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Inleiding
Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2018-2021 vastgesteld. De
Duurzaamheidsagenda geeft aan wat we de komende jaren op gebied van duurzaamheid doen op vier thema’s:
1) CO2-reductie en energietransitie,
2) Groen, water en klimaatadaptatie,
3) Grondstoffen en circulariteit, en
4) Mobiliteit.
Deze agenda is een uitwerking van het bestuursakkoord 2018-2022. Bij het vaststellen van de
Duurzaamheidsagenda hebben we ons voorgenomen om na een jaar de staat op te maken en vooruit te kijken.
Sinds het opstellen van de Duurzaamheidsagenda is de wereld veranderd. Er is een Klimaatakkoord, leerlingen
doen aan klimaatstakingen en in 2022 moeten we al van het Groningsgas af. Ook hebben we met de Regionale
Energiestrategie beter inzicht gekregen in de potentie voor duurzame energieopwekking in onze gemeente. Deze
is beperkt. Dit betekent dat we extra moeten inzetten op energiebesparing om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Als we terugkijken naar waar we in Wijdemeren op gebied van duurzaamheid stonden, zijn er werkelijk grote en
mooie stappen gemaakt. Duurzaamheid is onderdeel van het dagelijks leven. In deze gemeente discussiëren we
bijvoorbeeld niet over het nut van duurzame energieopwekking, maar we hebben het over de mogelijkheden en
kansen.

Wat doen we nu
In deze tussenevaluatie geven we met drie kleuren de voortgang van projecten aan. We zien dat bijna alle
projecten uit de duurzaamheidsagenda zijn uitgevoerd (53%) of zijn opgestart (35%). Daarmee zijn we goed op
weg om binnen deze coalitieperiode de gehele Duurzaamheidsagenda uit te voeren.
Deze projecten zijn uitgevoerd en/of doorlopend.

59%

Deze projecten zijn opgestart.

35%

Deze projecten moeten nog starten.

7%

Wat gaan we doen
Ondanks dat veel projecten al zijn uitgevoerd en opgestart, liggen er grote uitdagingen voor de komende twee
jaar. Zoals de uitvoering van de ‘Regionale Energiestrategie’, het opstellen van de ‘Transitievisie Warmte’ en de
warmteplannen op wijkniveau en de uitvoering van de ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’. Dit
zijn ingrijpende en veel omvattende projecten.
We werken binnen deze coalitieperiode toe naar een aanscherping van de Duurzaamheidsagenda. Daarin
kwantificeren we waar we staan, bepalen we tussentijdse mijlpalen en geven we meer inzicht in benodigde
(financiële)middelen.

Samen op pad
In de inleiding van de Duurzaamheidsagenda
geeft wethouder Joost Boermans aan zich voor te
stellen dat er een breed samengesteld platform
ontstaat. Degenen die zich bij de thema’s uit de
agenda betrokken voelen komen periodiek bijeen
met de gemeente.

mensen zich met duurzaamheidsonderwerpen
bezighouden.

De Energiecoöperatie Wijdemeren is inmiddels
zeer actief geworden, waarmee steeds meer

Daarnaast is via de Dorpenavonden en
participatieavond
over
de
Regionale
Energietransitie contact met de inwoners gelegd.
Dit is een goede eerste stap die we komend jaren
doorzetten. Onder andere bij het opstellen van
warmteplannen op wijkniveau.

Duurzaamheidskrant
Op de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid 10
oktober
hebben
we
een
duurzaamheidskrant uitgegeven. Hierin
informeerden we bewoners over de vier
thema’s uit de duurzaamheidsagenda. De
krant is in heel Wijdemeren verspreid en
positief ontvangen. We overwegen in 2020
weer een krant uit te geven op de dag van de
duurzaamheid.

