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Aanleiding
Met het vaststellen van de Duurzaamheidsagenda 2018-2021 ‘Heel Heusden Duurzaam’, de 
daaropvolgende Uitvoeringsagenda en de Ambitiekaart energie, is ook afgesproken om u periodiek op 
de hoogte te houden van de vorderingen en ontwikkelingen rondom duurzaamheid.
Met deze raadsinformatiebrief blikken we terug op het afgelopen half jaar en vooruit, naar wat het 
komende jaar (en soms ook al wat verder in de toekomst) nog staat te gebeuren rondom 
duurzaamheid en de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda.
Hierna leest u in het kort informatie over de laatste ontwikkelingen aan de hand van de pijlers uit de 
Duurzaamheidsagenda. 

Informatie

Invloed coronacrisis
Het coronavirus beheerst nu al langere tijd het dagelijks leven. De impact van de beperkingen is flink. 
Zowel op economisch als op sociaal vlak. Dit merken we ook in de uitvoering van ons 
duurzaamheidsbeleid. We zetten nog steeds stappen vooruit naar een duurzamer Heusden, maar het 
virus zorgt wel voor nieuwe uitdagingen. Hoe blijf je in contact met je inwoners, ondernemers en 
partners? Hoe verleiden we hen om samen met ons te blijven investeren in een duurzame toekomst? 
Juist nu.
Van alle kanten wordt de roep om ‘groener’ uit deze crisis te komen luider. En we zien dat de druk om 
nu actie te ondernemen om die duurzame toekomst veilig te kunnen stellen alleen maar toeneemt. 
Maar het blijkt ook moeilijk om vanuit de coronaproblematiek van vandaag te blijven kijken naar de 
uitdagingen van morgen.

Energie
De beleidskaders voor grootschalige opwek van duurzame energie staan en verschillende initiatieven 
dienen zich aan. We hebben neergezet hoe we in onze gemeente om willen gaan met duurzame 
energie en nu is het tijd om daar invulling aan te geven. We verbinden onze ambities aan die van de 
Regionale Energie en Klimaat Strategie. Op weg om samen met onze lokale en regionale partners 
uitvoering te geven aan een duurzamer Heusden.
De belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van energie zijn:

 Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant
De RES-regio’s in Nederland moeten uiterlijk 1 juli 2021 hun definitieve bod indienen bij het 
Rijk. Zoals al bleek uit analyse van de conceptbiedingen, is de ambitie groot. Maar er zijn ook 



nog wel verbeterpunten. Vooral de betrokkenheid van burgers tot nu toe is een 
aandachtspunt.
De komende periode zal verder worden gewerkt aan de verdieping van het bod van de regio 
Hart van Brabant. Zo is er al een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) gemaakt 
voor de uitgewerkte scenario’s in de Regionale Structuur Warmte. Deze moet beeld geven bij 
de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verschillende varianten. Verder wordt er gewerkt 
aan regionale energiebesparing, wordt de handreiking voor zonnevelden opnieuw bekeken en 
worden de gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie uitgewerkt. Ook wordt, op advies vanuit het 
Rijk en de Commissie MER, een MER-toets voorbereid voor de REKS.
Naast de aanscherping van de plannen wordt er ook al vooruit gekeken naar realisatie van de 
REKS. Er wordt gewerkt aan een passende organisatievorm en financieringsstructuren om de 
ambities in de regio ook waar te kunnen maken. Hiermee lopen we voorop ten opzichte van 
veel andere regio’s.
Om burgers beter te kunnen betrekken bij de REKS worden er verschillende online sessies 
georganiseerd. In thematische sessies wordt meer uitleg gegeven bij de inhoud van de REKS. 
Daarnaast komen er ook lokale sessies om uit te leggen hoe de REKS zich zal vertalen naar 
de lokale situatie. Bij die laatste zal voor inwoners ook ruimte zijn om in gesprek te gaan met 
de verantwoordelijk bestuurder en/of ambtenaar. De bijeenkomst voor onze gemeente is 
gepland voor 9 december aanstaande.
Naast de gebruikelijke radenavonden staat er ook nog een roadshow op de planning om bij de 
raden langs te gaan en in gesprek te gaan over de voortgang van de REKS. In onze 
gemeente is deze gepland voor 8 december aanstaande.
Uiteindelijk zal in het eerste kwartaal 2021 de REKS worden klaargemaakt voor de 
besluitvorming om ook daadwerkelijk voor 1 juli 2021 als definitief bod te kunnen worden 
aangeboden aan het Rijk.

