Beschrijving
Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers,
bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld.
Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers
en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook
voor de toekomst.
Portefeuillehouder(s):
• Wethouder Wilma Baartmans
• Wethouder Willy Knop
• Wethouder Esther Prent
• Burgemeester Ruud van den Belt
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Wat hebben we bereikt in 2020?
Onze opgaven
Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Energietransitie
Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

In 2030 zijn we voor

We geven uitvoering aan de

De Concept RES is de afgelopen periode

49% energieneutraal in

duurzaamheidopgave.

uitgewerkt tot een definitieve RES, ook wel

bereiken?

onze gemeente.

de RES 1.0 genoemd. De RES 1.0 wordt in
Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. Daarnaast zijn we gestart met het
nader onderzoeken van diverse geselecteerde
initiatieven (zon op veld) in de Visie Energie en
Ruimte op haalbaarheid en wenselijkheid. Zo is voor
zonneveld De Eendracht een omgevingsvergunning
verleend. Verder zijn wij in januari 2021 gestart

Op
schema

met de uitvoering van een collectieve inkoopactie
voor isolatie in samenwerking met het Regionaal
Energieloket.
We starten met het opstellen van een In Q1 2021 starten we met het opstellen van de
warmtevisie.

Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland
dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over
een dergelijke visie.
In
ontwikkeling

Wij starten met de invulling van

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte

onze lokale opgave voor duurzame

vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie

energie opwekking en geven daarmee en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de
uitvoering aan de RES 2030.

RES.
Afgerond

We bieden 60 hectare ruimte aan

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte

ontwikkeling van zonneweides in de

vastgesteld door de gemeenteraad. In de

gemeente.

visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die
nader onderzocht worden op haalbaarheid en
wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee
minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren.

We faciliteren onze inwoners en

Inwoners kunnen met vragen terecht bij het

ondernemers. Bij het verduurzaamen

Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een online

van hun woningen of bedrijfspanden.

afspraak inplannen met de energieambassadeurs.

Dit doen we door bekendheid

Helaas kunnen de energieambassadeurs door de

te geven aan de (subsidie)

coronamaatregelen momenteel geen huisbezoeken

Op
schema

mogelijkheden voor het verduurzamen afleggen. Daarnaast is de gemeentelijke
van het eigendom en stimuleren van

stimuleringslening beschikbaar. De komende periode

initiatieven vanuit de samenleving.

besteden we in onze communicatie (opnieuw)

Op
schema

aandacht aan deze mogelijkheden.
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