Week van de duurzaamheid
Van 30 maart tot en met 6 april 2019 was de
week van de duurzaamheid. Door heel de
gemeente vonden deze week acties plaats in
het kader van duurzaamheid, zoals: lezingen,
operatie
steenbreek,
bijeenkomsten,
duurzame huizen route en het repaircafé. De
Energie Coöperatie Wijdemeren werkte
hieraan mee. In 2020 is de week van de
duurzaamheid van 21 tot en met 28 maart.

CO2-reductie & Energietransitie
Ambitie
In 2050 willen we klimaatneutraal zijn en moeten we het zonder aardgas doen. We
verbruiken dan niet meer energie dan we lokaal duurzaam opwekken. In 2021 is het
warmteplan voor de gemeente gereed.

We hebben samen met andere gemeenten,
netbeheerders, waterschap, woningcorporaties,
VvE’s en energiecoöperaties uit de regio het
convenant ‘Samen op Pad’ getekend. Dit convenant
gebruiken we voor de Regionale Energiestrategie
(RES).
In 2019 jaar hebben we de volgende stappen
gemaakt:
o

o

o

o

Op 19 september heeft de gemeenteraad de
startnotie
Regionale
Energietransitie
vaststelde.
In het najaar hebben raadsleden uit de regio
Gooi en Vechtstreek meegedaan aan een
‘serious game’. In spelvorm werkte
raadsleden samen om inpassingen voor
energieopwekking te vinden.
Op 28 oktober hebben samenwerkende
gemeenten, bewoners, energiecoöperaties,
raadsleden en stakeholders de laatste hand
gelegd op drie scenario’s. Dit zijn drie fictieve
hoekpunten om de discussie over mogelijke
opweklocaties lokaal te voeren.
Op 11 december hebben we de drie
scenario’s besproken in Wijdemeren. Hierbij
waren onder andere bewoners, bedrijven,
netwerkbeheerder, woningcorporaties en de
Energiecoöperatie Wijdemeren bij aanwezig.
De resultaten van deze avond vormen de
basis voor de concept RES: ons voorlopig bod
aan het rijk voor de hoeveelheid zon- en
windenergie die onze regio mogelijk kan
opwekken.

Vooruitkijkend, wat gaan we doen:
o

o

In juli 2020 beiden we de concept RES aan
het Rijk aan. Het Planbureau voor de
Leefomgeving gaat de concept RES-en van
alle 30 regio’s in Nederland doorrekenen.
Eind 2020/begin 2021 volgt de RES 1.0. Deze
moet de gemeenteraad formeel vaststellen.

Hoe dit deel van het traject zal lopen is nog
niet concreet gemaakt.
De gemeente heeft de oprichting van de
Energiecoöperatie
Wijdemeren
financieel
ondersteund. De coöperatie is projecten gestart
voor collectieve, lokaal en duurzaam opgewekte
energie.
De Energiecoöperatie Wijdemeren blijft actief op
het vlak van informatieverstrekking en collectief
inkoopprojecten. Als gemeente steunen wij de
energiecoöperatie. Daarmee geven we invulling aan
de ‘Motie Warme Voetjes’ die door de gemeente
raad op 11 juli jl. is aangenomen.
In Wijdemeren zijn meer dan 25 energiecoaches
actief. Het aantal energiecoaches is snelgroeiende.
Zij hebben in 2019 diverse voorlichtingsavonden,
straatgesprekken, gezamenlijke inkooptrajecten en
collectieve opwekkingsprojecten georganiseerd.
Collectieve opwekkingsprojecten onder andere op
De Fuik en het scoutinggebouw Klaas Toxopeus.
Inwoners
kunnen
antwoorden
op
duurzaamheidsvragen krijgen via het gemeentelijk
energieloket.
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de
bestaande initiatieven voor het verduurzamen van
de bebouwde omgeving regionaal te bundelen. Zo
zorgen we voor een effectieve aanpak en duidelijke
informatievoorziening voor woningeigenaren,
huurders en VVE’s.
De uitkomst van deze bundeling is de aanzet tot een
regionaal
energiedienstenbedrijf.
De
samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi
(Energie Verbonden), bedrijvencoalities, het
Duurzaam Bouwloket en gemeenten uit het Gooi
zijn partner in dit regionale energiedienstenbedrijf.
Vanaf medio 2020
energiedienstenbedrijf.

