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Aanleiding
Op 19 december 2017 heeft u de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Jaarlijks geven wij u een update 
van de stand van zaken en een doorkijk naar het volgende jaar. 

De huidige stand van zaken bieden wij u hierbij ter kennisname aan. Het is aan de agendacommissie 
om te bepalen of dit onderwerp wordt geagendeerd voor de informatievergadering Ruimte en 
duurzaamheid op 27 november aanstaande.

Informatie
Duurzaamheid is een onderwerp dat breed wordt opgepakt, zowel binnen de gemeentelijke 
organisatie als in de samenleving. Onderstaande opsomming laat dit ook goed zien.

Energie
 Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Regionaal (Hart van Brabant) wordt gewerkt aan een REKS. Daarmee wordt in kaart gebracht 
hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Ook staat erin welke 
mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Medio 2020 moet het 
concept van de REKS worden ingediend bij het Rijk. Dit is een bevoegdheid van de colleges, 
maar de raden worden hierbij wel betrokken/geconsulteerd (o.a. via een Radendag). De raad 
stelt later (in 2021) de definitieve REKS vast.

 Visie zonne-energie
Na een intensief participatietraject met inwoners en stakeholders heeft de raad op 
17 september 2019 de visie vastgesteld. Energiek Heusden, Klimaatplein en de gemeente 
starten nu met een project om op de voormalige vuilstortplaats Bakkersdam een 100% lokaal 
zonneveld te realiseren.

 Kadernotitie windenergie
Ook voor dit onderwerp zijn er diverse bijeenkomsten geweest met inwoners en stakeholders. 
Alle input wordt verwerkt in een definitief ontwerp van de notitie, die vervolgens ter inzage 
wordt gelegd. De kadernotitie wordt in maart 2020 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

 De Emmamolen geeft Energie
Op welke manieren kan de Emmamolen in Nieuwkuijk energie geven aan de omgeving? 
Onder begeleiding van de Waardenmakers (innovatieplatform provincie Noord-Brabant, 
voorheen Werkplaats De Gruyter) wordt onderzocht hoe de molen naast het leveren van 
energie leveren, ook een energieke bijdrage kan leveren aan de samenleving in Nieuwkuijk 
(en omgeving). 

 Buurtwarmtepomp Vliedberg
Enkele inwoners uit de wijk Vliedberg in Vlijmen willen samen aan de slag met de duurzame 
verwarming van hun woningen. Daarvoor kijken ze naar een buurtwarmtepomp met  



thermische energie uit oppervlaktewater. Samen met Energiek Heusden, Woonveste en de 
gemeente wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

 Warmte uitwisseling Metal Valley en glastuinbouw
Het idee van warmte-uitwisseling tussen bedrijven op Metal Valley en de glastuinbouw kan 
interessant zijn voor de gemeentelijke visie op duurzame warmte. Bedrijven op Metal Valley 
en een aantal tuinders hebben zich bereid verklaard dit verder uit te willen werken. De 
gemeente heeft de Waardenmakers opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te 
voeren.

 SMILE, Leertraject aanpak aardgasvrije wijken
Vanuit de regio Hart van Brabant is een leertraject opgezet (met subsidie vanuit de EU) om 
gemeenten te laten experimenteren met en te leren van de aanpak van de realisatie van 
aardgasvrije wijken. Met dit leertraject hebben we het dorp Herpt professionele begeleiding 
kunnen geven om met elkaar een aanpak uit te werken voor de verduurzaming van het dorp.

 Geerpark
In 2019 zijn in Geerpark 106 NOM-woningen opgeleverd (waarvan ca. de helft van de 
woningen van Woonveste zijn). Alle projectmatige woningen (koop en huur) zijn NOM. In 2020 
zijn 77 NOM-woningen gepland. Alleen voor de kavelbouwers geldt een minder strenge eis en 
deze zijn in bovenstaande aantallen dan ook niet opgenomen.