 Grootschalige opwek van duurzame energie
Nu de beleidskaders voor grootschalige opwek van duurzame energie staan, is het tijd om er 
invulling aan te geven. Voor zonnevelden loopt de selectieprocedure om voor maximaal twee 
initiatieven een projectlocatie aan te wijzen. We hebben daarvoor acht projectvoorstellen 
mogen ontvangen. Na onze selectie en toewijzing van een projectlocatie moeten 
geselecteerde initiatieven sowieso nog de ruimtelijke procedures doorlopen voor het 
verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen. In dit traject zal ook de raad worden 
betrokken. De ervaringen die we in dit proces opdoen zijn belangrijke input voor de evaluatie 
van het beleid dat voor 2021 op de agenda staat.
Op het vlak van windenergie zijn er ook al verschillende verkennende gesprekken geweest 
met initiatiefnemers. Belangstelling voor onze gemeente is er, maar we moeten zeker bij de 
windprojecten goed in de gaten houden hoe een en ander samen gaat vallen met de REKS.
In het beleid voor wind en zon hebben we een duidelijke ambitie om de lokale gemeenschap 
mee te laten profiteren van dit soort projecten. We merken dat het niet eenvoudig is om deze 
ambitie in te vullen. Daarom ondersteunen we burgerinitiatieven in hun onderzoek naar hoe zij 
deel kunnen nemen in projecten voor grootschalige opwek en onderzoeken ook onze eigen rol 
daarin. Daarbij betrekken we ook de motie van de raad om te kijken hoe we als gemeente die 
lokale initiatieven (financieel) kunnen ondersteunen.

 Zon-op-bedrijfsdaken
Enkele Heusdense ondernemers hebben hun krachten gebundeld om een initiatief op te 
zetten om meer duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op de bedrijfsdaken. Doel 
is om ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen en optimaal te laten profiteren van de 
duurzaam opgewekte energie van eigen dak. Maar ook ondernemers die geen geschikt dak 
hebben, kunnen profiteren van de energie die wordt opgewekt op de daken van hun mede-



ondernemers. De gemeente ondersteunt, onder andere vanuit de Economische Agenda, bij 
de uitwerking en ontwikkeling van dit initiatief.

 Duurzame warmte
Vanuit het Klimaatakkoord wordt van elke gemeente verwacht dat zij eind 2021 een eerste 
visie heeft ontwikkeld op een aardgasvrije gebouwde omgeving: de Transitievisie Warmte. In 
het kort moet deze visie een grof tijdspad schetsen voor de transitie naar aardgasvrije warmte. 
Het einddoel is volledig aardgasvrij in 2050, maar er wordt ook gekeken naar wat eventueel al 
mogelijk is voor 2030.
Het opstellen van de Transitievisie Warmte is slechts één onderdeel van de transitie naar een 
aardgasvrij Heusden. Uiteindelijk zullen we ook echt gebouwen van het aardgas af moeten 
gaan sluiten. Dit is een proces van de lange termijn. In onze gemeente pakken we dit soort 
complexe opgaven op in nauwe samenwerking met onze gemeenschappen. De eerste 
stappen naar een aardgasvrij Heusden worden in sommige van hen al gezet. Actieve 
inwonersgroepen uit verschillende kernen en wijken zijn al aan de slag met de transitie naar 
duurzame warmte, daarbij ondersteund door de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan 
Hedikhuizen, Herpt, vesting Heusden en de wijk Vliedberg in Vlijmen. Deze samenwerkingen 
willen we nu gebruiken om met elkaar de opgave voor een aardgasvrij Heusden verder te 
verdiepen en te verbreden. Zo leren we ook in de praktijk wat het betekent om van het 
aardgas af te gaan. In het plan van aanpak dat wordt gemaakt voor de Transitievisie Warmte 
staan we dan ook voor een lerend proces waarin praktijk en beleid elkaar verrijken.

