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Inleiding
Vervolgend op de evaluatie van de actiepunten 2018-2019, ligt hier een document met doelstellingen
en actiepunten voor 2020-2021. Eerst wordt ingegaan op de redenen die meegenomen zijn in het
beschrijven van de actiepunten 2020-2021. Daarna gaan we – net als bij de evaluatie 2018-2019- in op
de verschillende prioriteiten.

Redenen bij het opstellen van het actieplan 2020-2021
Veranderingen landelijke wetgeving
Sinds de vaststelling van de Duurzaamheidsvisie is er op het gebied van landelijke wetgeving veel
veranderd. De Duurzaamheidsvisie is gebaseerd op het Sociaal-Economische Raad (SER) akkoord uit
2013, wat inmiddels verouderde wetgeving is. Sinds het SER-akkoord is de Klimaatwet aangenomen,
waarin 3 doelen staan benoemd:
1. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 49% in 2030 (t.o.v. 1990)
2. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 95% in 2050 (t.o.v. 1990)
3. Een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.
In het klimaatakkoord, gepresenteerd in juni 2018, zijn maatregelen genoemd die we moeten
ondernemen om aan bovenstaande doelstellingen te voldoen. Daarnaast zijn enkele kaders
meegegeven waarbinnen we de Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Energie Strategie
(RES) vorm moeten geven. Deze kaders vragen om een flexibele benadering van de energie-en
besparingsopgaven. Ook kunnen deze kaders vragen om een afwijking van middelen en
doelstellingen zoals genoemd in de Duurzaamheidsvisie.
Focus op landelijke opgaven.
De Duurzaamheidsvisie is een ambitieus document waarin 30 doelstellingen benoemd staan met
betrekking tot verschillende opgaven en disciplines. Er is lokaal een stap gezet door deze doelstellingen
te prioriteren in een top 10 om meer focus te creeren. Deze top 10 doelstellingen focust zich op
verschillende opgaven zoals het verduurzamen van gebouwen, duurzame energieopwek, afval,
mobiliteit, groen, educatie en circulaire economie. De top 10 prioriteiten zijn het uitgangspunt voor de
twee-jaarlijkse actieplannen. Een aandachtspunt in deze fase van het proces is dat zelfs in de al
gemaakte prioritering, de komende twee jaar de focus moet liggen op prioriteit 1 en 2. Het gaat hierbij
om duurzame woningen en de opwek van duurzame energie. Hier wordt in 2020-2021 intensief aan
gewerkt in de vorm van de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie. Deze trajecten
krijgen ook een plek in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze integratie van trajecten is terug
te zien in de voorgestelde actiepunten in het actieplan 2020-2021.
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Waddinxveen heeft in 2025 een leefomgeving die gezondheid en
welbevinden van mensen positief beïnvloedt.
‘’Waddinxveen staat bekend als een gemeente waar mensen graag wonen. Om de hoge kwaliteit van
de leefomgeving vast te houden, kijkt de gemeente zorgvuldig naar de bestaande waarden, deze
worden minimaal behouden. Daarnaast voegt zij waar mogelijk waarden toe. Bodem, lucht en
waterkwaliteit zijn hierbij van belang. Maar ook bescherming tegen geluidshinder en tegen hittestress.
Een duurzame leefomgeving is (deels) een subjectief begrip. Het is daardoor niet goed te kwantificeren.
Door doelstellingen op deelgebieden te formuleren, wordt dit zoveel mogelijk toch geprobeerd.
Monitoring op de totale kwaliteit zal in gesprek met de samenleving moeten gebeuren
(Duurzaamheidsvisie Waddinxveen 2015-2025).’’

