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Voorwoord 
 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard heeft onderzoek gedaan naar het beleid rondom 

duurzaamheid van de gemeente Krimpenerwaard, met daarbinnen een focus op duurzame energie. 

Het belang hiervan is groot aangezien het de ambitie van de gemeente Krimpenerwaard is om in 2050 

vrij te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen, CO2-neutraal te zijn en vrij te zijn van restafval. 

 

Aanleiding voor dit onderzoek was een analyse die we in november 2018 gedaan hebben van de 

resultaten op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Krimpenerwaard op 

waarstaatjegemeente.nl versus vergelijkbare benchmarks (3 gemeenten die eveneens een niet-

stedelijk karakter hebben en tussen de 50.000-60.000 inwoners hebben). Uit deze analyse bleek dat 

de gemeente Krimpenerwaard relatief minder scoorde op drie punten: opwekking duurzame energie, 

financiële incentives bieden aan inwoners/bedrijven voor verduurzaming en het gemeentelijk beleid 

rondom duurzaamheid (ambities, beleidskaders & monitoring). 

 

In dit onderzoek hebben we gekeken naar welke stappen de gemeente onderneemt om de 

toekomstige doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. We zien dat de gemeente op 

de goede weg is, maar ook dat er, op korte termijn, meer gedaan moet worden. Er zijn aanvullende 

doelen en maatregelen nodig om de hierboven genoemde ambitie in 2050 te behalen. 

 

We hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd die naar onze overtuiging de gemeenteraad en 

het college verder op weg kunnen helpen. Met energie de toekomst in! 

 

 

Karin Meijer 

Voorzitter RKC Krimpenerwaard 
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Kernboodschap  
 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (hierna te noemen RKC) heeft onderzoek gedaan naar 

het beleid van de gemeente Krimpenerwaard rondom duurzaamheid in het algemeen en naar 

duurzame energie in het bijzonder. De ontwikkeling van het beleid rondom duurzame energie en de 

uitvoering van het programmaplan duurzaamheid is in volle gang en het thema krijgt steeds meer 

invulling. We zien dat Krimpenerwaard op de goede weg is. Ondanks deze positieve ontwikkeling 

voorzien wij dat met gelijkblijvende inspanningen de doelstellingen niet gehaald zullen worden. Een 

groot deel daarvan moet uit de Regionale EnergieStrategie (RES) komen die nu wordt voorbereid. 

Daarbij liggen grote besluiten met vergaande consequenties voor. De gemeenteraad lijkt tot nu toe 

nog onvoldoende inzicht te hebben in welke gevolgen de keuzes en inspanningen in RES-verband 

zullen hebben voor de gemeente Krimpenerwaard. De houding en rol van de raad zullen pro-actiever, 

sturender en inhoudelijk meer betrokken moeten zijn. De ambtelijke organisatie en het college zullen 

meer inzicht in de mogelijke keuzes moeten verstrekken. 

 

Conclusies  
 

De RKC trekt de volgende conclusies. 

 

1. Het duurzaamheidsprogramma is een stap in de goede richting, maar er is meer 

nodig 

De doelstellingen en projecten in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 dragen allen bij aan het 

bewerkstelligen van de ambitie, maar zullen deze niet volledig kunnen behalen. Er lijkt een groot gat 

te zitten tussen de inspanningen van de gemeente zoals in het gemeentelijk programmaplan 

duurzaamheid is verwoord en de inspanningen die nodig zullen zijn om de regionale doelstellingen 

(die bijdragen aan de landelijke doelstellingen) te halen. Er is niet uitgewerkt welke projecten en acties 

nog meer nodig zijn om uiteindelijk de doelstellingen te halen. Er is geen gedetailleerde routekaart 

waarin de korte-termijn doelstellingen en de lange-termijn ambitie bij elkaar worden gebracht. Het 

energiebeleid en de inspanningen zijn te veel gericht op proces, onderzoek en randvoorwaarden. Een 

groot deel van de menskracht en het budget voor het programma duurzaamheid wordt gevonden 

binnen bestaande kaders. Concrete realisatie en opschaling is nog onvoldoende zichtbaar op dit 

moment.  

 

2. De regionale invulling van het energiebeleid zal veel meer impact hebben dan het 

lokale beleid 

Op regionaal niveau ligt de focus op grootschalige opwek van energie zoals windmolens, zonnevelden 

en warmtewinning, omdat er een aanbod aan de Rijksoverheid moet worden voorgelegd. De 

grootschalige opwek van energie, warmtetransitieplannen en ingrepen in de ruimtelijke omgeving 

zullen in de RES worden uitgewerkt. De vraag is hoeveel gemeentelijke keuzevrijheid er zal zijn om de 

doelstellingen te behalen én hoe de onderhandelingen met de buurgemeenten zullen verlopen. De 

gemeente Krimpenerwaard heeft hier nog onvoldoende standpunten en strategieën over bepaald. 

 

3. De rol van de gemeenteraad kan versterkt worden 

De gemeenteraad heeft onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de keuzes binnen het thema 

duurzaamheid. Enerzijds komt dat doordat zij weinig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden 

(voornamelijk de bijeenkomsten rondom de RES in de regio) of actief om andere opties (zoals thema-

avonden) heeft gevraagd. Anderzijds heeft de raad ook onvoldoende beeld- en oordeelsvormende 

mogelijkheden gehad om zich te laten informeren of mee te sturen. 

Er is een risico dat de raad zich via het gemeentelijk programma – dat tot nu toe meer nadruk heeft 

gekregen - focust op thema’s en projecten die relatief klein en weinig impactvol zijn in vergelijking met 
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de RES die veel grotere consequenties gaat hebben. Het college kan meer zichtbaar en inzichtelijk 

maken welke keuzes, ingrepen en consequenties de RES-scenario’s kunnen hebben. 

 

4. De interactie met bewoners en gebruikers is beperkt 

De gemeenteraad wil graag de burgers betrekken en centraal stellen. Behapbare maatregelen, 

voldoende handelingsperspectief en goede informatievoorziening zijn terugkerende opmerkingen in de 

interviews met raadsleden. Er is weliswaar een communicatieplan in de maak, echter interactie met 

inwoners en andere stakeholders (zoals bedrijven, agrariërs, initiatiefnemers) is tot nu toe beperkt 

gebleven. 

 

Aanbevelingen 
 

De conclusies die wij in de voorgaande paragraaf hebben geformuleerd, leiden tot een vijftal 

aanbevelingen. 

 

Aan de gemeenteraad 

 

1. Maak snel inhoudelijke keuzes 

Gezien de urgentie die het RES-traject met zich meebrengt zal de gemeente Krimpenerwaard meer 

en concreter moeten aangeven waar zijzelf en de regio staat bij de realisering van de ambities. Er 

moeten keuzes worden gemaakt voordat de gemeente Krimpenerwaard voor voldongen feiten wordt 

geplaatst. Afwegingen over wenselijkheid en randvoorwaarden voor windmolens, zonnevelden, 

warmtewinning en financiële prikkels zijn urgent. Een strategie om in de regio tot een onderhandeld 

eindbod in de RES te komen is noodzakelijk.  

 

2. Pak uw rol en neem initiatief!  

Er zijn meer sturingsmogelijkheden dan tot nu toe benut. De ambtelijke organisatie kan gerichter en 

voortvarender opereren als de raad scherpere randvoorwaarden en wensen kenbaar maakt. In de 

verschillende fases van de Plan-Do-Check-Act cyclus zijn er aanvullende mogelijkheden voor de raad 

om een rol te spelen vergeleken met de huidige situatie. 

Ga in de raad de discussie aan over de wijze waarop verantwoording door het college moet 

plaatsvinden. Geef aan waar in voortgangsrapportages focus op moet liggen, waar prioriteiten gelegd 

moeten worden in terugkoppeling van resultaten. Bepaal welke indicatoren nodig zijn om het gevoel te 

krijgen ‘grip’ te hebben op het beleidsproces. 

In de uitvoeringsfase van beleid kunnen raadsleden op de hoogte worden gehouden door bijvoorbeeld 

een bezoek te brengen aan projecten in uitvoering. Dergelijke bezoeken kunnen leiden tot meer 

inzicht en informatie en een actieve inbreng in de raad in het bijzonder als het gaat om beoordeling 

van voortgangsrapportages. 

Aanvullende projecten of onderzoeken kunnen aangevraagd worden, zonder dat er financiële 

middelen aan gekoppeld zijn. Bij de behandeling van de kadernota is het dan mogelijk daar nieuwe 

afwegingen te maken en middelen te reserveren. Ook andersom is mogelijk: in 2017 zijn in het kader 

van het zogenaamde Inter Bestuurlijk Programma (IBP) gelden uitgekeerd: deze zijn in de begroting 

voor toekomstige projecten gereserveerd, zonder label en ook niet specifiek voor duurzaamheid. Hier 

kan bij de kadernota ook een nadere invulling ten behoeve van het programma duurzaamheid aan 

worden gegeven. 
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Aan het college 

 

3. Ontwikkel tools om na te gaan hoeveel projecten bijdragen aan de doelen 

Maak met deze tools keuzes en voortgang inzichtelijk voor de raad.  

Mogelijke tools: 

• Ontwikkel een routekaart waarbij de totale doelstelling wordt gehaald en waar op 

verschillende niveaus korte, middellange en lange termijn inspanningen worden benoemd.1  

• Ontwikkel een monitoringssysteem, zoals bijvoorbeeld een CO2-boekhouding zodat effecten 

van keuzes en inspanningen meetbaar zijn.2  

 

4. Intensiveer inzet van mensen en middelen gericht op concrete realisering van de 

doelen  

Maak onderscheid in de projecten in het programma duurzaamheid die zijn gericht op onderzoek en 

aanjagen en projecten die resultaatgericht zijn. Koppel financiële middelen aan uitvoering van 

projecten om de doelstellingen te halen. 

 

5. Geef het RES-traject een prominentere plaats in het gemeentelijke 

duurzaamheidsprogramma 

De uitwerking van de RES biedt de kans om met de provincie samen een stap te zetten. De beste 

verankering daarvan biedt de nieuwe omgevingsvisie die (zowel provinciaal als gemeentelijk) gemaakt 

moet worden, omdat daarin de belangen van o.a. energietransitie en ruimte afgewogen worden. 

Benut de kansen die de nieuwe Omgevingswet biedt: zelfs als de provincie de regio geen 

mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld zonnevelden, kan via een projectmatige insteek alsnog 

toestemming worden verleend. (Grotere) projecten kunnen namelijk leiden tot een aanpassing van de 

Omgevingswet.  

 

 

Aan het college en de gemeenteraad 

 

6. Denk groot  

Bepaal met elkaar welke grote ingrepen je wilt uitvoeren. In het huidige (provinciale) beleid lijken veel 

belemmeringen, zoek echter naar mogelijkheden en benoem concreet de gewenste aanpassingen. Er 

is wat betreft warmte uit de bodem en (oppervlakte) water (aquathermie: thermische energie uit riool-, 

afval- drinkwater- en of oppervlaktewater), getijdenenergie, locaties voor zonneparken en windmolens 

meer mogelijk als er precies wordt uitgezocht wat (waar) wel en niet kan. Het college geeft daarbij 

inzicht in de keuzemogelijkheden voor de raad.  

 

7. Zet gestructureerde participatie op 

Communiceer met inwoners en andere stakeholders, die tot nu toe onvoldoende geïnformeerd en 

betrokken zijn. Start gestructureerde participatie op. Raadsleden hebben hierbij een natuurlijke 

brugfunctie. 

Bijvoorbeeld: 

• Onderzoek welke financiële incentives nog meer mogelijk zijn naast de duurzaamheidslening die 

nu onderzocht wordt. 

• Zet een participatietraject op voor de energietransitie per wijk.  