start
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0
0

Op de gemeentelijke communicatiekanalen zoals de
website en via social media brengen we de
noodzaak van de energietransitie voortdurend
onder de aandacht. Zo worden tips opgenomen
over besparingsmogelijkheden, duurzaam energie
opwekken of andere duurzame acties als het
vergroenen van tuinen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld.
Gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd met
onder andere zonnepanelen; we stellen daken
beschikbaar voor collectieve projecten. De
besparingen die we realiseren in de exploitatie
worden toegevoegd aan de Reserve Duurzaamheid.
In 2019 heeft ons vastgoed een energielabel
gekregen. Van de 23 locaties hebben:
o
o
o
o

13 locaties een A-label,
3 locaties een B-label,
4 locaties een C-label, en
3 locaties een G-label.

Deze labels laten zien dat voor een groot deel van
onze locaties de aanwezige installaties,
isolatiegraad en verlichting goed zijn. Het label zegt
echter niks over het energieverbruik van onze
locaties.
In 2020 blijven we ons energieverbruik monitoren.
Bij natuurlijke vervangingsmomenten overwegen
we altijd de duurzamere varianten.
In 2021 hebben we, als uitwerking van het
Klimaatakkoord, een duidelijke transitievisie
warmte en een warmteplan. Daarin staan onze
keuzes
voor
toekomstige
duurzame
warmtebronnen. We nemen onze inwoners hierin
mee en ondersteunen hen bij de keuzes die zij
moeten maken. We dagen individuele en
collectieve bouwers uit om warmteverlies te
voorkomen door zich extra in te spannen voor
effectieve isolatiemaatregelen. Dit is een
randvoorwaarde voor het verwarmen van
woningen met lage temperatuur en bespaart
tegelijk energie.
Het warmteplan maken we samen met bewoners,
bedrijven,
provincie,
waterschappen
en
netwerkbeheerders. Regionaal zullen pilotwijken
worden aangewezen waarvan geleerd kan worden.

Door de energietransitie zien we een
financieringsvraagstuk ontstaan bij de particuliere
woningbezitter.
Nieuwe
en
innovatieve
financieringsconstructies kunnen daarbij helpen.
Indien deze niet landelijk of vanuit de markt worden
aangeboden experimenteren we lokaal/regionaal
met financieringsconstructies. De nieuwe financiële
constructies stimuleren wij als gemeente, met als
doel om kosten en baten op de juiste plek te
brengen en daarmee de energietransitie te
versnellen.
We
vergroenen
het
vergunningenen
evenementenbeleid.
Bijvoorbeeld
door
te
onderzoeken of ‘groene leges’ kunnen bijdragen
aan een duurzame leefomgeving. Wie zich inspant
om extra energiezuinig te bouwen, kan in
aanmerking komen voor een korting op de leges.
Ook kijken we of we bij het afgeven van
vergunningen maatregelen kunnen voorstellen die
een positief effect hebben op een duurzame
leefomgeving. De uitwerking hiervan zal bij de
behandeling van de Kadernota 2020 aan de raad
worden aangeboden.
We gaan eigen kaders ontwerpen en/of in overleg
met de provincie maatwerk bieden voor duurzame
opwekking in het buitengebied. Waar beperkingen
gelden, bijvoorbeeld vanwege monumentale
waarden, moet op collectieve opwekking kunnen
worden teruggevallen.
Als gemeente Wijdemeren stimuleren we de
verduurzaming van scholen, sportgebouwen en
buurthuizen. Onder andere door mee te doen aan
het programma Frisse en Aardgasvrije scholen, een
initiatief vanuit de VNG. Ook onderzoeken we, in
overleg met de schooldirecties, of we meer
voorlichting over klimaat en duurzaamheid op onze
scholen kunnen geven. Dit wordt in 2019 opgestart.
De openbare verlichting is voor een groot deel
verantwoordelijk voor ons elektriciteitsverbruik.
We gaan daarom verder met het vervangen van de
huidige openbare verlichting door ledverlichting.
Hiermee
wordt
bespaard
op
het
elektriciteitsverbruik. Ook onderzoeken we of we
de
hoeveelheid
straatverlichting
kunnen
verminderen.
Ondertussen is ongeveer de helft van alle openbare
verlichting vernieuwd.