Doelstelling 2020-2021: Groen wordt ingezet om fijnstof af te vangen

Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: Groen wordt ingezet om fijnstof af te vangen. (Thema lucht)
Beoogde acties 2020-2021
Tiny forrest aanleggen met schoolleerlingen
Aanplanting nieuwe bomen en gewas

Beheren openbaar groen door inwoners
Operatie Steenbreek

Toelichting
In 2020 leggen we met schoolleerlingen een tiny forrest aan op het oude
WSE-terrein.
De raad heeft bij de programmabegroting van 2020-2023 besloten om naar
11.500 bomen te streven in Waddinxveen. Dit is één boom per huishouden.
Momenteel wordt onderzocht of realisatie van de toename tot 11.500 kan
worden gerealiseerd in één beheerperiode of moet verspreid over
meerdere periodes.
Bewoners zetten zich in om Waddinxveen groener te maken. Hoe meer
groen geplant wordt, hoe beter dit is voor zowel de Waddinxveense
uitstraling als de fijnstof afvang.
Tegel eruit, plant erin! Met Operatie Steenbreek stimuleert de gemeente
inwoners tot meer groen in de tuin in plaats van tegels. Dit is goed voor
biodiversiteit, bijen en de afvoer van regenwater.
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Doelstelling 2020-2021: Gemeente Waddinxveen behoort tot de schoonste gemeenten
in Zuid-Holland
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: Gemeente Waddinxveen behoort tot de schoonste gemeenten in ZuidHolland (Thema: groen en natuur)
Beoogde acties 2020-2021
Opschoondag

Waddinxveen staat in 2020 in de top 10
schoonste winkelgebieden van Nederland

Mobiel informatieloket zwerfafval
Maandelijkse monitoring openbare ruimte

Verkennen van Olivijn voor CO2 afvang

Fijnstofmeting op 11 plekken in Waddinxveen

Uitwerking Schone Lucht Akkoord

Toelichting
Ook de komende twee jaar doen we mee aan de opschoondag in
Waddinxveen. Op deze dag zetten inwoners, en verenigingen zich in tegen
zwerfafval. De gemeente regelt het materiaal, uitgiftepunten, koffie en thee
en een vergoeding per deelnemer.
Onder de naam ‘’Gouweplein Schoon’’ werkt de gemeente samen met
stakeholders aan een schoon Gouweplein! Zo wordt onder andere op 21
februari 2020 een pilot gestart om restafval en PMD te scheiden op het
Gouweplein. Als dit succesvol is, wordt het project uitgebreid naar andere
winkelgebieden in Waddinxveen. Daarnaast kijkt de gemeente samen met
winkeliers of zij op een ludieke manier het kauwgomafval kunnen
verminderen en zelfs recyclen.
De gemeente heeft een elektrische Tuk Tuk tot haar beschikking. Deze
bouwen we om tot een mobiel informatieloket die ook in te zetten is voor
informatie over zwerfafval.
De gemeente analyseert maandelijks de hoeveelheid zwerfafval. Door de
monitoring kunnen we beter in de gaten houden of het zwerfafval afneemt
na de invoering van het ‘Afval scheiden loont’ systeem. We kijken of deze
monitoring beter visueel weergegeven kan worden, zodat bewoners ook
makkelijker mee kunnen kijken.
Er gaat een pilotproject plaatsvinden bij het wandelpad bij de Coenecoop
langs de Kanaaldijk. Hier gaat Olivijn toegepast worden in plaats van
houtsprokkels. Olivijn is een duurzaam materiaal wat meer CO2 uit de
lucht bindt.
11 bewoners uit Waddinxveen meten de fijnstofuitstoot naar aanleiding van
een project wat is opgezet door de provincie en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door de snelle innovatie op het gebied
van ICT en de ontwikkeling van goedkope sensoren, kan iedereen steeds
beter zelf de kwaliteit van de leefomgeving meten. En dat gebeurt dan ook
steeds vaker. Bij het RIVM onderzoeken ze op welke manier nieuwe
sensordata gebruikt kan worden in de monitoring van de leefomgeving. In
Waddinxveen loopt dit project door tot in ieder geval de zomer 2020.
Daarna moet we nog betekenis aan de resultaten geven.
Waddinxveen heeft samen met 45 gemeenten, provincies en het Rijk het
Schone Lucht Akkoord ondertekent. Schone lucht is cruciaal voor iedereen.
Partijen stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50%
gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van
2016.
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Waddinxveen is in 2025 CO2-neutraal en wekt minimaal 25 % van
haar energie duurzaam op
‘’CO2-neutraliteit betekent dat de CO2-emissies in totaal nul zijn door een zo laag mogelijk
energieverbruik en duurzame opwekking. Er kan ter plekke nog wel uitstoot zijn, maar die wordt dan
gecompenseerd door bijvoorbeeld investeringen in projecten die CO2-uitstoot verminderen of CO2
vastleggen (zoals boomaanplant).
Om deze ambitie te bereiken moet het energieverbruik in zijn geheel omlaag. Het gebruik van fossiele
brandstoffen moet worden teruggebracht tot het absolute minimum en er moet zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van duurzaam opgewekte energie (Duurzaamheidsvisie Waddinxveen 2015-2025).’’

