden is echter een relatief 
nieuw fenomeen. De zogeheten postcoderoosregeling, voortgekomen uit het SER Energieakkoord 
(2013), is in 2014 geïntroduceerd om het mogelijk te maken om met een groep burgers collectief 
lokaal groene energie op te wekken. Deze projecten stonden echter onder druk in 2014. Dit komt 
door een aantal onduidelijkheden in de regeling. Door een aantal aanpassingen in deze 
regelgeving lijken er echter weer kansen te bestaan. 
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Het doel van het stimuleren en faciliteren van deze initiatieven is niet zozeer het energieverbruik 
van de gemeente te verduurzamen, maar de gemeenschap de kans te bieden te verduurzamen en 
zodoende bottum up initiatieven te ondersteunen.  
 
In 2014 is een inventarisatie gedaan naar de gemeentelijke gebouwen in Ridderkerk en er is een 
(markt)consultatie geweest. Dit heeft er toe geleid dat:  
- Aan de hand van criteria gebouwen zijn geselecteerd welke geschikt zijn voor de realisatie 

van zonnepanelen  
- Er in overleg met een potentiele initiatiefnemer wordt gewerkt aan de oprichting van een 

Energiecollectief 
- Voor het op te richtte energiecollectief een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dit 

haalbaarheidsonderzoek richt zich op het toepassen van zonnepanelen op een groot dak, 
waarbij de lokale energieproject coöperatie (volgens de postcoderoosregeling) gebruik kan 
maken van het verlaagd energiebelasting tarief. Tijdens dit onderzoek wordt een technisch 
onderzoek uitgevoerd en tevens worden businessmodellen voor een coöperatief PV-systeem 
ontwikkeld.  

- In november 2014 is een aanvraag ingediend voor de subsidie Stimulering Duurzame Energie. 
Indien deze subsidie wordt toegekend, kan een rendabele businesscase voor zonnepanelen 
gerealiseerd worden door of voor de gemeente Ridderkerk. Deze subsidieaanvraag is 
ingediend voor recreatiecentrum De Fakkel.  

 
4. Communicatie  
Duurzaamheid dient continue onder de aandacht gebracht te worden. Er is ingezet op een actief 
communicatiebeleid met de uitgangspunten enthousiasmeren en informeren. In de 
communicatieactiviteiten worden activiteiten belicht en goede voorbeelden gegeven. In 2014 is dit 
op de onderstaande wijze vorm gegeven:  

- Organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops en een ontbijtsessie over het 
kenniscentrum duurzaamheid, samenwerken binnen de duurzaamheidskring en duurzame 
activiteiten in de gemeente (lokale initiatieven, groepsaankoop zonnepanelen en zo meer) 

- Communiceren via diverse kanalen over de groepsaankoop zonnepanelen  
- Structurele publicaties in het Gemeentejournaal   
- Uitbrengen van een nieuwsbrief Duurzaamheidskring  
- Het voeren van persoonlijke gesprekken  
- De oprichting van website’s (www.ridderkerk.nl/zon, www.woonwijzerridderkerk.nl en 

www.zonatlas.nl/ridderkerk) 
- Twitter  

 
 
 
 

http://www.ridderkerk.nl/zon
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Meer initiateven dan in het programma?  
Naast het programma Duurzaamheid zijn er meer initiatieven ontplooid. Een aantal voorbeelden 
worden gegeven.  
 
5. Groepsaankoop zonnepenalen  
We willen het voor huiseigenaren zo eenvoudig mogelijk maken om over te gaan tot de aanschaf 
van zonnepanelen. Om burgers op weg te helpen is de zonatlas, samen met de regiogemeenten 
van de stadsregio Rotterdam, geïntroduceerd. Deze handige interactiekaart toont eenvoudig of een 
dak geschikt is voor zonnepanelen en berekent wat de investering oplevert. Daarnaast hebben de 
regiogemeenten samen met Ichoosr in 2013 en 2014 een groepsaankoop zonnepanelen 
georganiseerd, onder de naam SamenZonneEnergie. Met deze acties zijn bijna 1.600 zonnepanelen 
geplaatst bij Ridderkerkse huishoudens.  