We

hebben in samenwerking met de
Energiecoöperatie Wijdemeren via de Regeling
Reductie Energie 90.000 euro subsidie ontvangen
met als doel 1000 huishoudens te bereiken met
kleine energiebesparende maatregelen en
energiecoachgesprekken.

Samen onderzoeken we ook de mogelijkheid om
met een lokaal project mee te doen met de
(regionale) subsidieaanvraag Aardgasvrije wijken.
Als deze mogelijkheid er is, dienen we in 2020 een
aanvraag in.

Groen, water & klimaatadaptatie
Ambitie
We behouden en versterken, waar mogelijk, het groene karakter van onze gemeente en
spelen in op de gevolgen van klimaatverandering. We doen dit zowel binnen als buiten de
gebouwde omgeving. Bij wijk- en straatontwerpen zijn groen en klimaatadaptatie
belangrijke elementen. We stimuleren inwoners om dit op eigen terrein te ondersteunen.
We willen de soortenrijkdom in het groen en daarmee het insectenleven vergroten.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening
gehouden met het effect op de waterhuishouding.
Waar mogelijk zal een nieuw project een positief
klimaateffect moeten hebben. Dit betekent: meer
berging waar de regen valt en het vertraagd
afvoeren van regenwater naar oppervlaktewater.
We verminderen wateroverlast en hittestress door
onnodige verstening te voorkomen. Het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP, 2018) geeft een
planning voor de vervanging van het rioolstelsel en
het afkoppelen van het regenwater. Bij de afvoer
van dit regenwater moet rekening worden
gehouden met kwaliteitsdoelstellingen voor het
oppervlaktewater. Straten worden bij
reconstructie zodanig ingericht dat zij ook voor
berging kunnen zorgen. Per geval onderzoeken we
dit.
De gemeente legt op meerdere plaatsen een
gescheiden riool aan. Schoon afstromend
hemelwater voeren we daarmee niet meer af met
vuilwater naar de rioolwaterzuivering. Dit heeft vele
voordelen zoals: minder slijtage en energiegebruik
van de rioolgemalen, vermindering piekbelasting
van de rioolwaterzuivering zodat deze beter
functioneert en minder energie verbruikt,
vermindering van het aantal overstorten en
verbeterde
kwaliteit
oppervlakte
water,
vermindering van het risico van verontreinigd water
op straat en risico’s voor de volksgezondheid en tot
slot minder risico op wateroverlast na een hevig
regenbui.
Ondanks dat wij als gemeente aanbieden het
afkoppelen van de hemelwaterafvoer te faciliteren,
maakt een beperkte hoeveelheid bewoners hier
gebruik van. Het percentage dat afkoppelt varieert
per straat tussen de 30% en 90%. Dit willen we
komend jaar verhelpen met een combinatie van
maatregelen voor waterberging en een