Doelstelling 2020-2021: duurzame energie: in 2020 leveren we de concept-Regionale
Energie Strategie (RES) aan bij het Nationaal Programma RES, en in 2021 wordt
de RES 1.0 vastgesteld door de verantwoordelijke overheden van de RES
Midden-Holland.
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: Waddinxveen heeft eind 2016 een overzicht van de behoefte aan
energie (ook in de toekomst) en hoe die duurzaam zou kunnen worden gedekt. In 2025 is minimaal 25% van deze
mogelijkheden uitgevoerd. (Thema: energieopwekking)
Beoogde acties 2020-2021
Samenwerking met de buurtgemeentes in de
RES

Zonnepanelen op
sportverenigingen

bedrijventerreinen

en

LTO project – zon op dak bij agrariërs

In gesprek met burgerinitiatieven

De Regionale Energie Strategie en duurzame
opwek in het omgevingsplan verwerken

Toelichting
De gemeente Waddinxveen werkt in de Regionale Energie Strategie
Midden-Holland
samen
met
Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda,
Krimpenerwaard en Zuidplas. Andere verantwoordelijke overheden binnen
het RES-proces zijn de provincie en waterschappen. In juni 2020 moet
uiterlijk de concept-RES zijn vastgesteld, door de gemeenteraden MiddenHolland. Na een doorrekening van Plan Bureau voor de Leefomgeving moet
de RES 1.0 uiterlijk in maart 2021 definitief zijn vastgesteld.
De gemeente is – net als de provincie – voorstander van dubbel
ruimtegebruik voor duurzame energie. Dit betekent bijvoorbeeld dat
dakoppervlaktes ook gebruikt worden om zonnepanelen op te leggen.
Bedrijven en (sport)verenigingen hebben vaak grote dakoppervlaktes die
hier geschikt voor zijn. De gemeente blijft in gesprek met partijen om te zien
wat mogelijk is
Op initiatief van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) starten we in 2020
een project om mogelijkheden voor zonnepanelen op agrarische daken te
onderzoeken. Het doel is om een strategie te ontwikkelen waarin
aangegeven wordt welke ambities agrariërs hebben met betrekking tot zon
op dak. En wanneer ook daadwerkelijk zon op dak gerealiseerd kan
worden. Dit wordt in samenwerking met de netbeheerder bepaald.
In het klimaatakkoord staat dat er gestreefd moet worden naar 50%
burgerparticipatie
en/of
eigenaarschap
van
duurzame
elektriciteitsprojecten. In dat kader blijft de gemeente in gesprek met
bewoners, binnen de ruimtelijke kaders van de RES Midden-Holland.
Projecten die we starten voor de Regionale Energie Strategie nemen we op
in de omgevingsvisie. Van daaruit zullen zij een doorwerking vinden in het
omgevingsplan.
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Doelstelling 2020-2021: In de periode 2020/2021 stelt de gemeente Waddinxveen een
Transitievisie Warmte op, die uiterlijk eind 2021 door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: De niet-gemeentelijke gebouwen in Waddinxveen zijn in 2025
energiezuinig: bestaande bouw is minimaal 50% zuiniger dan in 2012 en nieuwbouw is minimaal energieneutraal.
(Thema: gebouwde omgeving)
Beoogde acties 2020-2021
Overleg met stakeholders,
interne organisatie

inwoners

en

Uitvoeren project RRE-subsidie

Het ontwikkelen van een (overkoepelend)
communicatie- en participatieplan
Het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen
(WUPs)