 SMILE: regionaal leertraject ‘aardgasvrije wijken’ – Duurzaam Herpt
Het tweejarig leertraject SMILE komt tot een einde. In deze periode zijn er in Herpt, de kern 
die voor onze gemeente deelnam in het traject, flinke stappen gezet in de verduurzaming van 
de eigen leefomgeving. De leden van de werkgroep Duurzaam Herpt binnen Buurt Bestuurt 
hebben het voor elkaar gekregen om de gemeenschap van Herpt te mobiliseren en mee te 
denken en te werken aan een duurzame toekomst voor het dorp.
Er ligt nu een visie die een aantal richtingen uitzet die draagvlak hebben binnen het dorp en 
nu verder worden uitgewerkt door verschillende werkgroepen. Richtingen zijn bijvoorbeeld het 
onderzoeken van een collectieve aanpak voor energiebesparing, het onderzoeken van 
duurzame warmte uit aquathermie en het oprichten van een eigen coöperatie om bijvoorbeeld 
mee te kunnen doen in projecten voor duurzame opwek van energie.
Het samen optrekken in het SMILE-traject heeft gezorgd voor een mooie samenwerking 
tussen gemeente en inwoners. Als gemeente hebben we vooral gefaciliteerd, kennis gedeeld 
en ons netwerk ingezet om Herpt te helpen bij het ontwikkelen van hun duurzame ambities. Er 
wordt gewerkt aan opvolging van SMILE, mogelijk via de REKS, maar de gemeente blijft 
sowieso de ondersteuning aan deze duurzame koplopers voortzetten.

 Hedikhuizen Duurzaam
De laatste periode is er in Hedikhuizen hard gewerkt aan verschillende plannen voor de 
verduurzaming van het dorp op het gebied van warmte en elektriciteit. Gezamenlijk met lokale 
partners bekijkt de coöperatie Hedikhuizen Duurzaam enkele opties om een project met 
zonnepanelen op te zetten met een postcoderoosregeling, zodat ook de inwoners mee 
kunnen profiteren. Daarnaast is er in de afgelopen periode geïnvesteerd in de versteviging 
van de coöperatie met de werving van leden in het dorp. Dit hing samen met de 
doorontwikkeling van de plannen voor het warmtenet met restwarmte van de steenfabriek.
Cruciaal voor de voortgang van dit laatste project was een nieuwe, gezamenlijke aanvraag 
voor de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Helaas hebben we onlangs moeten vernemen dat het project in 
Hedikhuizen niet is geselecteerd. Ondanks de positieve beoordeling van het initiatief van 
onderop, het verworven draagvlak en het al uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, werd de 



schaal van het project en de concrete samenwerking met partners als onvoldoende 
beoordeeld. De energie die rond het project is opgebouwd, zowel bij het bestuur als bij 
inwoners, willen we niet verloren laten gaan en dus gaan we gezamenlijk bekijken hoe nu 
verder.

 Woonveste
Woningcorporatie Woonveste en de gemeente zijn al langer met elkaar in gesprek over de 
uitdagingen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Niet alleen is duurzaamheid 
een belangrijk onderdeel in de nieuwe prestatieafspraken, maar corporaties ook vanuit het 
Energieakkoord en het Klimaatakkoord doelstellingen om hun vastgoed te verduurzamen, net 
als de gemeente.
Op basis van het CO2-koersplan – een planning voor de verduurzaming van het vastgoed – is 
Woonveste gestart met de vergaande verduurzaming van al haar panden op basis van ‘no 
regret’ maatregelen. Dit betekent dat ze vooral investeren in goede isolatie, kierdichting en 
ventilatie om de energieprestatie van de panden te verbeteren. De bedoeling is dat uiteindelijk 
alle woningen minimaal energielabel B hebben.
De volgende stap waar we samen met Woonveste in op zullen trekken is het daadwerkelijk 
aardgasvrij maken van Heusden. Met de grote woningvoorraad van Woonveste is het een 
belangrijke partner om stappen te kunnen zetten in dit proces. Daarbij is het terugdringen van 
het energieverbruik natuurlijk ook belangrijk, wat we ook vanuit de nieuwe Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen voor 2021 samen met Woonveste op kunnen pakken.

 Energiebesparing
Samen met Energiek Heusden, Klimaatplein Heusden en de coöperatie Hedikhuizen 
Duurzaam hebben we een aanpak opgezet voor de uitvoering van de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE). Helaas ervaren we vooral in dit traject stevige hinder van de 
coronacrisis. De bedoeling van de aanpak is woningeigenaren bewuster te maken van hun 
energiegebruik en te adviseren over welke (eenvoudige) maatregelen ze kunnen nemen om 
juist energie te besparen. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de persoonlijke 
adviesgesprekken aan huis om de mensen een passend advies te kunnen geven bij hun 
situatie. Deze gesprekken kunnen nu niet plaats vinden.
De aanpak is nu dat we gratis een aantal ‘bespaartoppers’ – dit zijn simpele maatregelen die 
direct energie besparen, zoals radiatorfolie of tochtstrips – beschikbaar stellen waar mensen 
zich op in kunnen schrijven (tot 1 januari 2021 en zover het budget reikt). Deze zullen dan 
later worden gedistribueerd, wanneer dit weer past binnen de coronamaatregelen. Daarnaast 
zullen er verschillende ‘corona proof’ activiteiten worden georganiseerd door de partners, 
zoals online adviesgesprekken en webinars.
Volgend jaar zal opnieuw een regeling beschikbaar komen voor energiebesparing, namelijk de 
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Met deze regeling wordt het mogelijk om ook 
huurders deel te laten nemen aan de acties voor energiebesparing. Ook in Heusden  vragen 
we deze regeling aan en zijn we onder andere al in gesprek met Woonveste om te kijken naar 
een passende invulling.