hemelwaterverordening. Hier volgt in begin 2020
een voorstel voor.
Bij het beheren van de openbare ruimte geven we
het goede voorbeeld door gebruik te maken van
onschadelijke bestrijdingsmaatregelen. Onkruid
wordt verdelgd door het gebruik van heet water en
de gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd met nat
zout. In de basis van het beheer en onderhoud
wordt duurzaamheid meegenomen en afgewogen
in het inkoopbeleid en de uitvragen. Het
gereedschap en het materieel van de buitendienst
wordt steeds meer elektrisch, dus uitstootvrij.
Inwoners van Wijdemeren kunnen in hun eigen
tuin of straat een belangrijke rol spelen bij de
vergroening van Wijdemeren. We doen daarom
opnieuw acties in het kader van Operatie
Steenbreek, zoals een plantenactie. Hiermee
stimuleren we bewoners om verhard oppervlak te
vervangen door planten, bomen en struiken.
De start van de Duurzame week 2019 was de
tweede editie van de actie Steenbreek die we in
Wijdemeren hielden. Dit keer boden gebiedseigen
plantjes aan in ruil voor een tegel of straatsteen.
Ruim 130 mensen kwamen hiervoor langs. In 2020
herhalen we deze actie tijdens de week van de
duurzaamheid. Ook overleggen we in met
regiogemeenten over regionale steenbreekacties
verspreid door het jaar.
Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheid voor
een pilot “Bomen voor de toekomst!”. Om inwoners
te stimuleren om verharding uit hun tuin te
verwijderen, kunnen zij, tegen bepaalde condities,
een gratis boom van de gemeente krijgen.
We kijken hoe we waterbergingsmogelijkheden
steeds meer kunnen inpassen in de openbare
ruimte, denk aan wadi’s en waterpleinen. Dit geldt

zowel voor bestaande als nieuwe wijken. Groen
krijgt voortdurend aandacht.
In wijken waar een gescheiden riool wordt
aangelegd, blijven we het afkoppelen van daken
stimuleren door de regentonnenactie. De
regentonnenactie die in 2018 is gestart in de wijk
Overmeerzuid liep in 2019 door. In totaal zijn 15
regentonnen verstrekt. In 2020 blijven we
regentonen aanbieden.
Met een prijsvraag roepen we inwoners op om met
duurzame initiatieven te komen. Hiermee brengen
we denkkracht op gang. We stimuleren de realisatie
van de beste ideeën.
Samen met de Energiecoöperatie hebben we eind
2019 een prijsvraag gelanceerd. Met een prijsvraag
roepen we inwoners op om met initiatieven te
komen. Tijdens de week van de duurzaamheid in
2020 is de uitreiking.
We blijven het goede voorbeeld geven: we
verduurzamen het gemeentelijk groenbeheer en
stappen steeds meer over op elektrisch
gereedschap. Het maaibeheer wordt zodanig

ingericht dat de biodiversiteit bevorderd en
voornamelijk de aanwezigheid van nuttige insecten
wordt vergroot.
In 2019 evalueren we het huidige bomenbeleid en
stellen we een nieuw beleid op. Hierbij benutten we
de mogelijkheden voor verdere vergroening.
Momenteel werken we aan de evaluatie van het
bomenbeleid. Dat betreft zowel de regelgeving (al
dan geen kapvergunning) als de herplant bij
herinrichtingen. In 2020 delen we deze met de
gemeenteraad.
We ondersteunen groene buurtinitiatieven van de
Appelboom.
Hiermee
vergroten
we
de
betrokkenheid van inwoners bij hun groene
omgeving.
In regionaal verband en met betrokkenheid van
Natuurmonumenten, Recreatie Midden- Nederland
en het Goois Natuurreservaat wordt gekeken of
groene
afvalstromen
kunnen
worden
gekanaliseerd, zodat dit een grondstof wordt, zoals
bio-vergisting of biovezel producten. We
onderzoeken in 2019 of onze plassen
mogelijkheden bieden voor warmtewinning.

Grondstoffen en Circulariteit
Ambitie
We zetten het VANG beleid (Van Afval Naar Grondstof) voort. Afval bestaat niet, maar is
een nieuwe grondstof. We streven ernaar om in 2020 regionaal 75% van het afval te
scheiden. Inwoners produceren in 2020 maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar.