 
6. Uitbreiding elektrische oplaadpalen  
Stichting e-laad heeft in de periode van 2010-2012 12 oplaadplaatsen geplaatst in Ridderkerk. Bij 
11 oplaadpalen is er een mogelijkheid voor het opladen van 2 elektrische voertuigen. Sinds eind 
2013 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met de gemeente Rotterdam om laadpalen te 
kunnen plaatsen. Inmiddels zijn er 10 oplaadpalen geplaatst en worden er nog minimaal 4 
gerealiseerd. Het aanvragen van openbare oplaadpalen is nog steeds mogelijk voor inwoners, 
bedrijven en instellingen die een elektrisch voertuig hebben aangeschaft en niet beschikken over 
de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein.  

 
7. Natuur- en milieu educatie  
De gemeente heeft diverse initiatieven ontplooid, zoals: Europese mobiliteitsweek, Groene 
Voetstappen, Band op Spanning, Fietsen Scoort, Nacht van de Nacht, Stooktabel en 
vuurwerkvoorlichting. Op deze wijze zijn verschillende thema’s onder de aandacht gebracht. 
 
8. Verduurzamen openbare verlichting  
Bij armaturenvervanging wordt bekeken of LED-armaturen kunnen worden toegepast. Dit heeft 
verschillende voordelen. Zo hebben LED-armaturen een langere levensduur en de toepassing van 

LED-armaturen bespaart energie. Om een goede indruk te 
krijgen hoe LED verlichting in de openbare ruimte eruit ziet is 
er een Proeftuin met LED-armaturen gerealiseerd in de 
Touwslagerstraat en de Brouwerstraat op het industrieterrein 
Donkersloot. Rekening houdend met een levensduur van 25 jaar, 
wordt er een totale energiebesparing gerealiseerd van 434.246 
kWh. Daarnaast wordt per 2014 bij nieuwbouw LED verlichting 
toegepast.  
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9. Wijk west  
In januari 2015 heeft de gemeente Ridderkerk de intentieovereenkomst ‘De burger aan Zet in wijk 
West’ ondertekend met Woonvisie en zorginstelling Riederborgh. Gezamenlijk willen we de komende 
2 jaar in een proeftuin gaan experimenteren met de veranderende rollen in de wijk West. 
Onderdeel van de intentieovereenkomst is het verduurzamen van de wijk West. De focus ligt hierbij 
op het terugdringen van energievraag en het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het 
opwekken van duurzame energie. Activiteiten die hierbij naar voren zijn gekomen zijn: 
energiecompetitie in de wijk, realisatie van zonnepanelen op aanleunflats en het starten van een 
campagne over bewustwording en gedrag.  
 
10. Interne milieuzorg / duurzaamheid  
In het kader van duurzaamheid begint bij jezelf zijn er diverse ontwikkelingen, zoals het 
introduceren van een duurzaamheidsparagraaf. De duurzaamheidsparagraaf heeft tot doel te 
waarborgen dat duurzaamheid altijd wordt meegenomen in de besluitvorming. Maar ook het 
scheiden van afval in de organisatie en het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen hebben 
de aandacht. Zo is voor recreatiecentrum De Fakkel momenteel een energiebesparingsprogramma in 
uitvoering.   
 
Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat het Programma Duurzaamheid een projectgericht programma was, 
waarbij de projecten overwegend nieuw van aard (innovatief) zijn. Voor een goede implementatie 
blijft de samenwerking met partners en medeoverheden essentieel, die soms hun rol nog moeten 
uitvinden. Duurzaamheid borrelt en bruist in de samenleving, zoals ook in het programma 2014 
staat. De vraag of we willen verduurzamen is voor velen niet meer relevant, maar wel hoe. Veel 
overleg, communicatie en kennis is daarom noodzakelijk voor een adequate voortgang van de 
projecten. Het is immers niet altijd eenvoudig, omdat rekening gehouden moet worden met 
bijvoorbeeld juridische drempels en het financieren van projecten.  
 
Tot slot, is naast het programma Duurzaamheid ingezet op andere onderwerpen. Het gaat daarmee 
verder dan de benoemde projecten in het programma Duurzaamheid 2014.  
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Principes voor het nieuwe programma 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de voortzetting van het programma 
Duurzaamheid. De principes vormen daarmee de leidraad voor ons handelen en klinken door in 
de besluitvorming.  