Samenwerken in de Warmte Samenwerking
Oostland

De Transitievisie Warmte verwerken in de
omgevingsvisie.
Duurzame Huizenroute

Toelichting
De gemeente Waddinxveen betrekt waar mogelijk stakeholders en
inwoners bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Veel van deze
partijen kunnen meepraten en meedenken in de transitietafel die door de
gemeente is georganiseerd. Daarnaast betrekt de gemeente de
inhoudelijke expertise die zij in huis heeft, en worden bewoners via
verschillende kanalen breder geïnformeerd over de TVW.
In 2019 heeft de gemeente Waddinxveen samen met de gemeenten
Zuidplas en Krimpenerwaard succesvol de RRE-subsidie aangevraagd. Dit
staat voor ‘Regeling Reductie Energiegebruik.’ In samenwerking met
energieloket Duurzaam Bouwloket komen er energievouchers voor
huiseigenaren waarmee zij kleine isolatiemaatregelen kunnen realiseren.
In het plan van aanpak Transitievisie Warmte is aangekondigd dat er een
communicatie- en participatieplan komt. Hierin wordt aangegeven hoe
stakeholders en inwoners betrokken worden bij de TVW.
Gekoppeld aan de Transitievisie Warmte zal de gemeente
Wijkuitvoeringsplannen (WUPs) opstellen. In deze plannen is per wijk die
van het aardgas af gaat beschreven hoe dit gaat gebeuren, met welke
partijen en met welke fasering. Dit zal pas in 2021 verder uitgewerkt
worden.
Warmte Samenwerking Oostland, kortweg WSO, bestaat uit een
samenwerking van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland,
Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer alsmede Glastuinbouw Nederland.
De WSO is opgericht om woningen, kassen en voor zover mogelijk
bedrijven versneld van het aardgas af te halen en te verduurzamen. De
WSO richt zich op warmtenetten gevoed met warmte uit lokale duurzame
bronnen en restwarmte uit de Rotterdamse haven.
De TVW heeft impact op onze leefomgeving en de plannen zullen daarom
worden opgenomen in de omgevingsvisie- en plannen.
Om mede inwoners van Waddinxveen te inspireren tot duurzame
maatregelen doet Waddinxveen in november 2020 weer mee met de
duurzame huizenroute. Neem dus in november weer een kijkje bij
duurzame huiseigenaren in Waddinxveen!
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Doelstelling 2020-2021: in 2020 wordt er maximaal 81.600 ton co2 uitgestoten door
wegverkeer, dit is 13,2% minder t.o.v 2013
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: In 2025 is de CO2-uitstoot veroorzaakt door wegverkeer verminderd
met 30% ten opzichte van 2013 (Thema: mobiliteit)
Beoogde acties 2020-2021
Oplaadpalen
voor
elektrische
openbare plekken

auto's

Inzetten op veiliger en comfortabeler fietsen
via ‘Beter Bereikbaar Gouwe.’

Duurzaamheid
omgevingsvisie

meenemen

in

de

Toelichting
In 2018 is een onderzoek uitgevoerd om strategische openbare plekken in
kaart te brengen om elektrische laadpalen te plaatsen. In 2020-2021 zal
gekeken worden of een laadpaal gerealiseerd kan worden op één van die
strategisch openbare plekken.
In samenwerking met de regio kijkt de gemeente Waddinxveen hoe zij
veiliger en comfortabeler fietsen kan stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het project ‘Beter bereikbaar Gouwe.’ Via dit project wordt onder
andere gewerkt aan snelfietsroutes tussen verschillende plekken in
Midden-Holland.
Hoofdlijnen van duurzaamheid en mobiliteit komen terug in de
omgevingsvisie. Concretere zaken zoals bijvoorbeeld laadpalen zullen
verwerkt worden in het omgevingsplan.

8
Actieplan Duurzaamheidsvisie 2020-2021

Doelstelling 2020-2021: De gemeente wil minimaal 3 projecten met ondernemers
starten op het gebied van duurzaam- en maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: de gemeente draagt bij aan het bevorderen van duurzaam
ondernemen. (Thema: energieopwekking)
Beoogde acties 2020-2021
Energiebesparing detailhandel