 
1 Routekaarten naar energieneutraal of een duurzame gemeente zijn bijvoorbeeld te vinden voor Amsterdam, 

Elburg, Groningen, Nieuwegein, Renkum. 
2 Gemeenten die reeds met een dergelijke systematiek werken zijn bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Midden-

Delfland en Enschede. 
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Reactie College van B&W 
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Nawoord 

 

Allereerst willen we het College bedanken voor de bestuurlijke reactie. Ondanks de uitgebreide reactie 

zien wij geen fundamentele verschillen tussen de uitkomsten van ons onderzoek en de opvattingen 

van het College over het vormgeven van een duurzame toekomst in de gemeente Krimpenerwaard. 

Wel zijn er verschillen over het ‘hoe’ en ‘wanneer’ dit dient te gebeuren, wil men de gestelde doelen 

behalen.  

 

Wij lezen in de bestuurlijke reactie dat het College een aantal conclusies niet meer actueel vindt. Wij 

zien dat de energietransitie veel aandacht heeft van bestuur en organisatie en we kunnen ons goed 

voorstellen dat er sinds de afronding van het onderzoek weer belangrijke stappen zijn gezet. 

Desalniettemin blijft de kern van de conclusies en aanbevelingen ons inziens actueel. 

 

Er wordt hard gewerkt, maar de RES en de transitievisie Warmte zijn nog steeds in ontwikkeling. Er 

worden juist in dit stadium besluiten genomen met grote consequenties en daar kan straks niet meer 

(of heel moeilijk) op worden terug gekomen. 

 

Waar de onderzoekers stellen dat de Omgevingswet kansen biedt, vraagt het College om een 

toelichting en suggesties. In het kort komt het erop neer dat met de nieuwe Omgevingswet de 

gemeente ten opzichte van de provincie meer invloed heeft dan voorheen op de inrichting van het 

gebied.  

 

De analyses in ons rapport maken inzichtelijk dat er nog veel moet gebeuren. Wij blijven de 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet volgen en zullen in een later stadium 

nagaan in welke mate onze aanbevelingen zijn opgevolgd door het College. 
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Nota van Bevindingen 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding onderzoek 

 

Ambitie en vergelijking andere gemeenten 

De gemeente Krimpenerwaard wil minder CO2-uitstoot, meer duurzame energie, bodemdaling 

verminderen, klimaatadaptieve kernen en een toename van de benutting van afval als grondstof. De 

inzet op duurzame thema´s verloopt deels via een programmatische aanpak en deels via de 

lijnorganisatie (bron: programma duurzaamheid 2019-2022, pagina 3).  

 

Sinds 2017 is de gemeente actief bezig met het thema duurzame energie. Echter, de gemeente scoort 

op een aantal punten, zoals opwek duurzame energie, financiële prikkels en beleid, minder dan een 

aantal vergelijkbare gemeenten (bron: waarstaatjegemeente.nl, november 2018). Krimpenerwaard 

daalt ook op de ranglijst ‘Nationale Monitor Duurzame Gemeenten’ (van plaats 140 naar 208) (bron: 

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018). Deze gegevens zijn voor de Rekenkamercommissie 

van de gemeente Krimpenerwaard (hierna RKC genoemd) aanleiding onderzoek te doen naar 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op duurzame thema’s in het algemeen en duurzame 

energie in het bijzonder.  

 

Klimaatakkoord en verplichtingen 

Er zijn landelijke ontwikkelingen die de urgentie om Nederland klimaatneutraal te maken vergroten. De 

aanhoudende aardbevingen in Groningen hebben geleid tot versnelling van het afkoppelen van 

gebouwen van het aardgasnet. Op 3 april 2018 hebben alle gemeenten in Nederland een brief van het 

ministerie van BZK gekregen dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een planning moeten hebben om de 

gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het 

Klimaatakkoord gepubliceerd. Hier komen verschillende (inspannings-)verplichtingen voor gemeenten 

uit voort, zoals (bron: Concept Klimaatakkoord, Klimaatberaad, 2018): 

• In 2050 zijn alle woningen in Nederland van het aardgas afgekoppeld. 

• Uiterlijk 1 mei 2019 moeten gemeenten een routekaart hebben voor verduurzaming van eigen 

vastgoed. 

• Uiterlijk eind 2021 heeft iedere gemeente een transitievisie warmte. 

• Voor iedere wijk wordt een uitvoeringsplan voor een alternatieve energie infrastructuur 

opgesteld. 

 

De bovengenoemde verplichtingen vragen om aanscherping van het duurzaamheids- en 

energiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard.  

 

Grote transities 

De drie grote duurzaamheidstransities die in Nederland spelen hebben een grote impact op 

gemeenten en hebben voor de Krimpenerwaard zelfs extra dimensies vanwege de aard van het 

gebied. Het gaat om: 

• Energietransitie: naar 100% duurzame energieopwekking en geen CO2-uitstoot. 

• Transitie naar een circulaire economie: naar een economisch systeem dat bedoeld is om 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te 

minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden 

omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 

• Ruimtelijke transitie: veranderingen in het landelijke gebied en in de bebouwde omgeving 

vragen belangenafwegingen. Hoeveel mag er gebouwd worden, hoe zichtbaar en hoeveel 

ruimtegebruik mogen energie-installaties (zoals windmolens en zonnevelden) vragen? Daarbij 

komen actuele ontwikkelingen zoals bodemdaling en klimaatverandering aan de orde.  

 



 

18 
 

De opgaven rondom energie, grondstoffen/afval en ruimte/klimaat zijn integraal onderdeel van het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Krimpenerwaard. De scherpe ambities vragen om een 

concrete doorvertaling naar een doelmatige en doeltreffende uitvoering en resultaten.  

 

Belangrijke kanttekening 

Deze rapportage gaat in op de documenten die bij aanvang van het onderzoek beschikbaar waren en 

is daarom een momentopname van de Stand van Zaken van het energiebeleid van de gemeente 

Krimpenerwaard. Daarbij is uiteraard via interviews en de informatieavond ook vooruitgekeken naar de 

volgende stappen en de plannen die er liggen. Deze kunnen echter niet feitelijk worden opgenomen 

omdat de inhoud nog niet bekend is. Het is zo u wilt een ‘foto’ en geen bewegend beeld. Het 

energiebeleid is volop in beweging en het komende jaar zal veel invulling gaan geven aan de gaten 

die er in de documenten momenteel zijn. Daarnaast zal de volgende fase ook nadere concretisering 

en uitvoering van het energiebeleid gaan opleveren. 

 

1.2 Hoofd- en deelvragen 

 

De RKC heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Krimpenerwaard onderzocht. De Rekenkamercommissie heeft daartoe behoefte aan overzicht en 

inzicht op een aantal deelvragen die gaan over beleid en inhoudelijk over het thema energie. 

 

Daarnaast wil de RKC advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders (hierna het 

college genoemd) en de Gemeenteraad (hierna de Raad genoemd) om daar waar nodig een verbeter-

slag te maken in het gemeentelijk beleid, met nadruk op het thema duurzame energie. Bij het 

onderzoek is er specifiek aandacht geweest voor de kaderstellende, sturende en controlerende rol van 

de Raad bij het duurzaamheidsbeleid. 

 

 

 

  

De hoofdvraag van het onderzoek is:  

Is het beleid van de gemeente Krimpenerwaard doeltreffend en doelmatig op het gebied 

van duurzaamheid in het algemeen en duurzame energie in het bijzonder?  
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Deelvragen 

 

Beleidsmatige onderzoeksvragen: 

1. Doet de gemeente de juiste dingen op het gebied van duurzaamheid om aan toekomstige 

eisen te voldoen (zoals bijvoorbeeld de energietransitie en CO2-neutraal worden)?  

2. In welke mate investeert de gemeente in duurzaamheid om aan toekomstige eisen te 

voldoen (zoals bijvoorbeeld de energietransitie en CO2-neutraal worden)? 

3. Geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld qua duurzaamheid (Energiebesparende 

maatregelen, uitstoot CO2 terugdringen door elektrisch vervoer e.d.)?  

4. Welke financiële incentives zet de gemeente momenteel in om verduurzaming te stimuleren 

bij inwoners en bedrijven? Welke andere financiële incentives zouden nuttig kunnen zijn om 

verduurzaming te stimuleren?  

5. Met welke initiatieven en ondersteuning vanuit Provincie en Rijk zou de gemeente geholpen 

kunnen worden om verder te verduurzamen?  

 

De onderzoeksvragen betreffende duurzame energie:  

6. Welke initiatieven onderneemt de gemeente om zelf duurzame energie op te wekken (bv. 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen)?  

7. Welke manieren van “nieuwe” duurzame energieopwekking worden door de gemeente 

onderzocht (bijv. blauwe energie, aardwarmte etc.)? 

8. Op welke manier stimuleert de gemeente inwoners en bedrijven om duurzame energie op 

te wekken? 

 

1.3 Aanpak 

 

In het onderzoek van de RKC zijn twee fasen onderscheiden: een analyse op basis van 

documentenonderzoek en interviews en vervolgens de formulering van conclusies en aanbevelingen. 

Het resultaat is niet alleen een analyse van waar de gemeente nu staat, maar biedt ook verklaringen 

en inzicht in de mogelijkheden om ambities te realiseren. 

 

Eerste fase: bevindingen 

Allereerst heeft een inventarisatie van het beleid en uitvoering voor het thema duurzame energie 

plaatsgevonden. De onderzoeksvragen zijn op basis van literatuuronderzoek (zie voor geraadpleegde 

bronnen bijlage A) en interviews (zie bijlage B: geïnterviewde personen) onderbouwd beantwoord. De 

bevindingen zijn vervolgens getoetst aan een aantal modellen (PDCA-cyclus en kloof-analyse). De 

bevindingen zijn ambtelijk gecheckt (ambtelijk wederhoor). 

 

Tweede fase: conclusies en aanbevelingen 

Op basis van literatuuronderzoek, interviews, beantwoording deelvragen en toetsing van bevindingen 

worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd.  
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2. Inkadering duurzaamheid 

 

2.1 Wat verstaan we onder duurzaamheid?  

In een duurzame wereld zijn de aspecten mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met 

elkaar in evenwicht, zodat de aarde niet wordt uitgeput en zij 

ook op langere termijn het totaal van onze consumptie kan 

dragen. Duurzaamheid is een breed begrip, dat nog volop aan 

inhoud en concretisering wint. Duurzame keuzes maken gaat 

niet vanzelf; er schuren soms wel twee aspecten of meer met 

elkaar. Een project is bijvoorbeeld goed voor het milieu 

(planet), maar is kostbaar in de uitvoering (profit). Of een 

beleidsmaatregel pakt gunstig uit voor het welzijn van burgers 

(people), maar is niet toekomstbestendig wat betreft ecologie 

(planet). En zo beweegt een gemeente zich in de driehoek, 

zoekend naar evenwicht, waarbij het bestuur afwegingen en 

keuzes moet maken. In figuur 1 is dit visueel weergegeven 

met de People-Planet-Profit driehoek. 

 

2.2 Beleidscyclus van de gemeente  

 

Planning and Control als startpunt 

De gemeente Krimpenerwaard hanteert een Planning and Control cyclus (PC cyclus) zoals vrijwel alle 

gemeenten dat doen. De Planning and Control-cyclus is het gestructureerde geheel van documenten 

in een jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid (waaronder het 

coalitieakkoord). Het Planning-deel bestaat uit het collegewerkprogramma, de kadernota (kaders, 

waarbinnen de organisatie mag opereren), de begroting en de jaarplannen (concern, afdelings- en 

programmaniveau). Control kent als onderdelen de rapportages met analyses, jaarrekening én 

mogelijkheid tot evaluatie en bijsturing.  

