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Inleiding 
Dit uitvoeringsprogramma en de evaluatie maken onderdeel uit van het milieubeleidsplan 2016-
2019. Om uitvoering mogelijk te maken is op basis van prioriteit en beschikbaar gestelde 
capaciteit een planning gemaakt. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd, 
herzien en door het college vastgesteld.  
 
Kader 
Budget € 37.500 energie en klimaat 

€ 18.700 natuur- en milieueducatie  
0,4 fte voor coördinatie en aansturing. In 2018 wordt de vacature uitgebreid naar 1,0 
fte. Op Prinsjesdag heeft het kabinet uitgesproken dat voor zowel klimaatadaptatie 
als de energietransitie gemeenten een prominente rol krijgen, ook in de formatieve 
zin. Binnen het milieubeleid is vastgesteld dat wij ons qua ambitie conformeren aan 
landelijk beleid. Om deze ambitie te verwezenlijken is uitbreiding binnen het taakveld 
noodzakelijk. Deze uitbreiding is binnen de begroting 2018 meegenomen. Uitvoering 
van het milieubeleid gebeurt op de vakafdelingen, het aantal fte’s is per project 
opgenomen. 

 
Evaluatie 
Bij de evaluatie zal per doel worden weergegeven of het behaald is met gebruik van het 
stoplichtenmodel. Daarnaast is er een jaarlijks overzicht van de uitgaven voor het klimaat- en 
energiebeleid. Omdat er nog een monitoringssysteem ingericht moet worden zijn de cijfers voor 
energiebesparing en duurzame energieopwekking vanaf 2018 volledig beschikbaar. 
  



-3- 

 

Evaluatie uitvoeringsprogramma 2017 
 

 Doel Indicator 2018 Status Toelichting 

A Het besparen van energieverbruik door de 

eigen organisatie met 1,5% per jaar.  

nb (cijfers nog niet beschikbaar)  De monitoring en energiebesparing beperkt zich tot 

het stadhuis omdat het nog onduidelijk is welke 

accommodaties er worden afgestoten. 

De monitoring gaat vanaf 1 januari starten. De 

gegevens kunnen tot 3 jaar terug worden uitgelezen 

waardoor wij verwachten snel energiebesparende 

maatregelen te kunnen nemen.  

Voor het doorbelasten van energiekosten worden 

vorderingen gemaakt maar dit is nog niet volledig 

gerealiseerd. Het vraagt een zorgvuldige aanpak 

samen met de verschillende instellingen en 

verenigingen. Bij openbare verlichting wordt dit bij 

defecten vervangen door energiezuinige verlichting. 

B Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking van de eigen organisatie  

0% → 6% (stadhuis)  In 2017 is er al meer dan 36000 kWh aan 

duurzame energie door de zonnepanelen op het 

stadhuis opgewekt. Dit is ongeveer 6% van het 

totale verbruik van het stadhuis. De overige 

accommodaties worden zoals gepland later 

bekeken (2019). Het plaatsen van zonnepanelen op 

de machinefabriek is afhankelijk van een 

initiatiefnemer. 

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel 

uit van beleid 

100%  Opgenomen in alle relevantie beleidsstukken in 

2018: Inkoop- en aanbestedingsbeleid, 

parkeerbeleid en gebiedsontwikkelingen 

(Scheldekwartier en Claverveld). Voor de 

duurzaamheidsagenda hebben wij besloten ons te 

conformeren aan de landelijke agenda voor 

duurzame gebiedsontwikkeling. 

In de visie Scheldekwartier is opgenomen dat we 

de openbare ruimte duurzaam willen inrichten. Om 
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hier invulling aan te geven is extern ingehuurd. Het 

is de bedoeling dat de kennis over duurzaam 

inkopen ook bij andere gebiedsontwikkelingen 

wordt toegepast. 

D+

E 

Het verlagen van het energieverbruik bij 

particulieren en bedrijven  

Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking bij particulieren en 

bedrijven 

2,7 % energiebesparing voor de 

Vlissingse bestaande woningbestand 

(2016 tov 2014) (overige cijfers % 

energiebesparing en duurzame 

energieopwekking Lokale Energie 

Etalage nog niet beschikbaar) 

 

Indirecte indicatoren: 

Duurzaam Bouwloket (juli 2016 - 

augustus 2017) 

268 inwoners advies op maat  

231 inwoners interesse getoond om 

duurzame maatregelen uit te voeren  

40 inwoners maatregelen genomen  

2 inwoners opdracht openstaan  

9 bedrijven maken gebruik van de 

milieubarometer 

 

Er is € 102.000 aan duurzame 

geldleningen verstrekt en 24 subsidie-

aanvragen energiebesparing eigen huis 

verleend. 