 Gemeentelijke subsidies voor verduurzaming van vastgoed
Op 14 juli jl. hebben we de ‘Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke 
accommodaties’ vastgesteld, die daarna op 1 augustus is ingegaan. Maatschappelijke 
organisaties die een accommodatie in eigendom hebben in de gemeente kunnen een subsidie 
krijgen voor maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van hun accommodatie. De 
subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2021 en heeft een subsidieplafond van in totaal 
€ 37.500, waarbij een maximum van € 2.500 per aanvraag geldt. 
Op 29 september jl. hebben we de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere 
woningen’ vastgesteld, die op 1 oktober is ingegaan. Particuliere woningeigenaren en 



Verenigingen van Eigenaren binnen onze gemeente kunnen hierdoor een subsidie krijgen 
voor isolatiemaatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van hun woning. De 
subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2021. Er is een totaalbedrag beschikbaar van 
€ 62.500, waarbij een minimum van € 75 en een maximum van € 500 per adres geldt.

 Duurzame mobiliteit: GVVP
Het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan) bestaat uit drie onderdelen: de 
Mobiliteitsvisie, het Mobiliteitsplan en het Meerjarenuitvoeringsprogramma. De raad heeft op 
13 mei van dit jaar de Mobiliteitsvisie (met vijf ambities) vastgesteld. De volgende fase is het 
bepalen hoe we met mobiliteit kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities (zoals het 
stimuleren van duurzame vervoerswijzen) van onze gemeente. Dit wordt concreet in het 
Mobiliteitsplan. De verwachting is dat we dit plan medio maart 2021 aan de raad voor 
vaststelling kunnen aanbieden.

 Duurzame mobiliteit: laadpalen
Dit jaar is een kleine inhaalslag nodig om de aangevraagde laadpalen geplaatst te krijgen. 
Afgelopen zomer is de nieuwe aanbesteding afgerond. Deze is (opnieuw) gewonnen door 
Vattenfall. Onderdeel van deze aanbesteding is dat er op voorhand een kaart wordt gemaakt 
van de verwachte laadbehoefte. Dit moet helpen om makkelijker en sneller laadpalen te 
kunnen realiseren. Natuurlijk willen we hierbij ook onze inwoners betrekken. De juiste aanpak 
daarvoor wordt nog bekeken.

Biodiversiteit

 Natuur in de wijk
Voor het project Natuur in de wijk is de Natuur en Milieuvereniging Heusden (NMVH) van start 
gegaan met de inventarisatie van planten en vleermuizen. Er is subsidie verkregen om het 
project verder uit te rollen. Het project kan nu van start gaan in Herpt en in de wijk Vliedberg in 
Vlijmen. De NMVH onderzoekt samen met de gemeente hoe de biodiversiteit in de 
verschillende wijken kan worden verbeterd. In de wijk Venne-Oost in Drunen start een 
experiment met het omvormen van gazon naar kruidenrijk gras.  

 Natuureducatie in het Bewaarde Land
Door de coronacrisis zijn in het voorjaar van 2020 geen klassen naar het Bewaarde Land 
gegaan. In het najaar van 2020 is dit ingehaald. Ook voor het voorjaar van 2021 zijn er al 
weer veel aanmeldingen ontvangen. De inhoud van de lessen is inmiddels ook uitgebreid met 
het onderwerp (zwerf)afval en duurzaamheid, zodat op een bredere manier wordt gekeken 
naar de onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

 Nieuwe natuur
In het voorjaar is een nieuw stukje natuur bij de Driewiel (nabij de Meerdijk in Nieuwkuijk) 
gerealiseerd. Er is een aantal poelen gegraven, er zijn heesters en bomen geplant en er is 
een pad doorheen gelegd.