Vanuit het door de coalitiepartijen na de verkiezingen opgestelde coalitieakkoord, wordt door het 

college van B&W een collegeprogramma opgesteld. Het collegeprogramma geeft vervolgens input 

voor het opstellen van kadernota en begroting. De begroting geeft op hoofdlijnen het beleid voor het 

komende jaar en de daaropvolgende 3 jaar aan. De budgetten voor het komende jaar worden 

vastgesteld en richtinggevend voor de drie jaar erna bepaald. Na de begrotingsvaststelling, wordt er 

volgens de A3-systematiek een concernjaarplan opgesteld, alsook een jaarplan per afdeling en per 

ontwikkelprogramma (zoals duurzaamheid) 

 

Plan – Do – Check – Act als hulpmiddel  

Een uitbreiding van de PC-cyclus wordt gebruikt door organisaties die meer sturingsmogelijkheden 

zoeken en een leercurve willen doorlopen (bron: https://beleidsexpert.nl/beleid-en-bestuur/uitvoering-

van-beleid/wat-is-de-pdca-cyclus/). De letters staan voor ‘Plan’, ‘Do’, ‘Check’ en ‘Act’ en vormen een 

cyclus die steeds doorlopen wordt om beleid te maken, resultaten te borgen en bij te sturen (figuur 2). 

Een toelichting van de fases staat in bijlage D. De PDCA-cyclus zit in Krimpenerwaard geïntegreerd in 

de P&C Cyclus. De reden dat in dit onderzoek gewerkt wordt met de PDCA cyclus, als uitbreiding van 

de PC-cyclus, is dat het een praktisch hulpmiddel is om de inspanningen voor het energiebeleid weer 

te geven. Deze zijn in deze vier fases eenvoudiger visueel te maken in de stappen tussen ambitie en 

resultaten. Zeker ook omdat we een tweede analyse gebruiken om inhoudelijk deze inspanningen 

weer te geven en we daarvoor ook de vier fases van Plan – Do – Check – Act hanteren.  

Figuur 1: People-Planet-Profit driehoek 
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In voorliggend rapport komt de Plan - Do - Check - Act cyclus binnen de gemeente aan bod met de 

focus op de rollen van de Raad (zie hoofdstuk 4). 

 

Coalitieakkoord en regionale samenwerking 

Na het opbreken van de coalitie in december 2018 is een nieuwe coalitie gevormd tussen VGBK, 

VVD, Lokaal op 1, CU en D66. Het bestaande coalitieakkoord en collegeprogramma plus de 

uitwerkingen daarvan worden grotendeels voortgezet. Voor energie en duurzaamheid zijn 

ogenschijnlijk geen wijzigingen aangebracht. Het akkoord is op hoofdlijnen. Dat geeft het college de 

mogelijkheid op een later moment hieraan een nadere invulling te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: het Plan – Do – Check – Act model 
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3. Beantwoording deelvragen 
 

3.1 Inleiding 

In de onderstaande paragrafen worden de deelvragen (fase 1) beantwoord aan de hand van 

documenten. De gebruikte documenten staan vermeld in bijlage A, de lijst met gevoerde interviews in 

bijlage B. Bij directe citaten wordt cursivering gebruikt met bronvermelding.  

 

Op voorhand maken we een kanttekening. Bij de nulmeting van de CO2-uitstoot blijkt dat het 

veenweidegebied de grootste bijdrage levert aan het geheel aan CO2 (48%). In het programma 

duurzaamheid 2018-2021 (en het actieprogramma 2017) was het gemeentelijke doel om fossiel CO2 

(d.w.z. CO2 dat ontstaat bij gebruik van fossiele grond- en brandstoffen: olie, aardgas en kolen) te 

reduceren en werd deze uitstoot niet meegerekend. Reductie van de CO2 uitstoot loopt binnen de 

gemeente Krimpenerwaard via het programma landbouw. In dit onderzoek is gekozen te focussen op 

energie en bodemdaling buiten het onderzoek te laten. Er wordt daarom niet verder ingegaan op de 

CO2 uitstoot van het veenweidegebied. Andere grote componenten in de CO2-uitstoot zijn woningen 

(18%) en wegverkeer (11%).  

 

3.2 Deelvraag 1: toekomstige eisen 

Doet de gemeente de juiste dingen op het gebied van duurzaamheid om aan toekomstige eisen te 

voldoen (zoals bijvoorbeeld de energietransitie en CO2-neutraal worden)? 

 

In het coalitieakkoord klinkt een intrinsieke motivatie vanuit klimaatverandering en de wil een bijdrage 

te leveren aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen door. “In het klimaatakkoord van 

Parijs zijn afspraken gemaakt over vermindering van CO2 uitstoot door energiebesparing en het 

opwekken van duurzame energie. Landelijk wordt verplicht dat nieuwbouwprojecten (voor 

kleinverbruikers) aardgasvrij moeten zijn bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2018. 

Daarnaast moet in 2050 alle bebouwing aardgasloos zijn. Wij erkennen de noodzaak van de 

energietransitie. We zien dat er een enorme opgave binnen onze gemeente ligt die met vele partijen in 

gezamenlijkheid moet worden gerealiseerd. De rol van de gemeente zal afwisselend initiërend, 

faciliterend, investerend en verbindend zijn. Voorzieningen voor duurzame energieopwekking, vragen 

echter om een zorgvuldige inpassing in het landschap.” (bron: coalitieakkoord 2019-2022, ‘Met ambitie 

samen verder’) 
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De gemeente streeft de volgende doelen na:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randvoorwaarden hierbij zijn:  

• “Gasboringen binnen de Krimpenerwaard zullen niet worden toegestaan. 

• Uitgangspunt is het landelijk karakter van Krimpenerwaard zo min mogelijk aan te tasten.“ 

(bron: collegeprogramma 2019-2022, inclusief figuur 3). 

 

Deze doelen zijn vastgelegd en uitgewerkt in het programma duurzaamheid 2019-2022 (vastgesteld 

door het college op 7 mei 2019, wordt ter kennisgeving aan de Raad verzonden). Voor deze datum 

was het programma duurzaamheid 2018-2021 operationeel (en daarvoor het actieprogramma 

duurzaamheid 2017). De ambitie van de gemeente Krimpenerwaard is dat de samenleving van de 

Krimpenerwaard in 2050 vrij is van het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-neutraal en vrij van 

restafval is. Hiertoe worden projecten uitgevoerd en regionaal samengewerkt in de RES.  

 

De gemeente volgt (inter)nationale doelstellingen en zet ook samen met de regio in op doelstellingen 

voor de energietransitie en CO2 uitstoot.  

 

De doelstellingen voor energiebesparing in de samenleving en van de gemeente zelf (o.a. vastgoed) 

en de doelstellingen voor energieopwekking zijn voor de komende jaren vastgelegd in het programma 

duurzaamheid (looptijd = looptijd collegeakkoord). Ambities voor de langere termijn (2015 – 2040) zijn 

daarin wel genoemd, maar niet met een stappenplan of projecten ingevuld. De doelstellingen van de 

RES zijn voor diezelfde termijn 2015-2040 wel op hoofdlijnen uitgewerkt in scenario’s, maar nog niet 

op haalbaarheid getoetst. Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor/tegen alternatieven. De keuze in 

scenario’s per gemeente en voor de totale RES-regio wordt in de komende maanden uitgewerkt.  

 

In het programma duurzaamheid worden de doelen ingevuld door projecten. De projecten die gekozen 

zijn dragen bij aan de doelen, andersom is echter niet vast te stellen: wordt met deze projecten de 

volledige doelstelling gehaald? Er is geen redenatie opgenomen of te herleiden waarom deze 

projecten zijn gekozen en hoeveel impact ze bij slagen hebben op de doelstellingen. Het risico is 

daarbij dat de doelstellingen niet gehaald worden. En ook dat het ‘laaghangend fruit’ nagestreefd 

wordt, maar dat de lastiger te bereiken maatregelen buiten beeld blijven. De RES voorziet in een plan 

voor vrijwel de hele energietransitie, inclusief isolatie, opwek van duurzame energie, warmtebronnen 

etc. daar bovenop voert de gemeente nog meer inspanningen uit (waaronder tegengaan CO2-uitstoot 

Figuur 3: ambities en doelen vanuit het collegeprogramma 2019-2022  
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veenweidegebied en tegengaan bodemdaling in het buitengebied). Er zijn daarmee geen thema’s die 

buiten beeld blijven. De invulling van RES, transitievisie warmte en andere thema’s zullen in de 

toekomst echter een groot deel van de doelstellingen moeten gaan bewerkstelligen. De inspanningen 

en consequenties van nu zijn daarom slechts een eerste stap.  

 

Een andere kanttekening bij de vraag ‘doet de Krimpenerwaard de juiste dingen?’ is de vraag of de 

doelstellingen voor deze collegeperiode voldoende vaart maken om de doelstellingen op middellange 

termijn of lange termijn te behalen. Als de CO2 uitstoot in 2022 met 15% is afgenomen en in 2030 

moet deze met 49% gereduceerd zijn (landelijke doelstelling) dan moet er zicht zijn om de grootste 

stap tussen 2022 en 2030 te kunnen maken. Het doel voor duurzame energieopwekking in de 

Krimpenerwaard is 0,02 PJ voor 2022. De regio moet in 2025 4,9 PJ opwekken (Convenant 2025 

Energietransitie Midden-Holland). Grootschalige opwek door zonne- en windenergie en andere 

methoden komt in het huidige programma duurzaamheid niet aan bod. Wel via het spoor van de RES, 

waarbij in de scenario’s die nu worden ontwikkeld in alle gevallen 5 tot 10 windmolens, grootschalige 

zonnevelden (minimaal 640 ha) en stevige inzet op duurzame warmte zichtbaar zijn. Er lijkt een groot 

gat te zitten tussen de inspanningen van de gemeente zoals in het programmaplan duurzaamheid 

verwoord en de inspanningen die nodig zullen zijn om de regionale doelstellingen (die bijdragen aan 

de landelijke doelstellingen) te halen. Gemeentelijk en regionaal beleid zijn nu twee aparte sporen, 

waarbij de RES opgave één van de projecten in het duurzaamheidsprogramma is en niet zichtbaar is 

welke keuzes, ingrepen en consequenties de RES-scenario’s kunnen hebben.  

 

Het programma duurzaamheid 2019-2022 geeft aan ‘waarom’ er een programma duurzaamheid is 

opgepakt. Het biedt een raamwerk voor de maatregelen en projecten. Hieronder valt onder andere 

een analyse van de CO2 uitstoot van verschillende bronnen/groepen/sectoren (zie o.a. de nulmeting 

CO2) en wat passend is in de Krimpenerwaard. 

 

Als laatste punt merken we op dat in de projecten veel studies en onderzoeken zitten. Er is in de lijst 

projecten geen onderscheid tussen projecten die bijdragen aan de doelstellingen en onderzoeken/ 

dataverzameling etc. die bijdragen aan kaders of inzicht. De uitkomsten van onderzoeken (zoals 

inventarisatie bodemdaling, onderzoeken in kader van Transitie visie warmte enz.) zijn voor een 

belangrijk deel bepalend voor de inspanningen die in de volgende fase van het energiebeleid gekozen 

gaan worden.  

 

Wat betreft de vraag ‘doet de gemeente de dingen (die zij doet) goed?’: uit documenten en interviews 

komt een beeld naar voren dat de interne organisatie betrokken is en volle inzet wil tonen om 

duurzaamheid tot een succes te maken. Waar de gemeente direct invloed op heeft, zoals eigen 

gebouwen, wagenpark en straatverlichting, worden directe stappen naar verduurzaming genomen. 

Daar is de ambitie hoger en logischerwijs het handelingsperspectief groter dan waar de gemeente 

geen directe invloed heeft.  

 

Samenvatting 

Het duurzaamheidsbeleid binnen de gemeente is vanaf 2017 stap-voor-stap ontwikkeld en volop in 

beweging. Het nieuwe duurzaamheidsprogramma 2019-2022 is een volgende stap en elk jaar vindt 

aanscherping en verbreding plaats. Voor deze opstartfase is het zichtbaar zoeken naar versterking in 

organisatie (menskracht, structurering en programmatisch werken), budget en samenhang logisch en 

onvermijdelijk. De concretisering van de RES en van het programmaplan duurzaamheid zijn in deze 

fase verschillend. Voor de gemeenteraad is nog onvoldoende inzichtelijk welke keuzes, ingrepen en 

consequenties de RES-scenario’s kunnen hebben. De gemeenteraad heeft al wel de regionale 

ambitie onderschreven met de vaststelling van het convenant Energietransitie Midden-Holland in 

februari 2018. 