 Woonveste
Naast de woningen in Geerpark heeft Woonveste de overige geplande NOM-woningen (124 in 
totaal) ook opgeleverd. Daarnaast is Woonveste nog bezig met het bepalen van een strategie 
voor de verduurzaming van haar woningvoorraad. De verwachting is dat voor de nieuwe 
woningen NOM wordt nagestreefd en voor de bestaande bouw ‘no regret’ maatregelen. 
Complicerende factor hierbij is dat nog niet bekend is wat de overheid gaat doen met 
warmtenetten, et cetera. Onlangs is er een afstemmingsoverleg over duurzaamheid geweest 
tussen de gemeente en Woonveste zodat men elkaar tijdig kan informeren en men weet waar 
men met vragen terecht kan.

 Duurzame mobiliteit: GVVP
Heel recent is aan een adviesbureau de opdracht gegeven om een nieuw GGVP op te stellen. 
Hierbij is expliciet gevraagd veel aandacht te geven aan duurzaamheid. In met name 2020 zal 
veel participatie met bewoners, ondernemers, belangenpartijen én de raad plaatsvinden.

 Duurzame mobiliteit: laadpalen
Ook in 2019 zijn weer openbare laadpalen geplaatst. Inmiddels staan er nu ca. 25 verspreid in 
de gemeente.

 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Op 27 september 2019 heeft de raad ingestemd met de plannen voor de verduurzaming van 
Die Heygrave. Onderdeel van het voorstel was een routekaart en plan van aanpak voor de 
verduurzaming van het overige gemeentelijk vastgoed.
De oorspronkelijk bedoelde monitoring van drie gemeentelijke gebouwen is uitgebreid naar 
alle gemeentelijke gebouwen. Hoe de energieverbruiksgegevens worden verkregen, verschilt 
per gebouw. Het opzetten van de monitoring kost daarmee meer tijd. Start van de monitoring 
is gepland voor het eerste, of in de loop van het tweede, kwartaal van 2020.



 Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
In 2019 is en wordt bij vervangingen binnen het gemeentelijk wagenpark telkens gekeken of er 
duurzame alternatieven zijn. Helaas is er (nog) niet voor elke vervanging een duurzaam en 
werkbaar alternatief. Dat geldt voor een aantal vervangingen die op de planning staan (o.a. 
maaimachine en vrachtwagen). Overigens wordt bij elke toekomstige vervanging (2020 e.v.) 
onderzocht of er op dat moment wel duurzame en werkbare alternatieven zijn.

Daarnaast loopt er momenteel een proef met de huur van een elektrisch voertuig voor 
opzichters, BOA’s en bodes. Als deze proef succesvol is, worden een of meer elektrische 
voertuigen aangeschaft. Het aantal gedeclareerde kilometers zal hierdoor sterk afnemen 
waarmee de aanschaf kan worden betaald.

 Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties
Maatschappelijke organisaties, die een accommodatie in eigendom hebben in onze 
gemeente, kunnen in 2019 subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. De subsidie 
bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag per 
jaar. Op dit moment zijn er vier aanvragen ontvangen, waarvan er drie zijn toegewezen. 

 Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen
In april 2019 heeft de gemeente een subsidieregeling opengesteld voor woningeigenaren die 
hun woning willen isoleren. De regeling eindigt op 31 december 2019 of zoveel eerder als het 
subsidieplafond is bereikt. Een groot aantal inwoners heeft gebruik gemaakt van de regeling, 
waardoor de subsidiepot inmiddels leeg is. Voor 2020 wordt momenteel onderzocht of er een 
soortgelijke subsidieregeling kan worden opengesteld. Ook wordt daarbij bekeken voor welke 
maatregelen deze regeling dan zou moeten gelden. 

Klimaatadaptatie
 Klimaatstresstest en risicodialoog

De klimaatstressteststudies op lokaal niveau zijn in 2019 klaar en in 2020 wordt op basis 
daarvan een risicodialoog klimaat gevoerd. Daarnaast wordt ook op regionale schaal een 
klimaatstresstest en een risicodialoog gedaan. Dit is opgestart in 2019 en zal in 2020 verder 
worden uitgewerkt en afgerond.