Prijs verantwoord ondernemen
Samenwerking verduurzamen Distripark

Samenwerking verduurzamen Coenecoop

Toelichting
Bij (kleinere) winkels is ook winst te behalen op de energierekening. In
samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland zal bij winkeliers
wie hun eigen pand bezitten een vrijblijvende energiescan worden
aangeboden.
Pandeigenaren
worden
zo
gestimuleerd
om
energiebesparende maatregelen te nemen.
Er wordt verkend of in 2020-2021 een project kan worden gestart om
verantwoord ondernemen te stimuleren.
Nu de Duurzaamheid op Locatie (DPL) scans zijn uitgevoerd zijn er
concrete aanbevelingen om het bedrijventerrein te verduurzamen.
Distripark heeft inmiddels haar eigen duurzaamheidscommissie én is
aangesloten bij de Energyhub A12. Samen met de Vereniging Bedrijven
Distripark moet gekeken worden wat de volgende stappen zijn.
Nu de Duurzaamheid op Locatie (DPL) scans zijn uitgevoerd zijn er
concrete aanbevelingen om het bedrijventerrein te verduurzamen. Samen
met de Vereniging Bedrijven Coenecoop moet gekeken worden of hier
uitvoering aan kan worden gegeven.
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Grondstofcycli zijn in 2025 voor 50% gesloten op een zo laag
mogelijk schaalniveau
‘’De grondstoffenvoorraad raakt op, de afvalberg groeit en de productiemethoden zijn schadelijk voor
klimaat en milieu. Daarom moeten we onze vraag naar materialen en water verminderen en
grondstoffen hergebruiken. Kortom, sluiten van de ketens.
Met een zo laag mogelijk schaalniveau wordt bedoeld: zoveel mogelijk gebruik maken van lokaal
beschikbare grondstoffen en deze ook weer op een zo lokaal mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de
bron) hergebruiken (Duurzaamheidsvisie Waddinxveen 2015-2025).’’

Doelstelling 2020-2021: In 2020 is het restafval per inwoner gedaald naar 100 kilo en
het scheidingspercentage van inwoners is gestegen naar 75%.
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: in 2020 is het restafval per inwoner gedaald naar 100 kilo, het
scheidingspercentage van inwoners is gestegen naar 75 %, recycling is verhoogd naar 85% en hergebruik is 60%. Deze
percentages zijn in 2025 elk nog eens 5 procent verbeterd. (Thema: afval)
Beoogde acties 2020-2021
Pilot
inzameling
Plastic,
Metaal
en
Drinkflessen
(PMD)
via
ondergrondse
containers
Onderzoek naar toepassing dieptemeters op
verzamelcontainers

Toelichting
Uit de evaluatie van het afvalbeleid is naar voren gekomen dat de
inzameling van plastic, metaal en drinkflessen (PMD) beter kan. Inzameling
van PMD via ondergrondse perscontainers wordt nog niet grootschalig
toegepast. De gemeente gaat nu beginnen met een pilot op één of twee
nader te bepalen locaties.
Door dieptemeters op verzamelcontainers te plaatsen kan Cyclus beter
zien hoe vol afvalcontainers precies zitten. Hierdoor kan efficiënter gereden
worden. Voor drie afvalstromen (restafval, gft, glas) wordt gekeken of het
plaatsen van dieptemeters tot verlaging van de inzamelkosten en afname
van het aantal transportbewegingen kan leiden.

10
Actieplan Duurzaamheidsvisie 2020-2021

Doelstelling 2020-2021: In 2020-2021 geeft de gemeente Waddinxveen uitvoering aan
haar manifest verantwoord inkopen
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: bedrijven en organisaties gebruiken hun grondstofstromen in 2025 voor
minimaal 50% circulair. (Thema: circulaire economie)
Beoogde acties 2020-2021
Aanbesteding warme drankenautomaten
circulair
Pilotprojecten gemeente duurzame inkoop
Uitvoering geven aan 2 projecten aan de hand
van het betonconvenant

Actualiseren actieplan Manifest Verantwoord
Inkopen
Informatiebijeenkomst circulair bouwen