Uit documenten en interviews blijkt dat veel van het werk zich nog in de fase voor uitvoering bevindt 

(onderzoek, strategie en randvoorwaarden). De thema’s binnen de energietransitie zijn in beeld en de 

uitwerking is gepland, deze zal echter via o.a. het spoor van de RES en de warmtetransitievisie 

keuzes van inspanningen en consequenties vragen.  
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3.3 Deelvraag 2: investeringen gemeente 

In welke mate investeert de gemeente in duurzaamheid om aan toekomstige eisen te voldoen (zoals 

bijvoorbeeld de energietransitie en CO2-neutraal worden)? 

 

In het coalitieakkoord staan twee belangrijke financiële opmerkingen: 

• Het college wordt gevraagd een herijking te maken van de investeringslijst in relatie tot de 

ambities. 

• De opbrengst van de verkoop van aandelen Eneco wordt deels ingezet voor duurzaamheid. 

 

Beide punten zijn in bestudeerde documenten niet nader uitgewerkt. In reactie geeft de interne 

organisatie aan dat de budgetten voor duurzaamheid niet ter discussie staan. En dat besluitvorming 

over de Eneco aandelen (en nadere uitwerking) nog moet plaatsvinden.  

 

Inhoudelijke ondersteuning en de coördinatie van de RES wordt geleverd door de Omgevingsdienst 

Midden-Holland (hierna OMDH genoemd). De gemeente Krimpenerwaard is één van de 

opdrachtgevers van de ODMH en betaalt voor werkzaamheden van de ODMH voor de gemeente. Er 

zijn algemene uren (o.a. geodata) en uren voor bepaalde thema’s (archeologie/bodem, geluid, 

ecologie, juridische ondersteuning, duurzaamheid). In totaal gaat het om €1,6 miljoen en voor 2019 

een intensivering voor duurzaamheid van €94.000. In bijlage E is de inzet van de ODMH uitgesplitst in 

een tabel.  

 

Het programma duurzaamheid 2019-2022 (goedgekeurd door het college op 7 mei, informatieavond 

gemeenteavond 7 mei) heeft een begroting waarin budget en inzet van menskracht wordt vastgelegd 

(zie paragraaf 3.3). Er wordt gewerkt met een programmamanager (32 uur p.w.), ondersteuning (en 

communicatie, totaal ca. 7 uur p.w.) en de activiteiten hebben hun eigen projectleider, waarvan de 

inzet varieert tussen de 2 en de 16 uur per week. Voor het programma duurzaamheid zijn circa 7,5 fte 

in 2019 werkzaam. De uren van deze medewerkers zijn toegedeeld aan de projecten van het 

programma, dit wordt voor het programma 2019 nog in de vorm van projectplannen uitgewerkt zoals 

ook voor het voorgaande programma 2018-2021 is gedaan. Het budget van het programma 

duurzaamheid 2019-2022 is opgenomen in bijlage F. In de begroting wordt het budget per activiteit 

(project) tot en met 2022 vastgelegd. Er is in 2019 €558.000 en daarna jaarlijks €370.000 

beschikbaar. In de begroting zijn de bedragen gekoppeld aan doelen uit het collegeprogramma en de 

inspanningen die daaruit voortvloeien. Bij het uitwerken van de projecten, wordt een bestuursopdracht 

en in veel gevallen ook een projectplan gemaakt. Daarin is een projectbegroting opgenomen. De 

bestuursopdracht en het projectplan worden door het college vastgesteld. En vervolgens via de PC-

Cyclus verantwoord. De middelen specifiek voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij onderhoud aan 

vastgoed vallen niet onder het programma duurzaamheid, maar in de lijnorganisatie (afdeling 

Openbare Werken). Duurzaamheid wordt hier geïntegreerd in het totale onderhoudsproject. 

Afhankelijk van de omvang van de kosten en of er ergens een besluit voor nodig is, gaat dit ofwel via 

het college, ofwel valt het onder een ambtelijk mandaat. 

 

Belangrijk om op te merken is dat het budget voor 2019 beschikbaar is, maar voor 2020 en verder is 

daar nog geen zekerheid over. Een deel van de al voorziene kosten is structureel opgenomen in de 

begroting. Aan deze kosten heeft de raad zich dus meerjarig gecommitteerd. De raad heeft steeds 

blijk gegeven van een breed draagvlak voor (budget voor) duurzaamheid. De nieuwe inspanningen in 

2020 zijn in de kadernota 2020 opgenomen en wachten nog op een besluit. De totale kosten voor de 

energietransitie zullen door veel partijen worden opgebracht, waarbij nog veel onduidelijk is over de 

financiering en de verdeling. Het is wel duidelijk dat de budgetten van gemeenten slechts een klein 

deel van de totale kosten zullen dragen.  

In het budget voor duurzaamheid zitten zowel personeels- als projectlasten. In de interviews bleek dat 

“grotere inspanningen voor het thema duurzaamheid (passend bij de grotere ambities en de 
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hoeveelheid aandacht die het thema politiek krijgt) niet altijd leiden tot verruiming van het budget. Veel 

moet binnen de bestaande kaders worden gevonden. Dat leidt er o.a. toe dat het programma 

duurzaamheid weliswaar een behoorlijke invulling (ca. 7,5 FTE) heeft, maar dat de werkzaamheden 

over veel medewerkers zijn verspreid. Veel projecten zijn belegd bij mensen die hier maar een paar 

uur in de week tijd voor hebben. Dit geeft risico op versnippering en minder betrokkenheid en maakt 

het programma lastig te organiseren.  

 

Voor de fase waarin het programma zich bevindt, is grote ontwikkeling zichtbaar en de inzet en 

betrokkenheid is groot. Om alle verwachtingen waar te maken die in het coalitieprogramma staan 

moet die ontwikkeling zich wel doorzetten. Het duurzaamheidsprogramma wordt uitgevoerd door een 

grote groep mensen in de organisatie die voor een groot deel maar beperkt tijd hiervoor beschikbaar 

hebben. En het budget voor het programma wordt grotendeels benut voor onderzoeken en 

proceskosten. Een intensivering is noodzakelijk voor een versnelling in uitvoering.” (bron: diverse 

interne interviews). 

 

De sleutelposities (programmamanager, projectleider RES en projectleider warmte) binnen het thema 

zijn fulltime ingevuld. De ervaring in de gemeente Krimpenerwaard is dat door meer mensen te 

betrekken bij het Programma duurzaamheid, er meer commitment, betrokkenheid en enthousiasme 

ontstaat. Er zijn dus ook voordelen van een brede spreiding van de werkzaamheden over interne 

medewerkers.  

 

Een benchmark met andere gemeenten wat betreft middelen en FTE’s is niet eenduidig te maken. De 

(politieke) ambities, afbakening van het thema duurzaamheid en fase van beleidsvorming verschilt 

sterk per gemeente. Gemiddeld heeft elke gemeente minimaal 3 FTE aan beleidsmedewerkers of 

programmamedewerkers duurzaamheid, waarbij de portefeuilles energie, afval, circulaire economie, 

duurzaam inkopen en klimaatadaptatie het vaakst voorkomen (al dan niet in combinatie). Opvallend is 

dat kleinere en middelgrote gemeenten vrijwel zonder uitzondering hun capaciteit aan het vergroten 

zijn, waarbij vacatures niet eenvoudig kunnen worden ingevuld. De RES-regio’s in Nederland zijn 

verschillend in grootte, maar werken allen met werkgroepen waarbij vaak een (externe) projectleider 

de coördinatie heeft. Bij vergelijkbare gemeenten als de gemeente Krimpenerwaard (in omvang en 

profiel) is duurzaamheid vaak ver in het landbouw en economisch beleid en minder gericht op 

energiebesparing en opwek van duurzame energie. Bij gemeenten met een meer verstedelijkt karakter 

of veel (niet-agrarische) bedrijvigheid, zijn die laatstgenoemde thema’s vaak al een aantal jaar actief 

onderwerp van beleid en uitvoering.  

 

Om de ambities en doelen van het energiebeleid te helpen halen, heeft de gemeente deelgenomen 

aan de pilot Regionale Energie-strategie Midden-Holland 2016-2017. In dit traject werkte een brede 

groep van partijen samen: van overheden en woningcorporaties via netbeheerders en kennisinstituten 

tot burgerinitiatiefgroepen en bedrijvennetwerken. Deze pilot liep in oktober 2017 ten einde. De 

samenwerkende partijen in de pilot hebben in de laatste stuurgroepvergadering besloten dat zij op de 

ingeslagen weg verder willen. De stuurgroep, waarin onder andere de wethouders Duurzaamheid van 

alle regiogemeenten zitting hebben, heeft voorgesteld deze intentie vast te leggen in een convenant 

dat de weg naar 2025 beschrijft. Dit convenant is in februari 2018 door de Raad onderschreven. 

“Deelnemende partijen nemen zich voor om: 

1. De Verkenning Energietransitie Midden-Holland de komende jaren als input te gebruiken voor 

het energiebeleid van de deelnemende partij. 

2. Daarmee de collectieve regionale doelstelling van 3,9 PJ energiebesparing en 4,9 PJ 

duurzame energieopwekking in Midden-Holland te realiseren voor 2025. 

3. In de uitwerking en uitvoering van het energiebeleid regionale afstemming en samenwerking 

na te streven zoals vastgelegd in de Regionale Samenwerkingsagenda. 

4. Collectieve doelen te vertalen naar individuele doelstellingen per partij en daarover eind 2018 

een Regionaal Energieakkoord te sluiten. 

De afspraken zijn weliswaar nadrukkelijk niet bedoeld om vanuit het regionaal programma sturend op 

te treden in de uitvoering; de afspraken bieden de vrijheid voor eigen beslissingsbevoegdheid over 
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invulling van de transitieopgave. Vanuit de gedachte dat we in 2025 wel met concrete maatregelen het 

doel moeten hebben gehaald, zal gewerkt worden aan meer bindende afspraken.” (bron: Toelichting 

Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland). Op dit moment wordt toegewerkt naar een aanbod 

dat de RES-regio Midden-Holland zal doen aan het nationaal programma RES. Dit is door de 

Rijksoverheid aan de 31 RES-regio’s in Nederland opgelegd en moet uiterlijk 6 maanden na 

ondertekening van het Klimaatakkoord (verwacht rond zomer 2019) worden ingediend. In dit product is 

per RES-regio opgenomen:  

• Strategie voor het behalen en bepalen van energiedoelstellingen. 

• Mogelijkheden voor regionale opwek van duurzame elektriciteit. 

• Mogelijkheden voor energiebesparing en warmtevoorziening. 

• Verdeling van warmtebronnen. 

• Consequenties voor de energie-infrastructuur. 

• Financieringsbehoefte voor elektriciteit en warmte. 

• Overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes. 

De Raad is op 7 mei 2019 geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Daarnaast zal 

de Raad nog een aantal keren besluitvormend betrokken worden bij het concept aanbod en de 

definitieve RES versie 1.0. 

 

Samenvatting 

Er zijn middelen voor het programma duurzaamheid 2019-2022, waarbij de middelen voor 2020 en 

verder via de kadernota’s opgenomen moeten worden. De middelen voor duurzaamheid zijn vanaf 

2019 fors vergroot, waarbij middelen en menskracht grotendeels binnen de bestaande kaders 

gevonden worden. De werkzaamheden zijn hierdoor over veel verschillende mensen verdeeld. Het 

budget bestaat grotendeels uit personeelslasten, kosten voor onderzoeken en procesbegeleiding. Er 

is geen politiek besluit over verruiming van de middelen (uit bijvoorbeeld de verkoop van Eneco-

aandelen of herijking van de investeringslijst) genomen. Inhoudelijke ondersteuning en de coördinatie 

van de RES wordt geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland, waarvan de gemeente 

Krimpenerwaard eigenaar en medefinancier is. 