 Nationale Boomfeestdag
De nationale Boomfeestdag zou dit jaar op 18 maart zijn geweest, maar door de uitbraak van 
het coronavirus werd dat verplaatst naar 18 november. Helaas gooit het virus opnieuw roet in 
het eten en kan het ook nu niet doorgaan.
Kinderen van verschillende basisscholen uit onze gemeente zouden bomen gaan planten op 
Landgoed Steenenburg. Het evenement met de kinderen zal voor dit jaar niet meer doorgaan, 



maar de bomen worden alsnog geplant door onze Mogelijkmakers van de Buitendienst.
Voor volgend jaar staat de Boomfeestdag weer gewoon op de agenda, maar is het ook dan 
met een slag om de arm voor wat betreft de invloed van het coronavirus.

 Ecologische verbindingen
Waterschap Aa en Maas heeft begin 2020 met onze gemeente een ecologische 
verbindingszone (EVZ) aangelegd  langs de Koningsvliet. Deze natuurstrook is 2,5 kilometer 
lang en verbindt de natte natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’. Planten en 
dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig. Er is een natuurlijke oever langs 
het hele traject aangelegd en poelen voor amfibieën. Ook liggen er nieuwe stukjes bloemrijk 
grasland en er zijn bomen en heesters geplant.

 Pilot duurzaam bodembeheer
We zijn als gemeente op 1 januari 2020 gestart met een pilot ‘duurzaam bodembeheer’. 
Daarvoor is ruim 20 hectare pachtgrond van de gemeente ingezet. De pilot houdt in dat:

 op de gepachte gronden geen glyfosaathoudende middelen (bijvoorbeeld Roundup) 
mogen worden gebruikt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de plaatselijke 
bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel;

 de pachter evenwijdig aan de weg, het fietspad of de waterloop een rand van 
minimaal 6 meter breed moet inzaaien met één of meerjarige bloemen en kruiden. 
Het inzaaien en het beheer komen voor rekening van de pachter;

 het niet is toegestaan om er bloembollen, prei en aardappels te verbouwen of bomen 
te planten;

 het niet is toegestaan om bestaand grasland om te vormen. Scheuren van grasland is 
slechts toegestaan voor herinzaai.

De duurzaamheidsmaatregelen zijn vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van de 
pachtovereenkomsten. De overeenkomsten hebben een looptijd van vier jaar, in plaats van 
vier keer één jaar, zoals van toepassing bij de uitgifteronde 2020-2023. De agrariër heeft 
daardoor langere tijd zekerheid over het gebruik van de grond. Overigens betekent dit ook dat 
de gemeente deze gronden vier jaar lang niet kan inzetten voor andere doeleinden. 
De pilot wordt in 2023 geëvalueerd. Na de eerste zomer kunnen we vaststellen dat we hebben 
kunnen genieten van enkele mooie kleurige en fleurige akkerranden. 

Klimaatadaptatie

 Klimaatstresstest, risicodialogen en klimaatstrategie
De klimaatstresstest is klaar en is in oktober aangeboden aan ons college en de raad. Daarbij 
wordt ook het vervolg aangegeven (risicodialogen, klimaatstrategie en koppeling aan 
omgevingsvisie). 
Uit de stresstest blijkt dat onze gemeente te maken heeft met verschillende gevolgen van 
klimaatverandering. Met name hemelwateroverlast en hitte zijn belangrijke thema’s. Uit de 
risicodialogen volgt welke ambities en acties we als gemeente in de klimaatstrategie moeten 
gaan opnemen. De verwachting daarbij is dat het inrichten en het gebruik van de (openbare) 
ruimte anders zal moeten dan dat we in het verleden hebben gedaan. Er loopt nu al een 
stimuleringsregeling voor inwoners voor het afkoppelen en het aanleggen van groene daken. 
Aan de hand van de uitkomsten van de stresstest en de risicodialogen worden naast de 
klimaatstrategie ook het LIOR en PIOR waar nodig aangepast.

 Stimulering klimaatmaatregelen
Voor de gebouwde omgeving lopen diverse stimuleringsregelingen, die worden gemonitord en 



indien nodig aangepast. Het betreft hier het stimuleren van groene daken, het stimuleren van 
het afkoppelen van hemelwater, het stimuleren van het vergroenen van tuinen en het 
stimuleren van verbetering van de isolatiewaarde van gebouwen, het vergroten van de 
reflectiewaarde en van de toepassing van groene muren.