Toelichting
Circulariteit wordt meegenomen in het aanbestedingsproces voor
drankautomaten van de gemeente.
Naast de aanbesteding van de warme drankenautomaten wordt verder
gezocht naar projecten die voldoen aan de eisen voor duurzame inkoop.
2018 is het betonconvenant ondertekend. Momenteel wordt ambtelijk
gewerkt aan de uitvoering hiervan. Bij 4 ruimtelijke projecten die momenteel
worden voorbereid worden de eisen van het betonconvenant
meegenomen.
(Reconstructie fietspaden Zuidplas, Herinrichting
Havikhoek-Kievitdreef, Herinrichting Bomenwijk en Herinrichting
Zeeheldenwijk).
De gemeente is ketenpartner van BouwCirculair en komt zo aan kennis en
connecties om de uitvoering verder uit te bouwen.
In 2018 is het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI) vastgesteld. Het
actieplan MVI zal in 2020 worden geactualiseerd.
De gemeente besteedt steeds meer aandacht aan bewustwording rondom
circulariteit. Zo is in 2018 bijvoorbeeld het Betonconvenant getekend. We
blijven informeren en enthousiasmeren om bewustwording te vergroten. In
dat kader wordt er een intergemeentelijke informatiebijeenkomst
georganiseerd over circulair bouwen.
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Educatie en voorlichting
‘’Betrokkenheid van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers is essentieel voor het
realiseren van het duurzaamheidsbeleid. Alle ambities en doelstellingen zijn alleen waar te maken als
niet alleen de gemeente zich inzet, maar de hele Waddinxveense samenleving. Gelukkig zijn in
Waddinxveen al vele inwoners en ondernemers duurzaam bezig. Om naast deze koplopers ook
anderen bij het beleid en vooral de uitvoering te betrekken, gaat de gemeente haar ambities actief
uitdragen: waar staat de gemeente voor, waar zet zij op in en hoe kunnen de inwoners hieraan
bijdragen.
Een andere prioriteit is de Waddinxveense jeugd. Door de jeugd vroeg en doorlopend te betrekken bij
de natuur in hun eigen omgeving én bij het streven naar verduurzaming, kunnen zij zich ontwikkelen tot
milieubewuste, toekomstgerichte inwoners die zorg voor hun leefomgeving hebben
(Duurzaamheidsvisie Waddinxveen 2015-2025).’’

Doelstelling 2020-2021: Jongeren zijn betrokken bij duurzaamheids-initiatieven
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: jongeren zijn betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven. En: kennis en
bewustzijn met betrekking tot duurzaamheid zijn in 2025 verbeterd ten opzichte van 2015. (Thema: educatie en
voorlichting)
Beoogde acties 2020-2021
Project jongeren op het gemeentehuis

Duurzaamheidsprijs
verkennen

sportverenigingen

Toelichting
Het project jongeren op het gemeentehuis is bedoeld om jongeren van het
voortgezet onderwijs kennis te laten maken met de lokale overheid. Elke
twee jaar wordt er een thema gekozen waar de jongeren zich in gaan
verdiepen. In 2020 is het thema duurzaamheid in en rondom de school.
In samenwerking met de bewonerswerkgroep Fairtrade wordt gekeken of
een duurzaamheidsprijs in het leven kan worden geroepen. Deelnemende
sportverenigingen zullen de competitie aangaan op energiebesparing en
wie het meest Fairtrade inkoopt.
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2020-2021: Duurzaamheid is in 2021 structureel opgenomen in het school curriculum
bij minimaal 35% van de scholen
Overkoepelende doelstelling Duurzaamheidsvisie: Er is een Natuur- en Milieueducatie-aanbod van uitmuntende kwaliteit,
waar goed gebruik van wordt gemaakt. Duurzaamheid is opgenomen in het schoolcurriculum. (Thema: educatie en
voorlichting)
Beoogde acties 2020-2021
Projecten en lessen voor
Milieueducatie

Natuur-

en

Inzetten op groene schoolpleinen
Opschoondag voor scholen

Toelichting
De basisscholen nemen structureel lessen af bij Natuur en Milieu
Educatiecentrum ‘de Zwanebloem.’ Het centrum en de gemeente blijven in
gesprek met de scholen over wensen van de scholen en het lesaanbod.
In 2019 is met 5 basisscholen afgesproken om een groen alternatief aan te
bieden voor het schoolplein. Dit kan bijvoorbeeld een fruitboom zijn. In
2020-2021 zal dit worden uitgevoerd.
Naast de nationale opschoondag organiseert de gemeente ook een
opschoondag voor scholen.
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