 

 

3.4 Deelvraag 3: voorbeeldfunctie 

Geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld qua duurzaamheid? (Energiebesparende maatregelen, 

uitstoot CO2 terugdringen door elektrisch vervoer e.d.).  

 

Eén van de pijlers van de doelstellingen is energiebesparing en verduurzaming van de eigen 

organisatie. De gemeente speelt daarin een rol om het goede voorbeeld te geven voor inwoners en 

bedrijven. In het programma duurzaamheid 2018-2022 (en daarvoor in 2017 met het actieprogramma) 

zijn er projecten die hier direct onder vallen. Voorbeelden daarvan zijn: energiescan en uitvoeren 

maatregelen eigen gebouwen, verduurzamen wagenpark en energiebesparing openbare verlichting. 

In het programmaplan voor het programma duurzaamheid 2019-2022 zijn geen aanvullende projecten 

opgenomen. 

Een groot deel van de ambitie voor verduurzaming van eigen gemeente (20% CO2 reductie in 2022 

t.o.v. 2018) moet komen uit de eigen gebouwen. Waar dat mogelijk is worden zonnepanelen geplaatst 

en er is een scan uitgevoerd andere maatregelen (zoals isolatie en warmtepompen). Op basis van de 

Scan verduurzaming vastgoed blijkt echter dat veel maatregelen niet rendabel zouden zijn of een erg 

lange terugverdientijd hebben. Het zal daarom niet eenvoudig zijn om deze toe te passen zonder forse 

(onrendabele) investeringen. Wellicht zijn er kansen om aantal aspecten te combineren als er gekeken 

wordt bijvoorbeeld naar een nieuw gemeentekantoor of het afstoten van verouderde gebouwen.  

 

De gemeente past de criteria voor duurzaam inkopen toe om zichtbaar te maken dat zij ernst maakt 

met duurzaamheid. In 2018 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente geactualiseerd 

mede omdat de ambities op het gebied van duurzaamheid zoals in het Programma Duurzaamheid 
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verwoord vertaald gaan worden naar inkoopvoorwaarden. Richtlijnen zijn (bron: Inkoop en 

aanbestedingsbeleid gemeente Krimpenerwaard, februari 2018): 

a) “Bij inkopen neemt de Gemeente milieu- en duurzaamheidsaspecten in acht. De Gemeente streeft 

er naar duurzaam in te kopen bij Nationale en Europese aanbestedingen en vanaf 2020 voor alle 

inkopen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. 

De gemeente Krimpenerwaard kiest bij de inkoop bewust voor aantoonbaar duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord geproduceerde producten. Waar aantoonbaar worden de 

milieucriteriadocumenten van Pianoo (www.pianoo.nl) toegepast. Het CROW (nationaal 

kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft bijvoorbeeld de 

duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor 

toepassing in RAW-bestekken door middel van het opstellen van de ‘RAW-Catalogus Bepalingen 

– Duurzaam Inkopen’.  

b) Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. De gemeente Krimpenerwaard hecht 

waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader wordt Social Return On 

Investment onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de gemeente een social return 

verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere 

regio te krijgen en te behouden.” 

 

Samenvatting 

De ambitie is om 20% minder CO2-uitstoot in 2022 t.o.v. 2018 te realiseren. De gemeente zet in op 

projecten waar ze zelf directe invloed heeft en die een voorbeeldfunctie vervullen. In het oog 

springende voorbeelden zijn het eigen wagenpark (elektrisch waar mogelijk), zonnepanelen op 

gemeentelijke gebouwen en de straatverlichting (LED). Minder zichtbaar, maar van invloed op de 

voorbeeldfunctie, zijn de criteria en de aanpak waarmee duurzaam inkopen wordt geïmplementeerd.  

 

 

3.5 Deelvraag 4: financiële prikkels 

Welke financiële incentives zet de gemeente momenteel in om verduurzaming te stimuleren bij 

inwoners en bedrijven? Welke andere financiële incentives zouden nuttig kunnen zijn om 

verduurzaming te stimuleren?  

 

De gemeente Krimpenerwaard zet middelen en menskracht in om het programma duurzaamheid uit te 

voeren (zie deelvraag 2). Binnen het programma en in de reguliere taken van de OMDH vallen ook 

projecten en maatregelen om verduurzaming te stimuleren bij inwoners en bedrijven. Hieronder vallen 

o.a. (zie ook de tabel in 3.3): 

• Wijkaanpak voor bewoners (energiebesparing, mogelijkheden zonnepanelen, warmte). 

• Stimuleren zonnepanelen bij bedrijven en agrariërs. 

• Initiatief aardgasvrije wijk: een inwoner van Schoonhoven en werkzaam bij een aannemer 

heeft de gemeente Krimpenerwaard benaderd met een initiatief om een modelaanpak te 

maken voor het aardgasvrij maken van een wijk/buurt in Krimpenerwaard. Het belang van de 

aannemer is de ontwikkeling van een modelaanpak voor het aardgasvrij maken van een 

woonwijk/buurt met toepassing van een collectieve oplossing (warmtenet). Dit is een voor de 

gemeente zeer interessant initiatief. Op dit moment bevindt het project zich in de 

verkenningsfase en wordt een Publiek-Private Samenwerking (PPS) gevormd. Voor de 

andere wijken geldt dat voor 2021 alle gemeenten moeten beschikken over een, door de 

Raad vastgestelde, Transitie Visie Warmte. Deze wordt in het kader van de RES opgesteld en 

er vinden nu studies naar duurzame warmtebronnen plaats (bijvoorbeeld thermische energie 

uit oppervlaktewater, biomassa en geothermie). 

• Gebouw-gebonden en wijkadviezen. 

• Haalbaarheidsstudie Zon op bedrijvendaken. 

• Informatiemarkt energiebesparing. 

• Energiescan scholen voor besparing, PV potentieel, CO2 besparing en binnenklimaat. 
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• Regionaal energieloket. 

• Natuur en milieueducatie. 

 

Het programma duurzaamheid 2019-2022 heeft een budget dat voornamelijk bestaat uit inzet van 

mensuren en procesmiddelen. Projecten beslaan geen investeringen. De gemeente heeft vooralsnog 

gekozen voor een faciliterende rol richting inwoners en bedrijven. Waar het financiële bijdragen 

betreft, zijn de middelen beperkt en richt de gemeente zich op een bijdrage in de proceskosten, niet 

op realisatiekosten. De gemeente kiest ervoor om te faciliteren (o.a. ook Waardstroom) met kennis, 

menskracht en procesbudget. Incidenteel wordt er (deel)financiering voor een onderzoek of project 

van derden geleverd. Initiatieven die samenhangen met de energietransitie, bijvoorbeeld rondom 

mestvergisting, komen soms ook voort uit andere budgetten zoals landbouw. De gemeente initieert en 

financiert zelf ook een aantal onderzoeken, zoals dat naar zonnevelden en verduurzaming van het 

eigen vastgoed.  

 

In samenwerking met de OMDH wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar financiële 

prikkels. De Raad heeft onlangs diverse moties en amendementen vastgesteld t.a.v. financiële 

stimuleringsmaatregelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit project brengt voor de 

verschillende soorten gebouwen (bijvoorbeeld woningen, bedrijven en agrarische gebouwen) in beeld 

welke financiële stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn en doet aanbevelingen voor de door gemeente 

Krimpenerwaard te kiezen maatregel/maatregelen, inclusief dekkingsvoorstel. Het zou hier 

bijvoorbeeld kunnen gaan om het inrichten van een duurzaamheidslening. Het onderzoek moet leiden 

tot een rapport met aanbevelingen, een college- en raadsvoorstel. Dit kan daarna in het programma-

plan duurzaamheid en PC-cyclus (zie paragraaf 2.2) worden opgenomen. Het onderzoek naar 

financiële prikkels zal niet op tijd klaar zijn om mee te nemen in dit onderzoek. Anticiperend is wel een 

bedrag van € 1 miljoen opgenomen in de kadernota 2020voor duurzaamheidsleningen. 

 

Ervaring bij andere gemeenten laat zien dat het inzetten van financiële prikkels stimulerend werkt voor 

burgers en bedrijven. Duurzaamheidsleningen en subsidies worden daarvoor steeds meer ingezet. 

Voor scholen bestaat er de organisatie ‘schooldakrevolutie’ die een fonds heeft voor zonnepanelen op 

schooldaken. Bij de provincie Zuid-Holland is er een subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ 

die voor verschillende agrarische daken een dubbel doel dient. En er zijn verschillende banken die 

groene leningen en hypotheken voor het verduurzamen van woningen aanbieden. 

 

Woningbouwcorporaties kunnen voor huurders een groot verschil maken door huizen te isoleren en te 

verduurzamen (zoals warmtepompen en zonnepanelen) en de kosten (deels) te laten dekken door de 

besparing op de energiekosten. De gemeente kan naast eigen middelen ook woningbouwcorporaties, 

Verenigingen van Eigenaren, bedrijven en financiële instellingen betrekken om te komen tot slimme 

ideeën en constructies. Hierbij moet niet vergeten worden dat het plaatsen van zonnepanelen op 

daken voor zowel klein- als grootverbruikers simpelweg al rendabel is en een vrij korte terugverdientijd 

heeft (rond de 8 jaar). Via de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energie: een exploitatiesubsidie 

voor grootschalige energieprojecten) of de salderingsregeling (kleinverbruikers) zijn hier voldoende 

mogelijkheden. En als liquide middelen ontbreken, dan zijn er bedrijven die hierin willen financieren 

(dit geldt met name voor grote oppervlakken).  

 

Samenvatting 

Op dit moment zet de gemeente vrijwel geen financiële prikkels in om burgers en bedrijven te laten 

verduurzamen. Een aantal initiatieven stimuleren wel (zonder dat het financieel van aard is). De 

gemeente kiest ervoor om te faciliteren met kennis, menskracht en incidenteel wat procesbudget. Een 

studie naar meer financiële middelen vanuit de gemeente voor de gebouwde omgeving wordt op dit 

moment uitgevoerd.  
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3.6 Deelvraag 5: relatie provincie en Rijksoverheid 

Met welke initiatieven en ondersteuning vanuit Provincie en Rijk zou de gemeente geholpen kunnen 

worden om verder te verduurzamen?  

 

De Rijksoverheid vindt de energietransitie belangrijk en biedt kaders en randvoorwaarden. Op dit 

moment is het Klimaatakkoord (nog in onderhandeling, contouren zijn wel zichtbaar) de meest 

concrete invulling waar gemeenten mee aan slag moeten. De regionale en lokale overheden zijn zelf 

verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen die de landelijke overheid stelt. De door-

vertaling naar Regionale Energie Strategieën en warmteplannen is daar een duidelijk voorbeeld van. 

De Rijksoverheid creëert zoveel mogelijk een level playing field door duurzame energie versneld 

rendabel te maken met SDE-subsidie. De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en 

duurzame oplossingen te kiezen via fiscale maatregelen als VAMIL en MIA (zie afkortingenlijst). Voor 

burgers zijn er weinig maatregelen die financieel stimuleren om te verduurzamen. De bestaande 

salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2023 geleidelijk vervangen door een 

terugleversubsidie. (https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2019/salderingsregeling-zonnepanelen-

verlengd/). Voor het verduurzamen van woningen met bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld het 

vervangen van een CV ketel door een warmtepomp) is subsidie mogelijk, maar de terugverdientijd 

blijft hoog. Andere duurzame maatregelen (isoleren bijvoorbeeld) moet een huiseigenaar zelf 

bekostigen. 

De provincie investeert in duurzame energieprojecten als dat gaat over innovaties (o.a. via het 

energiefonds Energi-IQ). Er is subsidie beschikbaar voor (de voorbereiding van) lokale duurzame 

energieprojecten en de provincie is co-financier bij verschillende projecten (onderzoeken, field labs). 