- Groene draad  
Duurzaamheid moet meer en meer in het DNA komen van de gemeente, zodat 
duurzaamheid in acht genomen wordt bij alle besluiten.  

- Voorbeeldfunctie vervullen  
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. We pakken hiervoor onze 
verantwoordelijkheid op en voeren dit door in onze bedrijfsvoering.  

- Praktisch uitvoerbare projecten  
Er wordt ingezet op praktisch uitvoerbare projecten die bijdragen aan de ecologische 
duurzaamheid, de verbetering van de leef- en werkomgeving en de reductie van CO2-
uitstoot. 

- Doe wat je zelf kunt maar samen sta je sterk 
De stip op de horizon is het uitgangspunt. De weg ernaar toe is echter niet statisch. Dit 
omdat, zoals eerder geconstateerd, je duurzaamheid niet alleen kunt doen. Het bereiken 
van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid organiseer je niet, maar doe je 
samen. Mede daardoor zijn wij sterk afhankelijk van initiatieven en maatregelen die 
medeoverheden op regionaal, provinciaal en nationaal niveau nemen. Hier geldt de 
postcoderoosregeling als voorbeeld. Tevens zijn wij afhankelijk van initiatieven en projecten 
van anderen, waarbij de overheid proactief is en schakelt, stimuleert, agendeert en 
verbindt. De weg naar de stip op de horizon is daarom niet statisch en biedt 
mogelijkheden om kansen onderweg op te pakken. Wij blijven voortvarend zoeken naar 
kansen en (lokale) initiatieven om duurzaamheid te bevorderen. Kortom, duurzaamheid is 
tevens een proces van samenwerking en vraagt daarmee 
tijd.  

Programma continueren en intensiveren  
Ondanks de inzet van het afgelopen jaar, zijn we er nog niet. Dit 
is slechts het begin. Door de integraliteit, de complexiteit en de 
noodzaak van investeringen die een concreet duurzaamheidsbeleid 
met zich meebrengt is het een proces waarbij duurzaamheid 
continue onder de aandacht gebracht moet worden, podium 
gegeven moet worden aan succesvolle initiatieven en een netwerk in stand gehouden moet 
worden.  
 
Om deze reden wordt voorgesteld het programma te continueren, maar ook te intensiveren. Hierbij 
willen we duurzaamheid vooral praktisch insteken met goed uitvoerbare projecten die gericht zijn  
op ecologische duurzaamheid en vermindering van CO2 uitstoot. Het nieuwe programma is de 
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kapstok voor het te voeren beleid en geeft de speerpunten aan. Daarbij is het zorg dat 
duurzaamheid meer en meer in de organisatie verankerd raakt.   
 

Programma continueren  
Duurzaamheidskring Ridderkerk  
Binnen de Duurzaamheidskring kunnen succesvolle initiatieven of activiteiten een podium krijgen om 
zodoende ervaringen te delen. Daardoor kunnen mogelijk allianties ontstaan. Tevens willen we een 
duurzaamheidsprijs voor de komende twee jaar ter beschikking stellen. 
Beoogd resultaat: met lokale partners de kansen voor duurzaamheid omzetten in resultaten  
Belangrijkste acties:  

- Betrokkenheid partijen vergroten en netwerk uitbreiden 
- Bijeenkomsten organiseren  
- Duurzaamheidsprojecten met partners stimuleren, faciliteren en/of opzetten  
- De komende twee jaar de duurzaamheidsprijs uitreiken  

 
Kenniscentrum Duurzaamheid  
In het kenniscentrum is onafhankelijke informatie over duurzaamheid beschikbaar voor inwoners en 
partners. De planuitwerking voor de realisatie van een locatie voor maatschappelijke partijen en 
een Kenniscentrum, zoals beschreven op pagina 5, is gestart met onder andere knowhow uit de 
Ridderkerkse samenleving en bedrijfsleven. Het traject om het gebouw aan De Genestetstraat in te 
zetten voor enerzijds het kenniscentrum en anderzijds maatschappelijke partijen, wordt frequent 
afgestemd met het project Integraal Accommodatie Plan (IAP). Het opnieuw ingebruik nemen van 
een leegstaand pand past binnen de doelstellingen van het IAP.  
Beoogd doel: een fysiek kenniscentrum realiseren in 2015 waar o.a. complete, onafhankelijke en 
transparante kennis verzameld en overgebracht wordt in de De Genestetstraat 2. Dit tezamen met 
het traject om invulling te geven aan het gebouw als locatie voor maatschappelijke partijen.  
Belangrijkste acties:  