 Openbare ruimte
De waterkwaliteit in de waterslinger in Geerpark en de watergangen in Vlijmen Noord is 
gedurende 2019 onderzocht en gemonitord. Daarnaast is in 2019 onderzoek gedaan naar het 
ontstaan van foutaansluitingen in (gescheiden) rioolstelstels om de kwaliteit van het 
oppervlaktewater goed te kunnen houden.

De herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen is een mooi voorbeeldproject voor 
toekomstige herinrichtingen waarbij water en groen worden gecombineerd als kwaliteitsimpuls 
voor de openbare ruimte, met meer zichtbaar water.

 Bebouwde omgeving
Per 1 januari 2019 is de stimuleringsbijdrage uit het Waterplan Heusden 2018-2022 
operationeel geworden. Er is al ca. € 5.000 uitgekeerd.

In 2020 worden de LIOR en de PIOR herzien waarbij wordt gescreend op klimaatgevolgen. 
Onderdeel daarvan is het stimuleren van het gebruik van materialen die wateroverlast en 
temperatuur temperen.



Biodiversiteit
 Groene schoolpleinen

Diverse scholen zijn bezig met het vergroenen van hun schoolplein. Soms wordt dit breder 
opgepakt en gaat men voor een groene school. 

 Groenstructuur
In 2019-2020 wordt de Driewiel nabij de Heidijk heringericht samen met de Natuur- en 
Milieuvereniging Heusden.

De Stikaregeling (subsidieregeling groen-blauw) is aangepast en onze gemeente doet weer 
mee. Van 2020 tot 2022 kunnen bewoners weer gebruik maken van deze regeling.

Bij omvormingen van het groen in de wijken gaat ook aandacht uit naar biodiversiteit. 
Bewoners worden betrokken bij de herinrichting van het groen in de straat en worden 
gestimuleerd ook zelf hun voortuinen aantrekkelijker te maken voor bijen en vlinders. Verder 
gaat in 2020 het project ‘Natuur in de wijk’ van start. Samen met de Natuur- en 
Milieuvereniging Heusden wordt ingezet op verbeteren van de leefomgeving van flora en 
fauna in de wijk. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van planten en nestkasten aan de 
bewoners en door aanpassingen van het openbaar groen in de wijk. Doel is om bewoners 
bewust te maken van het nut van biodiversiteit. Dit doen we door uitvoerige communicatie en 
door de bewoners te betrekken bij de uitvoering van dit project.

Circulaire economie
 SC Elshout

SC Elshout is bezig met het uitwerken van de plannen voor een nieuw club-/ en kleedgebouw. 
Hierbij is SC Elshout de kartrekker en de gemeente ondersteunt. Uitgangspunt is een 
functioneel gebouw waarbij duurzaamheid en circulariteit aandachtspunten zijn. Waar mogelijk 
wordt op deze thema’s een plus gerealiseerd ten opzichte van het Bouwbesluit. De 
verwachting is dat de plannen begin 2020 zijn uitgewerkt. Hierna volgt een 
voorbereidingskrediet en daarna kan worden gestart met de aanbesteding en vervolgens 
bouw. 

 Circulair inkopen
Circulair inkopen behoeft nog aandacht. In de resterende collegeperiode wordt een 
uitgangspuntennotitie opgesteld voor circulair inkopen.

 (Zwerf)afval
In 2019 is volop ingezet op de extra aanpak van zwerfafval, illegale dumpingen en 
bijplaatsingen, onder andere door participatietrajecten (schoonconvenanten, ZAP-ers, Buurt 
Bestuurt, adoptiegebieden) en educatie.

Participatie/initiatieven
 Energiek Heusden

De lokale energiecoöperatie heeft in 2019 de actie ‘Heel Heusden Isoleert’ uitgevoerd. Nu wil 
Energiek Heusden het project Solar Valley uit Waalwijk (zon op bedrijfsdaken) uitrollen naar 
onze gemeente. 

 Hedikhuizen Duurzaam
In Hedikhuizen is de coöperatie Hedikhuizen Duurzaam opgericht die zich inzet voor een 
gemeenschap die zelfvoorzienend is in energievoorziening en warmte. De nabijgelegen 
steenfabriek heeft zich aan het project verbonden  en is bereid te investeren in een nieuw 
warmtesysteem, waarmee hun restwarmte Hedikhuizen kan verwarmen. Anderen in het dorp 
hebben zich bereid getoond hun (bedrijfs)dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor 
de gemeenschap.