Via de Omgevingsvisie en -wet en provinciale programma’s voor de energievisie van Zuid-Holland 

worden kansen en randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt. De gemeenten kunnen daar via o.a. de 

bestuurlijke tafels input voor leveren en zij kunnen zienswijzen indienen. Ook bij de Regionale Energie 

Strategie is de provincie betrokken.  

 

Op dit moment zijn vrijwel alle mogelijkheden om duurzame energie op te wekken of te benutten voor 

(delen van) de gemeente Krimpenerwaard niet toegestaan, waaronder windenergie, zonnevelden, 

winning van warmte/koude uit de bodem en oppervlaktewater (ten gevolge van de bescherming van 

drinkwaterwinning). De ruimtelijke en juridische kaders van de provincie zijn hier de oorzaak van.  

In de benchmark (met 3 gemeenten die eveneens een niet-stedelijk karakter hebben en tussen de 

50.000-60.000 inwoners hebben: Barneveld, de Fryske Marren en Terneuzen) gaat de lagere score 

van de Krimpenerwaard (aanleiding van dit RKC onderzoek) voornamelijk over de opwek van 

duurzame energie. Daar zit voor de gemeente Krimpenerwaard een knelpunt. De gemeente is van 

mening dat een bestuurlijk traject om de mogelijkheden te verruimen noodzakelijk is. Dit zal echter pas 

na de vorming van een nieuwe Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten mogelijk zijn. De Raad en 

het college kunnen zich daar nu wel op voorbereiden, zo wordt een lobby-agenda opgesteld. Dit is als 

project in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 opgenomen. Er is een sterke koppeling tussen de 

lobby en de RES. De Provincie Zuid-Holland zal zich verbinden aan de RES, wat naar verwachting zal 

helpen in de lobby voor planologische ruimte voor opwek van duurzame energie. 

 

Financiële hulp bij opschaling van o.a. energiebesparing en aardgasvrij maken van woningen en 

bedrijven via Rijk of provincie zou een versnelling voor de gemeente kunnen brengen. Het Nationaal 

EnergieBespaarFonds kan onder andere voor particulieren, Verenigingen van Eigenaren en scholen 

de helpende hand bieden. En de nieuwe omgevingswet biedt mogelijkheden om als gemeente (en 

provincie) meer duurzaamheidsaspecten vast te leggen voor o.a. nieuwe woningen en bedrijven. Ook 

zijn er verschillende wetten en regels die door de gemeente als belemmerd worden ervaren voor 

verduurzaming zoals de verhoging van de WOZ-waarde van huizen met zonnepanelen. Een 

herziening van de BTW op zonnepanelen (gunstig voor scholen en bedrijven) gaat vanaf 2020 in.  
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Samenvatting 

De Rijksoverheid biedt kaders en randvoorwaarden voor de Krimpenerwaard. De regionale en lokale 

overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen die de landelijke overheid 

stelt via het Klimaatakkoord. De Rijksoverheid maakt duurzame energie versneld rendabel door SDE-

subsidie. De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en duurzame oplossingen te 

kiezen via fiscale maatregelen. Voor burgers zijn er weinig maatregelen die financieel stimuleren om 

te verduurzamen. De ruimtelijke en juridische kaders van de provincie laten op dit moment in (delen 

van) de gemeente Krimpenerwaard niet toe dat duurzame energie wordt opgewerkt of benut. 

Hieronder vallen windenergie, zonnevelden, winning van warmte/koude uit de bodem en 

oppervlaktewater (ten gevolge van de bescherming van drinkwaterwinning). De gemeente is van 

mening dat een bestuurlijk traject om de mogelijkheden te verruimen noodzakelijk is. De Raad en het 

college bereiden zich daarop voor door het opstellen van een lobby-agenda. Financiële maatregelen 

vanuit Rijk of Provincie kunnen bijdragen aan de versnelling van verduurzaming van woningen en 

andere gebouwen. Vanuit de nieuwe omgevingswet zijn er meer randvoorwaarden te stellen aan 

verduurzaming voor o.a. nieuwe gebouwen.  

 

3.7 Deelvraag 6: opwekken van duurzame energie 

Welke initiatieven onderneemt de gemeente om zelf duurzame energie op te wekken (bv. 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen)?  

 

In het programmaplan duurzaamheid 2019-2022 zijn 13 inspanningen/projecten genoemd, waaronder 

de opwek van duurzame energie. De inzet van de ODMH neemt daarnaast ook nog verschillende 

taken en projecten op zich vanuit de financiële bijdrage van de gemeente. De gemeente neemt zelf 

initiatief o.a. bij het eigen vastgoed: “In de periode 2018 tot en met 2021 worden 11 gebouwen 

verduurzaamd (=treffen energiebesparende maatregelen en waar mogelijk plaatsen zonnepanelen). 

Het betreft vier gemeentekantoren, zes sporthallen en één gemeentewerf.”(bron: programma 

duurzaamheid 2018-2021).  

Ook verduurzaamt de gemeente de openbare verlichting en heeft voor burgers en bedrijven een 

stimulerende functie. Daarbij gaat het om zonnepanelen op daken, duurzame woningen (o.a. met 

duurzame warmte) en het organiseren en ondersteunen van actieve groepen (o.a. Waardstroom). 

Samen met de buurgemeenten wordt in de RES gewerkt aan ambitieuze plannen om energie op te 

wekken, waarvan de gemeente Krimpenerwaard een deel zal invullen. Welk aanbod de 

Krimpenerwaard zal doen is één van de acties binnen het programma duurzaamheid en zal bestuurlijk 

worden vastgesteld.  

 

Samenvatting 

Er zijn verschillende projecten en inspanningen binnen het programma duurzaamheid om duurzame 

energie op te wekken. Deze zijn grotendeels gericht op eigen gebouwen en op stimulering van 

burgers en bedrijven. Binnen het RES-traject speelt het onderzoek naar grootschalige opwek van 

energie een prominente rol.  

 

3.8 Deelvraag 7: nieuwe vormen van energie 

Welke manieren van “nieuwe” duurzame energieopwekking worden door de gemeente onderzocht 

(bijv. blauwe energie, aardwarmte etc.)? 

 

“De gemeente staat positief tegenover nieuwe manieren van energieopwekking, zeker gezien de 

knelpunten die zij ervaart met de huidige technieken (zie deelvraag 5). De financiële mogelijkheden en 

de schaal van de gemeente staan echter niet toe dat zij voorop loopt en allerlei onderzoeken 

financiert. Zij kijkt graag mee, werkt samen in regionaal verband en zoekt naar mogelijkheden voor 

synergie met andere projecten. Rondom ontwikkelingen in het veenweidegebied (zoals nieuwe natuur 

en nieuwe typen landbouw) en uitbreiding van het aantal woningen zijn die kansen er zeker. 

De mogelijkheden om o.a. riothermie (warmte uit rioolwater) of warmte bij drinkwaterbereiding toe te 

passen, getijdenenergie (zie ook de pilots bij de Afsluitdijk en de Brouwersdam) en zoet-zout 
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overgangen zijn zeer relevant voor de Krimpenerwaard.” (bron: interviews interne medewerkers). In de 

toekomst zou ook waterstof en groen gas (afkomstig uit lokale (mest)vergisters) interessant kunnen 

zijn, zeker omdat deze via het bestaande gasnet getransporteerd kunnen worden en de aanpassingen 

aan woningen (blijft via een Cv-installatie verwarmd) daardoor lager uitvallen dan een warmtenet of -

pomp (bron: https://www.hetkanwel.nl/ 2019/03/25/waterstof-als-betaalbaar-alternatief-voor-gas/). 

“In 2021 moeten alle gemeenten beschikken over een, door de gemeenteraad vastgestelde, Transitie 

Visie Warmte. In deze visie moet de gemeente vastleggen welke wijken tot 2030 van het aardgas af 

gaan en op welke manier die wijken verwarmd gaan worden. Voor de overige wijken moet de visie een 

doorkijk geven tot 2050, als alle wijken van het aardgas af moeten zijn. De Transitie Visie Warmte 

moet elke vijf jaar herzien worden. Bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte staat participatie 

centraal, om te komen tot een gedragen visie. Voorafgaand en parallel aan het opstellen van de 

Transitie Visie Warmte, moeten nog onderzoeken naar duurzame warmtebronnen worden uitgevoerd 

(bijvoorbeeld thermische energie uit oppervlaktewater, biomassa en geothermie), om helder te krijgen 

hoe kansrijk deze warmtebronnen in (delen van) onze gemeente zijn.”(bron: programmaplan 

duurzaamheid 2019-2022).  

In het programmaplan duurzaamheid komt ook de mogelijkheid van een regionaal warmtenet (gevoed 

door afvalwarmte uit de industrie van Rotterdam) ter sprake, hoewel de kans dat de Krimpenerwaard 

hierop aangesloten kan worden klein lijkt.  

Samenvatting 

De gemeente Krimpenerwaard heeft interesse in nieuwe vormen van energieopwekking, maar loopt 

niet voorop. Als er mogelijkheden zijn om mee te doen met projecten en onderzoeken van elders of er 

synergie te vinden is dan is dit interessant. Warmte of elektriciteit uit (allerlei vormen van) water, 

waterstof, groen gas, duurzame warmtebronnen (waaronder geothermie) en aansluiting op een 

(boven)regionaal warmtenet zijn enkele genoemde opties in documenten en interviews.  

 

3.9 Deelvraag 8: stimulering inwoners en bedrijven 

Op welke manier stimuleert de gemeente inwoners en bedrijven om duurzame energie op te wekken? 

 

De duurzaamheidsspread (Krimpenerwaard duurzaamheidsspread, in Het Kontakt, uit 2018) is een 

communicatie-uiting in het lokale weekblad waarin de gemeente goede voorbeelden laat zien en 

inwoners, bedrijven en organisaties inspireert om mee te doen. Onder andere worden projecten 

uitgelicht die gaan over verduurzamen van sportparken, huurders die als energiecoach optreden, 

verduurzaming van het vastgoed van de gemeente en scholen die met zonne-energie aan de slag 

gaan. De gemeente heeft in 2017 en 2018 twee- tot driemaal zo’n pagina gevuld.  

 

Er is tot nu geen bredere of structurele dialoog met inwoners opgezet en geen participatietraject 

gestart voor grootschalige energieopwekking. Een communicatieplan, behorende bij het programma 

duurzaamheid is in de maak. “De duurzaamheidsdoelen zijn alleen haalbaar door een samenwerking 

tussen alle stakeholders, zowel intern als extern. Interne en externe communicatie zijn dus essentieel.  

Het is nodig dat communicatie planmatig, structureel en volgens een strategie plaatsvindt. Hiervoor 

worden een communicatieplan en communicatiekalender opgesteld.” (bron: duurzaamheids-

programma 2019-2022 hoofdstuk 6). In het traject van de Regionale Energie Strategie is 

bewonersparticipatie en inspraak noodzakelijk, de vraag is op welk tijdstip hiermee begonnen wordt 

(voor of na de keuze van scenario’s of het ‘bod’ dat de gemeente zal doen).  

 

De gemeente start niet op nul. In het kader van de omgevingsvisie heeft een uitgebreid 

participatietraject plaatsgevonden, waarin ook de energietransitie een belangrijk thema was. Ook zijn 

in het kader van de pilot RES en later de RES al diverse stakeholderbijeenkomsten geweest. 

 

In het interview met Raadsleden wordt aangegeven dat communicatie met bewoners en bedrijven van 

groot belang is. Een aantal citaten:  

• “Burgers verwachten dat er geluisterd wordt, dat gemeente overtuigen kan en financieel 

bijdraagt.”  

https://www.hetkanwel.nl/
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• “De gemeente moet werken aan draagvlak: debat uit extremiteiten halen en terughalen naar 

niveau dat mensen kunnen overzien.”  

• “Bewoners in beweging krijgen: er is een groep die overtuigd is en een groep die het echt niet 

wil. Gemeente moet het waarom duidelijk maken zodat het besef doordringt bij de 2e groep. 