De regio heeft in Metropool Regio Amsterdamverband de intentieverklaring circulair inkopen in de
zomer van 2018 getekend. We hebben ons als
regiogemeente geschaard achter het document
‘State of the Region’ waarin aanvullende circulaire
doelstellingen zijn geformuleerd. Eind 2019 heeft
het college van B&W de Roadmap Circulair Inkopen
vastgesteld. Komend jaar gaan we aan de hand van
deze roadmap de huidige stand van zaken op gebied
van circulair inkopen onderzoeken. Vervolgens
stellen we een ambitie en uitvoeringsplan voor de
komende jaren vast.
We beperken het verbruik van grondstoffen door
altijd de vraag te stellen: moeten we tot vervanging
overgaan?
We zijn aangesloten bij de Statiegeldalliantie omdat
we vinden dat het invoeren van statiegeld op
verpakkingen effectief is om zwerfvuil en plastic
soep te voorkomen.
Om afvalscheiding zo eenvoudig mogelijk te maken,
en dus te stimuleren, heeft de gemeente afspraken
gemaakt met de GAD over een mobiel
inzamelingsstation dat regelmatig in de wijken
staat. Hiermee maakt de GAD het makkelijker voor
mensen om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk
afval gescheiden aan te bieden.
In 2050 wil Wijdemeren geheel circulair zijn. Dit
vraagt om zorgvuldigheid bij de inkoop van
diensten, services en goederen. Op 3 december jl.
heeft ons college van B&W ingestemd met de
afspraken van de MRA Top Duurzaamheid. Als
uitvoering van de MRA Actieagenda zijn tijdens de
MRA Top Duurzaamheid van 18 oktober jl. vijf
afspraken opgesteld met concrete projecten. Deze
afspraken zijn concrete projecten die bijdragen aan
een circulair inkopen, een circulaire economie en de
energietransitie. Op de Tweede Top Duurzaamheid
in juni 2020 staat centraal hoe de uitvoering van
deze afspraken verloopt. Bij inkoopacties worden
altijd eisen gesteld aan de producten en diensten

zodat deze binnen de circulaire economie passen.
De aanbieding wordt daarop getoetst naast
uiteraard een afweging van de kosten voor
alternatieven. Concreet gaan we het volgende
doen: In 2020 kopen we minstens tien procent
circulair in; in 2023 kopen we honderd procent
circulair in bij bouw gerelateerde opdrachten en in
2050 kopen we volledig circulair in.
De uitvoering van het VANG-beleid wordt aan de
hand van de opgedane ervaringen en de laatste
technische ontwikkelingen in 2019 met de GAD
geëvalueerd.
We maken concrete prestatieafspraken met de
GAD; we willen het initiatief nemen om regionaal te
onderzoeken onder welke voorwaarden het
mogelijk is om de milieustraten op (nog) meer
publieksvriendelijke uren open te stellen. Indien
nodig zullen er nieuwe prestatieafspraken gemaakt
worden met de GAD. Het voorkomen van zwerfafval
blijft een aandachtspunt. De afvalscheiding in de
openbare ruimte en de ‘pratende bakken’ worden
in 2019 geëvalueerd. Ter verkrijging van NEDVANGgelden
(zwerfafvalvergoeding)
zijn
diverse
Appelboom-projecten ingediend. Na goedkeuring
van deze aanvraag zullen de projecten in 2019
worden opgepakt. Deze projecten dragen bij aan
een openbare ruimte met minder afval. Er komen
educatieprojecten en campagnes gericht op het
bevorderen van gewenst gedrag ten aanzien van
zwerfafval.
Samen met Stichting omgevingseducatie bieden we
basisscholen gratis lessen aan op gebied van
duurzaamheid, namelijk: Plastic Souples en
Uitvinder in de klas – thema afval en grondstoffen.
Drie scholen hebben vooralsnog aangegeven deze
lessen af te nemen voor groepen 7 en 8. Dit is
aanvullend op de gastlessen vanuit de GAD:
afvalcoach in de klas en Compostlessen.
Afgelopen jaar is het Van Afval Naar Grondstof
(VANG)-beleid geëvalueerd. We lopen in de pas,
maar moeten de aansluiting blijven zoeken bij

toekomstig beleid. Zo gaan we in 2020 aan de slag
met de motie “Geen NEE-NEE, Wel JA-JA”.
We stimuleren de plaatselijke middenstand,
ondernemers en organisatoren van evenementen
om te zorgen voor een minimum aan weggegooid
voedsel, plastic afval en zwerfafval. Waar mogelijk
zullen we dit opnemen in het nieuwe
evenementenbeleid dat de gemeenteraad in 2019
aangeboden wordt.