- Het opstellen van een plan voor het geschikt maken van het pand voor het gebruik  
- het binden van partners voor de opzet van het zogenoemde Participatie- en Kenniscentrum 

Duurzaamheid 
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van het toepassen van de financieringsmethode 

Crowdfunding  
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van het bereiken van een – voor de gemeente- 

kostendekkende exploitatie van het totale gebouw (conform Nota Maatschappelijk Vastgoed) 
 

Zonne-energie  
Door te investeren in zonnepanelen kan op de energierekening bespaard. Daarnaast is zonne-
energie milieuvriendelijk en met de zon als onuitputtelijke energiebron dragen we bij aan een 
duurzame wereld. Om deze redenen wil de gemeente Ridderkerk de productie van groene energie 
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maximaal stimuleren en bovendien inwoners en partners faciliteren zonne-energieprojecten te 
realiseren. Een monitoringsysteem van de zonnepanelen vergroot de bewustwording over het 
energieverbruik en maakt inwoners vervolgens bewust en enthousiast over andere 
energiebesparingsmogelijkheden. 
Beoogd doel: de productie van zonne-energie intensief stimuleren en faciliteren 
Belangrijkste acties:  

- Energiecollectief stimuleren en faciliteren met het doel te komen tot een energieproject 
coöperatie 

- Onderzoeken van het gebouw ‘sporthal de Beverbol’ voor het energiecollectief  
- Indien de subsidieaanvraag SDE toegekend wordt een uitvoeringsplan opzetten voor 

recreatiecentrum De Fakkel 
 
 
Communicatie  
We blijven een actief communicatiebeleid uitvoeren met de 
uitgangspunten: enthousiasmeren, informeren, verbinden en 
faciliteren. We houden zodoende doelgroepen zo goed mogelijk op 
de hoogte met betrekking tot ontwikkelingen en brengen goede 
voorbeelden onder de aandacht.  
Beoogd resultaat: inwoners, bedrijven, organisatie en partners op 
de hoogte brengen van ontwikkelingen, zodat zij actief deelnemen 
aan initiatieven, zelf initiatieven ontwikkelen en verbindingen leggen.  
Acties: We zetten hiervoor diverse communicatiemiddelen in: 

- Een actief en bij voorkeur persoonlijk communicatiebeleid met betrokken bedrijven, 
verenigingen, organisaties en bewoners  

- Inzet van gemeentelijke media-kanalen om inwoners en organisaties te inspireren te 
verduurzamen en kansen en resultaten onder de aandacht te brengen 

 
In alle gevallen bekijken wij welk medium het meest geschikt/aansprekend is voor het 
communiceren van ontwikkelingen en mijlpalen.  
 

Programma intensiveren  
Interne duurzaamheid  
De gemeente Ridderkerk geeft op diverse wijzen invulling aan interne duurzaamheid, door het 
stimuleren en faciliteren van afvalscheiding in de organisatie, het inkopen van groene stroom en 
het verduurzamen van het wagenpark. De komende jaren wordt op de ingeslagen weg 
voortgegaan, maar ook geïntensiveerd.  
Beoogd doel: duurzaam handelen moet steeds meer verweven zijn in onze organisatie en 
bedrijfsvoering  



 
 

  
 

14 
 

Acties: In het bijzonder zal ingezet worden op:  
- Duurzaam inkopen en Fair Trade gemeente worden 

De gemeente streeft ernaar om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Dit vraagt een 
flinke inspanning. In 2014 heeft de gemeente Ridderkerk hiertoe het manifest Professioneel 
Duurzaam Inkopen ondertekend. De gemeente heeft bovendien het streven om Fairtrade 
gemeente te worden in 2016.  

- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
In afstemming met het project Integraal Accommodatie Plan (IAP), een plan opstellen om 
te komen tot het verduurzamen van accommodaties. Het realiseren van groene daken 
wordt tevens meegenomen, zoals in de evaluatie van het milieuprogramma staat. Voor het 
stimuleren van duurzame energievoorziening voor gemeentelijke gebouwen wordt de 
onderuitputting van het investeringsvolume gebruikt.  

 
Zonneweide 
Op diverse plekken in het land ontstaan initiatieven om grondgebonden zonnestroominstallaties te 
realiseren. Dit maakt het mogelijk voor een ieder, die niet over een geschikt dak beschikt of zelf 
de ruimte niet heeft, om toch zelf duurzame energie op te wekken.  
Beoogd doel: mogelijkheden tot realisatie van een zonneweide onderzoeken  
Acties:  

- Zoeken van een geschikte locatie 
- Zoeken van geschikte partners die een zonneweide willen ontwikkelen en realiseren, 

waarbij lokale inwoners en partners kunnen participeren  
 
Verduurzamen particuliere woningbezit  
Woonlasten stijgen, waaronder voor veel huishoudens de energiekosten. Door bewust te zijn van 
het energieverbruik en te investeren in energiebesparende maatregelen kan hier verandering in 
komen. Hierdoor kan op de energierekening worden bespaard. Tevens biedt een energiezuinige 
woning meer comfort.  
 
Om deze redenen wil de gemeente Ridderkerk inzetten op bewustwording (woonlasten, 
energieverbruik) en de productie van groene energie stimuleren. Om burgers op weg te helpen 
zijn reeds een aantal stappen gezet, zoals het introduceren van de zonatlas en de 
groepsaankopen zonnepanelen. De gemeente Ridderkerk wil dit pad blijven volgen en intensiveren.  
Beoogd doel: particuliere woningeigenaren stimuleren en faciliteren het energieverbruik te reduceren 
door in te zetten op het creëren van bewustwording op duurzamer gedrag en het stimuleren van 
het zelf opwekken van duurzame energie.  
Acties:  
- uitrol van het project woonwijzerwinkel met de regiogemeenten  
- onderzoeken mogelijkheden voor het uitvoeren van de motie ‘nul op de meter woning’ 
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Realisatie Nieuw Reijerwaard   
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard heeft de opdracht om het bedrijventerrein voor 
de agro-foodsector, en de daarbij behorende ontsluiting, aanleg van een groene corridor en 
windturbines te realiseren. De gemeente Ridderkerk zal hierbij het belang van het realiseren van 
een duurzaam bedrijventerrein inbrengen.  
Beoogd doel: de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein 
Acties:  

- Met GRNR bedrijven voorlichten over het belang van en stimuleren om duurzaam te 
bouwen, het verlagen van de lasten met energiebesparing en duurzame energieopwekking.  

- Met GRNR streven naar een ‘open’ distributienetwerk voor duurzame warmte  
- Met GRNR de Duurzaamheidsvisie implementeren.  

 
Conclusie  
Verduurzaming is een keuze en Ridderkerk moet kiezen of men dat wil. Willen we een duurzame 
gemeente realiseren en willen we dat bewustwording over het belang van duurzaam handelen 
groeit bij bewoners, partners en gemeente? Dan moet het huidige programma Duurzaamheid 2014 
gecontinueerd en uitgebreid worden. Het is immers een intensief transitieproces. Hiervoor is inzet 
vanuit de organisatie gewaarborgd tot medio 2015. Indien we het programma willen continueren, 
zal ook de inzet gecontinueerd moeten worden (€80.000,-). Het vliegwiel stopt als er niet 
hernieuwde energie in wordt gestopt. Tevens wordt voorgesteld proceskosten ter beschikking te 
stellen gedurende het programma van €40.000,- per jaar voor communicatie, bewustwording, het 
organiseren van bijeenkomsten en advieskosten. Dit is essentieel voor het succes. Voor de 
uitvoering van het programma Duurzaamheid wordt voorgesteld in de Kadernota behorende bij de 
begroting 2016 jaarlijks een bedrag van €120.000 op te nemen. De finale afweging hiervoor wordt 
gemaakt bij de begrotingsbehandeling.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 