En voor de 1e groep moet de gemeente het makkelijker maken om bijvoorbeeld te isoleren 

door minder vergunningen etc.”  

 

In het programma duurzaamheid 2018-2021 is er een budget van jaarlijks €37.500 opgenomen voor 

proceskosten bij het stimuleren van duurzame initiatieven (bijvoorbeeld zonnepanelen, duurzame 

woonwijken). Deze projecten staan ook in het programmaplan duurzaamheid 2019-2022 opgenomen 

(daar genummerd als inspanning 9 en 12).  

• Project 13 betreft een initiatief van een bewoner (werkzaam bij een infra-bedrijf) om in een 

woonwijk een warmtenet aan te leggen. De gemeente sluit een intentieverklaring en wil dit als 

publiek-privaat project vormgeven. De planning na de intentieverklaring is nog niet bekend, 

het project is nu in de verkenningsfase. De gemeente treedt hier op als partner. 

• Project 10 betreft stimuleren plaatsing PV panelen op daken.  

 

De OMDH heeft een rol bij educatie en bewustwording en samen met de gemeente organiseert zij de 

wijkaanpak. Bewoners van wijken krijgen concrete voorbeelden en worden geïnformeerd over 

energiebesparing, opwek van duurzame energie en aardgasvrije woningen.  

 

Samenvatting 

Er is op dit moment weinig communicatie of participatie met bewoners. Een communicatieplan wordt 

opgesteld. In het RES-traject is ook rekening gehouden met participatie en inspraak. Raadsleden 

vinden communicatie en samenwerking met bewoners en bedrijven van groot belang. Voor het 

stimuleren van duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven zijn enkele projecten in het 

programma duurzaamheid 2019-2022 opgenomen. De Omgevingsdienst Midden-Holland speelt een 

rol bij bewustwording en een duurzaamheidsaanpak per wijk.  
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4. Analyse rol en positie Raad bij duurzaamheidsbeleid 
De deelvragen uit paragraaf 1.2 zijn grotendeels beantwoord in hoofdstuk 3. De hoofdvraag naar 

doeltreffenheid en doelmatigheid is daarmee nog niet voldoende beantwoord. Daarnaast wil de RKC 

een handelingperspectief voor de Raad bieden. Om een volledig antwoord te geven op de hoofdvraag 

en in het bijzonder om verbeterpunten te achterhalen gebruiken we een tweetal instrumenten. Deze 

instrumenten zijn praktische en visuele hulpmiddelen om inzichtelijk te maken wat al aanwezig is en 

wat er nog mist. In de Plan-Do-Check-Act analyse (4.1) doen we dat voor sturingsinstrumenten en -

momenten van de Raad tijdens de beleidscyclus. In de kloof-analyse (4.2) doen we dat inhoudelijk 

voor het energiebeleid van ambitie tot en met resultaten. 

 

4.1 Plan-Do-Check-Act vanuit het perspectief van de Raad 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van relevante informatie uit documenten en interviews, per deelvraag 

verzameld. Dit gebruiken we als input voor een analyse van de PDCA-cyclus zoals in sectie 2.2 en 

bijlage D uitgelegd. Deze analyse geeft inzicht in de rollen van de Raad en de mogelijkheden (huidige 

en gewenste) om te sturen op het energiebeleid.  

 

In de Plan-Do-Check-Act fases kunnen we als volgt weergeven wat er in binnen de gemeente 

Krimpenerwaard aan documenten en sturingsinstrumenten wordt gehanteerd (figuur 4). Met 

verschillende kleuren wordt aangegeven waar het college (groen) en waar de Raad (blauw) een rol 

heeft. De vakjes met stippellijn worden weinig toegpast of zijn nieuw. Daaronder volgt per fase een 

korte toelichting.  

  
* In de voortgangsrapportages zitten ook andere componenten dan ‘do’ (mogelijkheid tot controle en bijsturen).  

Figuur 4: de PDCA cyclus voor het thema duurzaamheid met rollen voor de Raad (blauw) en college 

(groen). 

 

Plan. De Raad stuurt mee op hoofdlijnen door middel van de kadernota en begroting. Het college van 

burgermeester en wethouders stellen in stappen het beleid vast. Ook de raad stelt beleid vast, zoals 

de vaststelling van het regionale convenant Energietransitie Midden-Holland. Ook zal de RES in de 

gemeenteraad worden vastgesteld. 

 

Aanvullend op de standaard PC-cyclus wordt binnen de gemeente Krimpenerwaard een systematiek 

gehanteerd van – ER doelen (dit wil zeggen: doelstellingen die geformuleerd zijn als mindER, betER, 
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meER etc.). Dit is consequent doorgevoerd in het collegeprogramma 2019-2022, jaarplan, afdelings-

plan en op programma/thema-niveau. Hierbij worden de doelen vertaald naar inspanningen, 

instrumenten en resultaten. Ook zijn prestatie-indicatoren benoemd en succesbepalende factoren. 

Deze systematiek (intern de A3 methode genoemd) zorgt voor een goed beeld om de voortgang bij te 

houden (dit is voor de check/control van belang).  

 

De Raad is bij de voorgaande duurzaamheidsprogramma’s (actieprogramma 2017 en programma 

2018) in de Plan-fase voornamelijk geïnformeerd door o.a. raadsinformatiebrieven. In de interviews 

met interne medewerkers wordt aangegeven dat “het informeren en het bieden van mogelijkheden om 

mee te sturen (bijvoorbeeld door bijeenkomsten) te weinig is gebeurd. Onderbemensing en te weinig 

aandacht voor de rol van de Raad is hier de grootste oorzaak van. Het team is nu intern op sterkte en 

het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 wordt in meer interactie met de Raad gemaakt. Er zullen 

scenario’s worden voorgelegd en de raad wordt om richting en sturing gevraagd. Ook heeft de Raad 

zelf enkele initiatieven genomen, bijvoorbeeld de vraag om iets met financiële prikkels te doen, waar 

nu een onderzoek naar loopt.” (bron: interviews interne medewerkers en ODMH).  

 

Er zijn gemeenten en besturen (van o.a. waterschappen) die kiezen voor een zogenaamd BOB-model 

in de Plan fase. Via de stappen Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming (vaak als aparte 

bijeenkomsten en documenten) kan een complex onderwerp (zoals bijvoorbeeld energie) in 

samenwerking met de interne organisatie door de Raad worden doorlopen.  

 

In de RES hebben Raadsleden de mogelijkheid mee te sturen aan de uitkomsten van de RES tijdens 

regio-bijeenkomsten. Deze worden een aantal maal gehouden over o.a. de scenario-studies. Tot nu is 

de aanwezigheid van de gemeente Krimpenerwaard laag geweest, lager dan andere gemeenten. 

Daarnaast zijn er verschillende momenten dat de Raad wordt geïnformeerd en geconsulteerd voor de 

uitwerking van de RES (zie presentatie 7 mei en document 30). Voor de RES is een proces opgezet 

met een aantal contactmomenten met de Raad zodat zij kunnen meesturen op het RES-bod (wat de 

gemeente Krimpenerwaard wil/kan bijdragen aan de doelstellingen van de regio).  

 

Do. De uitvoering van het programma duurzaamheid loopt via de interne organisatie. De raad stuurt 

via de begroting en de kadernota vooraf en krijgt informatie over resultaten via o.a. de jaarrekening 

achteraf. Het programma duurzaamheid wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij sommige projecten langer 

dan een jaar lopen.  

 

Tijdens de looptijd kan informatie aan de Raad worden verstrekt op formele wijze (o.a. 

Raadsinformatiebrieven) of informele wijze. Hiervoor is het recent ingestelde woordvoerdersoverleg 

duurzaamheid een goed instrument. Ook kan gedacht worden aan excursies/werkbezoeken of andere 

informatiemomenten.  

 

Check. Na afloop van het programma of gedurende de looptijd kan er een evaluatie plaatsvinden, hier 

kan zowel het college als de Raad initiatief toe nemen. Zo is de evaluatie van het actieprogramma 

2017 aan het college gestuurd en een korte samenvatting (de projecten in een stoplichtmodel) ter 

informatie aan de Raad.  

 

Doelstellingen zijn voor de uitstoot van CO2 en energieopwekking SMART geformuleerd en daarom 

zijn resultaten meetbaar. Projecten worden omgerekend in CO2, waarvoor een nulmeting gedaan is in 

2015. Daarnaast wordt het aantal opgewekte kilowattuur gemonitord. Deze indicatoren zouden in de 

jaarrekening kunnen worden opgenomen.  

 

Act. De A3-systematiek biedt voor de interne en bestuurlijke organisatie mogelijkheden om bij te 

sturen aan de hand van prestatie-indicatoren. Bij de bespreking van de begroting, jaarstukken en 

kadernota vindt bijstelling op doelen, instrumenten en financiën plaats. De Raad kan zelf aangeven 

dat zij over specifieke thema’s wil spreken of initiatief nemen (bijvoorbeeld bij het onderzoek naar 

financiële incentives bij duurzaamheid).  
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4.2 Kloof-analyse energiebeleid 

Bij de analyse van het energiebeleid is het nuttig om te kijken naar de ‘ist’ (huidige) situatie en de ‘soll’ 

(gewenste) situatie. Dat kan door de ambitie van de gemeente Krimpenerwaard: ‘in 2050 is de 

samenleving van de Krimpenerwaard fossiele brandstofvrij en CO2-neutraal en vrij van restafval’ af te 

zetten tegen daadwerkelijke inspanningen en resultaten en te kijken wat daar nog ontbreekt. Deze 

kloof-analyse is meer inhoudelijk op de doelstellingen van het energiebeleid gericht dan de analyse 

van de betrokkenheid van de Raad die in de PDCA analyse in 4.1 centraal stond. De kloof-analyse 

beoogt inzichtelijk te maken wat de huidige en benodigde stappen zijn om de doelstellingen van het 

energiebeleid in de Krimpenerwaard te bereiken. In figuur 5 is van ambitie via doelen, maatregelen, 

uitvoering, monitoring en bijsturen deze opsplitsing zichtbaar gemaakt. De fases van de Plan-Do- 

Check-Act cyclus zijn weer zichtbaar. De blauwe blokken zijn de huidige activiteiten van de gemeente 

(op basis van documenten), in oranje en paars zijn mogelijke toevoegingen weergegeven. In bijlage G 

is deze figuur nogmaals weergegeven, op een groter formaat.  

 
Figuur 5: huidige en benodigde stappen om de ambities voor duurzame energie voor de 

Krimpenerwaard te behalen.  

 

De opsplitsing van ambitie naar doelen en maatregelen komt voort uit de documenten die voor het 

onderzoek ter beschikking zijn gesteld, met name uit het programma duurzaamheid (2018-2021 en 

2019-2022). De ‘blauwe blokken’ in uitvoering, rapportage en bijsturing zijn terug te vinden in overige 
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documenten en interviews. De ‘oranje’ en ‘paarse’ blokken zijn bedoeld als indicatie. Deze zijn niet om 

aan te geven dat bepaalde ingrepen/aanvullende instrumenten op exact die punten wenselijk of 

noodzakelijk zijn. Deze visuele weergave wil zichtbaar maken dat er in alle stappen van de PDCA 

aanvullende doelen, maatregelen, uitvoering of monitoring mogelijk zijn. Uiteindelijk moeten alle 

stappen bijdragen in het behalen van de ambitie. Een routekaart tot 2050 (het jaar waarin de ambitie 

gehaald moet zijn) met een invulling in grovere (lange termijn) en fijnere stappen (korte termijn) is 

daarbij een goed hulpmiddel en geeft inzicht. Deze routekaart heeft een bepaalde mate van flexibiliteit 

nodig en moet elke paar jaar worden bijgesteld, gezien (onzekere) ontwikkelingen en de 

weerbarstigheid van de transitie. Het ligt voor de hand genoemde routekaart door de ambtelijke 

organisatie nader in te vullen, waarbij de opdracht en de randvoorwaarden (welke rollen en 

sturingsmomenten) passen bij het primaat van de politiek-bestuurlijke gremia.  
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Bijlagen 
 

Bijlage A. Geraadpleegde bronnen  
Tussen haakjes is de organisatie en datum (maand en jaar) van verschijnen dan wel openbaar 

worden opgenomen.  