Bij het ontwerp van nieuwe straten of wijken
houden we rekening met een efficiënte inzameling
van het afval.
Afgelopen jaar hebben we in ons evenementen
beleid duurzaamheid opgenomen. Weliswaar
vrijblijvend, maar een goede eerste stap. Komend
jaar komen we met een voorstel om het gebruik
single use plastics (plastic dat voor eenmalig gebruik
gemaakt is) te verminderen.

Mobiliteit
Ambitie
De manier waarop we ons verplaatsen heeft gevolgen voor de leefbaarheid, voor de
veiligheid en voor de milieubelasting. We streven naar duurzame mobiliteit, zowel binnen
de gemeente als voor onze medewerkers.

Fietsen is een duurzame manier van transport, net
als het gebruik van openbaar vervoer. Als gemeente
stimuleren we het gebruik van fiets en OV. Dit doet
we door de aanleg van een uitgebreid en goed
onderhouden fietsnetwerk, met onder andere
snelfietsroutes en doorfietspaden en goede
stallingen bij OV-punten.
We nemen maatregelen om het woon-werkverkeer
van de medewerkers te verduurzamen. Het
fietsgebruik wordt gestimuleerd door de overdekte
fietsenstalling uit te breiden en oplaadpunten te
installeren voor meerdere e-bikes.
Om het aantal autokilometers te verminderen
worden
twee
e-bikes
aangeschaft
voor
dienstvervoer.
We
onderzoeken
welke
arbeidsrechtelijke
maatregelen fietsgebruik voor woon-werkverkeer
verder kunnen stimuleren en gaan ons inspannen
om een certificaat ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’ van de
Fietsersbond te verkrijgen.
De dienstauto’s worden gaandeweg vervangen
door elektrische auto’s. We kiezen daarvoor het
economisch
en
technisch
juiste
vervangingsmoment.
Voor opladen van elektrische dienstauto’s en
elektrische auto’s van personeel/gasten worden op
de parkeerplaats van het gemeentehuis twee
dubbele laadpalen bijgeplaatst.

We brengen de mogelijkheid tot het aanvragen van
openbare laadpalen in de gemeente regelmatig
onder de aandacht van onze inwoners. Met de MRA
kijken we of meer snellaadpalen kunnen worden
geplaatst om auto’s met een grote actieradius snel
te voorzien. Bedrijfsterreinen bieden extra kansen.
In 2019 is het Laadpalenbeleid 2020-2025 opgesteld
om deze versnelling mogelijk te maken. Hiermee
hebben we antwoord gegeven op de Motie
“Kleinere straal voor een laadpaal’. Op 12 december
jl. is dit beleid als hamerstuk in de raad door de raad
aangenomen. In 2020 starten we met de
implementatie.

1 We onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen er
0 mogelijk zijn voor de recreatieve mobiliteit. We

stimuleren elektrisch vervoer op het water. In 2018
werd samen met ondernemers de eerste Dag van
het Elektrisch Varen” georganiseerd; dat doen we in
2019 weer.

1 Een goed en duurzaam gebruik van de
0 recreatievoorzieningen in de gemeente is gebaat bij

goede OV-voorzieningen. We blijven ons daarvoor
inzetten. In het kader van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen onderzoeken we de
mogelijkheid voor transferia, zodat recreatieve
bezoekers de auto aan de rand van de gemeente
kunnen achterlaten.