Circulaire economie

 (Zwerf)afval
De voorbereidingen voor het nieuwe afvalbeleidsplan, dat naar verwachting rond de zomer 
van 2021 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, lopen. Belangrijk onderdeel daarvan 
zal zijn de optimalisatie van het huidige afvalbeleid, waaronder ook de aanpak van zwerfafval, 
afvalbakken en bijplaatsingen/illegale dumpingen. Ook het voorkomen van afval en de 
kwaliteit van gescheiden ingezameld afval zijn belangrijke onderdelen.
De bewustwording over het belang van het scheiden van afval moet worden vergroot en in de 
gemeentelijke communicatie wordt dan ook regelmatig aandacht geschonken aan dit 
onderwerp. Daarbij wordt en is aangehaakt bij regionale en landelijke campagnes. Zeker in 
deze crisistijd, waarin er extra afval ontstaat in huishoudens en op straat, is bewustwording 
van belang. Ook omdat we zien dat er momenteel meer afvalvrachten worden afgekeurd dan 
voorheen, doordat er teveel vervuiling in zit. Dat betreft zowel GFT- als PMD-afval en, in 
mindere mate, papier. Ook controle van minicontainers is een onderwerp waarop we willen 
insteken. Door de coronacrisis is dit echter nog niet mogelijk geweest vanwege het ontbreken 
van menskracht. Tenslotte is een steeds groter wordend probleem de vervuiling in 
verzamelcontainers voor GFT- en PMD-afval bij hoogbouw, waardoor deze containers in hun 
geheel als restafval moeten worden afgevoerd. Ook op dit vlak zal, eventueel met 
communicatie maar ook participatie, naar (maatwerk)oplossingen worden gezocht.
De participatie bij de aanpak van zwerfafval is groot. De gemeente heeft inmiddels achttien 
zogenaamde schoonconvenanten afgesloten met buurtverenigingen. Deze verenigingen 
maken minimaal driemaal per jaar een vastgesteld gebied vrij van zwerfafval, waarvoor zij een 
vergoeding ontvangen. Daarnaast zijn er al bijna 100 vrijwillige ZAP-ers (ZwerfAfvalPakkers) 
actief binnen de gemeente. Ook zijn er al bijna tien adoptiegebieden gerealiseerd waarbij 
scholen, verenigingen of ondernemers een gebied adopteren om zwerfafval op te ruimen.

 Voedselverspilling
Het tegengaan van voedselverspilling is in 2019 niet opgestart. Het is niet bekend of dit nog 
op de agenda van de NMVH staat voor 2020, gezien de inspanningen voor luchtkwaliteit. In 
de campagne voor duurzamer leven zal wel aandacht worden besteed aan voedselverspilling 
en het voorkomen ervan.

Sociaal en gezonde leefomgeving

 Klimaatplein Heusden: Regiodeal Agrifood Capital
In samenwerking met Klimaatplein Heusden heeft onze gemeente deelgenomen aan de 
aanvraag van de Regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital voor een regiodeal met het Rijk. 
Afgelopen juli is de Regiodeal definitief gesloten. In de afgegeven beschikking zijn de 
afspraken inclusief de rijksbijdrage van € 10 miljoen bevestigd en wordt het eerste voorschot 
van € 5 miljoen aangekondigd. Het bedrag dat aan het eind van de looptijd van de Regiodeal 
in 2024 niet is besteed, kan overigens worden teruggevorderd door het Rijk. Bijdragen van het 
Klimaatplein Heusden, waarin wordt ingegaan op de versterking van de rol van de burger bij 
de inrichting van de directe leefomgeving, maken binnen de Regiodeal onderdeel uit van het 
project ‘Goed leven; de leefbaarheid in landelijke gebieden en de kleine kernen’.

 Verbeteren luchtkwaliteit
De NMVH is inmiddels gestart met een campagne voor verbetering van de luchtkwaliteit, 
gericht op het voorkomen van overlast door houtstook door particulieren. Hiervoor is 
gezamenlijk met de gemeente opgetrokken, waarbij de NMVH nadrukkelijk de kartrekker is. 
De campagne richt zich op kennisoverdracht en gedragsverandering. Omdat er nog geen 



(landelijke) normen zijn op dit gebied is het lastig om te controleren en handhaven. Daarnaast 
wordt nog bekeken in hoeverre het nodig is om luchtkwaliteitsdoelstellingen vast te leggen in 
de gemeentelijke omgevingsvisie.

Bijlage(n): ------