 

1. 180522_factsheet-Middenholland- POSAD-Generation Energy (POSAD en RES partners, mei 

2018) 

2. A3 Jaarplan Gemeente Krimpenerwaard – Duurzaamheid 2018 (gemeente Krimpenerwaard, april 

2019) 

3. Aangepast projectvoorstel mestvergisting Krimperwaard (Orvion en Rijksuniversiteit Groningen, 

december 2018)  

4. Actieplan Duurzaamheid 2017 (gemeente Krimpenerwaard, december 2016) 

5. Begroting 2016 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. november 2015) 

6. Begroting 2017 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. november 2016) 

7. Begroting 2018 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. november 2017) 

8. Begroting 2019-2022 (gemeente Krimpenerwaard, november 2018) 

9. Bijgestelde begroting 2015-2018 (gemeente Krimpenerwaard, juli 2015) 

10. CE Delft, warmteanalyse Midden-Holland/Krimpenerwaard (CE Delft, juni 2018) 

11. Coalitieakkoord 2019-2022 (gemeente Krimpenerwaard, januari 2019) 

12. Collegeprogramma 2018-2022 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. januari 2018) 

13. Collegeprogramma 2019-2022 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. januari 2019) 

14. Collegewerkprogramma 2015-2018 (gemeente Krimpenerwaard, juni 2015) 

15. Concept Klimaatakkoord (Klimaatberaad, 2018) 

16. Convenant RES Midden-Holland (Omgevingsdienst Midden-Holland, november 2017) 

17. Evaluatie actieplan programma Duurzaamheid 2017(gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. 

februari 2018) 

18. Inkoop-en-aanbestedingsbeleid (gemeente Krimpenerwaard, februari 2018) 

19. Jaarplan Milieu 2019 gemeente Krimpenerwaard (Omgevingsdienst Midden-Holland, december 

2018) 

20. Jaarrekening 2015 (gemeente Krimpenerwaard, juli 2016) 

21. Jaarrekening 2016 (gemeente Krimpenerwaard, juli 2017) 

22. Jaarrekening 2017 (gemeente Krimpenerwaard, juli 2018) 

23. Kaartmateriaal 5 thema’s Krimpenerwaard (hoort bij 28) 

24. Koers en Kader Krimpenerwaard; Kernenbeleid voor vitale kernen (gemeente Krimpenerwaard, 

juni 2017) 

25. Krimpenerwaard duurzaamheidsspread (gemeente Krimpenerwaard, in Het Kontakt, ongedateerd 

uit 2017 of 2018) 

26. Krimpenerwaard Nota Ruimtelijke Kwaliteit (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, 2017) 

27. Nulmeting CO2 uitstoot Krimpenerwaard (gemeente Krimpenerwaard, juni 2015) 

28. Offerte onderzoek zonnevelden Krimpenerwaard (Louise Bolk instituut, PPP Agro Advies, VIC, 

juni 2018) 

29. Oplegnotitie Omgevingsvisie Krimpenerwaard voor wereldcafé (gemeente Krimpenerwaard, 

september 2018) 

30. POSAD Energieverkenning 170727_rapport_ Midden-Holland (POSAD, juli 2017) 

31. POSAD170727_publiekssamenvatting_ Midden-Holland Energieverkenning (POSAD, juli 2017) 

32. Presentatie Raad duurzaamheidprogramma 2019-2022 (informatieavond 7 mei 2019) 

33. Presentatie Raad Regionale Energiestrategie (informatieavond 7 mei 2019) 

34. Presentatie Regionale Energiestrategie (RES) (gemeente Krimpenerwaard, februari 2019) 

35. Procesvoorstel RES (ook in 31 opgenomen)  

36. Productierapportage milieu 2018 Krimpenerwaard (Omgevingsdienst Midden-Holland, februari 

2019) 

37. Programmaplan Duurzaamheid 2018-2021 (gemeente Krimpenerwaard, december 2017) 
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38. Programmaplan Duurzaamheid 2019-2022 (gemeente Krimpenerwaard, concept 20 maart 2019)  

39. Projecten programmaplan Duurzaamheid 2019 (gemeente Krimpenerwaard, ongedateerd, ca. 

december 2018) 

40. Projectenlijst Duurzaamheid 2019 (Excel) (gemeente Krimpenerwaard, januari 2019) 

41. Raadsbesluit convenant RES (januari 2018) (gemeente Krimpenerwaard, januari 2018) 

42. Raadsinformatiebrief evaluatie actieplan duurzaamheid (gemeente Krimpenerwaard, februari 

2018) 

43. RIB pilot RES (gemeente Krimpenerwaard, februari 2017) 

44. RIB programmaplan duurzaamheid (gemeente Krimpenerwaard, januari 2017) 

45. Sociaal-Economische impact Midden-Holland_conceptBCI (Buck Consultants International, 

oktober 2017) 

46. Verduurzaming vastgoed Presentatie energiescan resultaten gemeente Krimpenerwaard 

(Duurzaam Gebouw, januari 2018)  
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Bijlage B. Geïnterviewde personen 
 

Naam Functie/betrokkenheid Datum 

Reinier van Eijsden Ambtelijk opdrachtgever, 
afdelingshoofd financien  

5-4-2019 

Marjolein Plantinga Gemeentesecretaris  5-4-2019 

Erik Molenaar Programmaleider 
duurzaamheid 

15-4-2019 

Belinda Roggeveen Beleidsmedewerker 
duurzaamheid 

15-4-2019 

Bert Bening Wethouder van cultuur, ICT, 
milieu, afval, en 
duurzaamheid 

15-4-2019 

Anja van de Kruijs Adviseur duurzaamheid, 
Omgevingsdienst Midden-
Holland 

2-5-2019 

Eddo Mondriaan (EM): gemeenteraadslid 
Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard 
JanKees Hoftijzer (JH): gemeenteraadslid Lokaal 
op 1 
Geke Smit (GS): fractievoorzitter Lokaal op 1 
Eric Koelewijn (EK): commissielid SGP 
Sandro Kovacic (SK): commissielid PvdA 
Siem Opschoor (SO): commissielid CU 
Kees Larooij (KL): gemeenteraadslid CDA 
Cees van der Graaf (CG): fractievoorzitter PvdA 
Heleen Vogel (HV): gemeenteraadslid VVD 
Jan van der Zwaart (JZ): gemeenteraadslid D66 

Raads-/commissielid 9-5-2019 

Laurens Bosman 
Ton Pfaff 

Waardstroom 
(energiecoöperatie) 

28-5-2019 
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Bijlage C. Lijst met afkortingen 
 

• BZK: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Duurzaam GWW: Duurzame Grond-, Weg- en Waterwerken 

• PDCA: Plan Do Check Act 

• MIA: Milieu-investeringsaftrek. Met de MIA profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die 

kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/mia-en-vamil). 

• RES: Regionale EnergieStrategie 

• RKC: Rekenkamercommissie 

• SDE: Subsidieregeling Duurzame Energie 

• VAMIL: Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de Vamil kunnen ondernemers 

75% van de investeringskosten afschrijven (Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-

vamil). 
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Bijlage D. Nadere uitleg Plan-Do – Check-Act cyclus 
 

Plan-fase: De plan-fase valt samen met het Planningsdeel uit de PC-cyclus. Het college en de Raad 

zetten de toon door een ambitie af te spreken en dit door te (laten) vertalen naar beleid. Vaak is de 

ambitie en het beleid afgestemd op landelijke en regionale doelen. Dit kan ondersteund worden door 

convenanten (bijv. Grondstoffenakkoord), meerjarenafspraken (bijv. Klimaatakkoord), programma’s 

(bijv. Van Afval Naar Grondstof -programma) en Green Deals (bijv. Duurzaam GWW). Bij de vertaling 

van beleid naar uitvoering worden instrumenten en maatregelen (budget, menskracht, ondersteunde 

projecten, ruimtelijke ordening etc.) aan doelstellingen gekoppeld. De doorvertaling naar gemeentelijk 

beleid (en vervolgens naar uitvoering daarvan) vraagt om meetbare doelen en indicatoren om in de 

volgende fases koers te kunnen houden. Bij de vertaling van beleid naar uitvoering worden 

instrumenten en maatregelen (budget, menskracht, ondersteunde projecten, ruimtelijke ordening etc.) 

aan doelstellingen gekoppeld. De Raad heeft hier een kaderstellende rol en is initiërend, sturend en 

heeft hiervoor informatie en keuzemogelijkheden nodig. De algemene producten zijn hier zoals bij de 

PC-cyclus het collegewerkprogramma, jaarplan, kadernota en begroting. Voor specifieke thema’s 

kunnen programma’s worden vastgesteld zoals het programma duurzaamheid. 

 

Do-fase: Maatregelen en projecten worden uitgevoerd, waarbij de organisatie én de context (de 

weerbarstige praktijk en de veranderingen in de omgeving) beide een belangrijke rol spelen. Deze do-

fase ligt grotendeels binnen de interne organisatie. De Raad laat zich informeren waar nodig en is 

betrokken als het gaat over keuzes en risico’s. Zij is daarnaast een belangrijke brug naar de inwoners 

en vertegenwoordigt de gemeente op politiek vlak in de regio en daarbuiten. 

 

Check-fase: De check-fase valt samen met het Controldeel van de PC-cyclus. Meetbare resultaten en 

voortgang worden gerapporteerd binnen de organisatie, aan de college en raad aangeboden en 

worden extern gecommuniceerd. Het is daarbij van belang dat inspanningen, resultaten en dynamiek 

goed terugvertaald kunnen worden naar de uitgezette koers (ambitie en beleid). Voor energie zijn dat 

bijvoorbeeld indicatoren op besparing, CO2-uitstoot en hoeveelheid opgewekte energie. Naast de 

jaarrekening zijn ook (thematische) voortgangsrapportages mogelijk. De Raad speelt hier een 

controlerende rol en kan ook zelf initiatief nemen door te vragen om rapportages en evaluaties. Ook 

rekenkamercommissierapporten horen bij deze fase, waarbij de RKC vrijheid heeft in het kiezen van 

haar onderwerpen en de Raad gevraagd en ongevraagd adviseert. 

 

Act-fase: Monitoring en voortgangsrapportages worden besproken met management en politiek en 

kunnen leiden tot aanpassing van beleid (of zelfs ambities) en uitvoering. Er wordt verantwoording 

voor het gevoerde beleid afgelegd en de Raad speelt hier een controlerende en aansturende rol.  
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Bijlage E. Inzet in uren voor de gemeente Krimpenerwaard door de 

Omgevingsdienst Midden-Holland 
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Bijlage F: Begroting programma duurzaamheid 2019-2022 (bron: Programmaplan 

Duurzaamheid 2019-2022) 
 

 

 

 

PL= personeelslasten 

OL= beschikbaar budget 

 

 

 

 

 

 

 

Project kostenplaats kostensoort 2019 2020 2021 2022 

OL onderzoeks-, advies- en 

proceskosten bodemdaling 
674010 438914 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 PL projecten bodemdaling 674010 438914 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

PL opstellen en uitvoeren 

lobbyplan 
674010 438914 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

OL businesscase 

verduurzaming vastgoed 
674010 438914 50.000,00       

PL businesscase 

verduurzaming vastgoed 
674010 438914 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

OL bijdrage in proceskosten 

initiatieven duurzame energie 
674010 438914 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 

PL diverse rollen 

energietransitie 
674010 438914 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 

OL Transitievisie warmte 

onderzoeks- en plankosten 
674010 438914 150.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

PL Transitievisie warmte 674010 438914 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 



 

45 
 

Bijlage G: Kloof-analyse energiebeleid gemeente Krimpenerwaard (basis: 

programma duurzaamheid 2018-2021 en 2019-2022) 

 