 Klimaatplein Heusden, Omgevingsvisie Land van Oude Maasje
Klimaatplein Heusden is een samenwerkingsverband (niet geformaliseerd) van actieve 
inwoners in de gemeente die zich in willen zetten voor een duurzame samenleving. Het 
Klimaatplein gaat zelf, in samenwerking met de gemeente, een omgevingsvisie opstellen voor 
het Land van ‘t Oude Maasje (het gebied in het noorden van de gemeente). Ook wordt met de 
HAS samengewerkt aan een project voor open data, waarmee inwoners makkelijker 
informatie kunnen krijgen over hun leefomgeving. Daarnaast werken Klimaatplein en 
gemeente samen aan de aanvraag voor een Regio deal. Dit is een Europese subsidie voor de 
versterking van de regionale/lokale economische structuur.

 Anders werken aan stad, dorp en land
Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie ondersteunt in het traject ‘Anders werken aan 
stad, dorp en land’ gemeenten die op een andere manier de samenwerking met hun inwoners 
aan willen gaan. Na deelname aan de eerste fase van het traject in 2018-2019 is onze 
gemeente, samen met Klimaatplein Heusden, nu geselecteerd voor de tweede fase van dit 
traject. Doel van deze tweede fase is om concreet met elkaar aan de slag te gaan.

 Omgevingswandeling aardgasvrije wijk
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is door het interdepartementaal Programma 
Aardgasvrije Wijken gevraagd om bij te dragen aan het leerproces over sociaal 
maatschappelijke aspecten van de wijkgerichte aanpak en advies te geven over hoe 
participatieprocessen bijdragen aan opschaling. Op 28 mei van dit jaar is in Oudheusden een 
omgevingswandeling georganiseerd. De ervaringen zijn verwerkt in de leidraad voor de 
nieuwe aanvragen in het Programma Aardgasvrije Wijken. 

 Kindercorporatie
Kinderen denken na over hun toekomst en leefomgeving. Zij dromen nog onbevangen en 
denken voor oplossingen niet automatisch binnen de kaders van school, thuis of gemeente. 
Ze zijn flexibel en weten op een natuurlijke manier partijen met elkaar te verbinden. Door 
kinderen actief te betrekken bij hun toekomst kunnen we grote maatschappelijke vraagstukken 
met zijn állen oppakken en aanpakken. Op diverse scholen zijn in samenwerking met 
Klimaathelden en Klimaatplein Heusden, projecten en activiteiten met als thema 
duurzaamheid opgestart. In het voorjaar van 2020 wordt een projectendag georganiseerd. 

 Economische agenda
Binnen de nieuw op te stellen Economische Agenda is duurzaamheid één van de vier 
hoofdthema’s. Samen met ondernemers uit onze gemeente gaan we binnen dit thema op 
zoek naar concrete activiteiten die we gezamenlijk gaan oppakken. Ook het hierboven 
genoemde initiatief van Solar Valley wordt hier in meegenomen. 

Sociaal en gezonde leefomgeving
 Duurzaam bodembeheer

Vanuit de rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant en de gemeente wordt steeds meer 
aandacht gevraagd voor een duurzaam bodembeheer. In de uitvoeringsregeling uitgifte 
geliberaliseerde pacht 2020 – 2023 is daarom duurzaam bodembeheer in de vorm van een 
pilot opgenomen. In totaal worden bij de uitgifte geliberaliseerde pacht circa negentien hectare 
aangewezen waarop duurzaamheidsmaatregelen van toepassing zijn. Op deze 
(cultuur)gronden worden akkerranden aangelegd en zijn glyfosaat houdende 
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Ook worden deze percelen direct voor een periode van 
vier jaar verpacht wat ook bijdraagt aan een duurzamer gebruik van het perceel. De pilot zal 
voor het aflopen van de uitgifteronde worden geëvalueerd.