 Naast de reguliere indicatoren is een belangrijke 

pijler uit het milieubeleid bewustwording. Een greep 

uit de publicaties is onderaan de tabel geplaatst.  

 

Het Warmte-effect is bij onze gemeente 

georganiseerd met informatie over het isoleren van 

een woning. Wij maken onderdeel uit van een 

provinciale werkgroep voor het Warmteplan. Hierbij 

worden oplossingen gezocht om bestaande 

woningbouw van het aardgas af te krijgen. De wijk 

Claverveld wordt zonder aardgas ontwikkeld. Op de 

woonmarkt heeft ook een (druk bezochte) kraam 

gestaan van het DuurzaamBouwloket.  

 

Voor sportverenigingen is een avond georganiseerd 

over energiebesparing. Er zou een Zeeuwsbreed 

een gratis tool worden ontwikkeld om een 

energiescan te maken. Helaas is dat niet gelukt. 

Met Nehalennia is wel een scan gemaakt bij atletiek 

vereniging Dynamica. De Milieubarometer is via de 

ondernemersverenigingen onder de aandacht 

gebracht. Dit heeft helaas niet meer gebruikers 

opgeleverd. 

 

Bij het handhaven wordt energiebesparing 

meegenomen. In het HUP is opgenomen dat er bij 

vergunningverlening verdere aandacht is voor 

energiebesparing (zie uitvoeringsprogramma). 
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F Faciliteren initiatieven derden. Overzicht 

van het aantal initiatieven en of de 

voorzieningen voldoen aan vraag 

Initiatieven:  

Wijzigen windturbines Ritthem  

Zonnepark Vlissingen-Oost 

Rioolwaterzuivering als energiecentrale 

Afname kinderboek Ye&Bo 

Opwek duurzame energie Oranjemolen 

 

 Voor de initiatieven heeft de gemeente 

gefaciliteerd. De gesprekken over de windturbines 

en rioolwaterzuivering in Ritthem lopen nog. 

Daarnaast hebben wij (en alle andere Zeeuwse 

overheden) 100 kinderboekjes afgenomen om al op 

jonge leeftijd bewustwording bij te brengen. De 

beheerders van de Oranjemolen willen een 

generator plaatsen om energie op te wekken. Wij 

zullen als gebouweigenaar medewerking verlenen 

aan dit initiatief.  

G 75% van de scholen past Natuur- en 

milieueducatie toe als onderdeel lespakket 

basisonderwijs 

75% van de scholen bereikt in 

schooljaar 2016-2017 

 In 2017 zijn alle scholen benaderd om te 

onderzoeken hoe vraag en aanbod verder op elkaar 

afgestemd kunnen worden. Het aantal bereikte 

scholen is van 70% naar 75% gegaan. Verder is er 

een nieuwe overeenkomst aangegaan en worden 

er financiële prikkels ingebouwd en oplossingen 

gezocht voor het vervoer van Vlissingse scholen 

naar Terra Maris 

I Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door 

een laadinfrastructuur voor elektrische 

auto’s die de behoefte dekt 

Er zijn verschillende aanvragen 

gedaan maar nog geen oplaadpunten 

gerealiseerd.  

 Er is een overeenkomst met Allego om 

oplaadpunten in de openbare ruimte te plaatsen als 

er geen eigen parkeerplek is en de parkeerdruk niet 

onevenredig toeneemt. Er lopen verschillende 

initiatieven voor snellladen en deelauto’s waarbij wij 

meedenken en waar mogelijk faciliteren.  

 

Allego kan op dit moment de vraag niet aan 

waardoor er vertraging zit op de realisatie van 

oplaadpunten. We zijn in overleg met Allego om dit 

te versnellen. Het aantal bezitters van een 

elektrische auto is wel verdubbeld (van 40 naar 80) 

t.o.v. 2015.  

Conclusie 
6 van de 8 doelstellingen zijn binnen de tijd en binnen de ambities gerealiseerd.   
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Uitgaven uitvoeringsprogramma 2017 
 Doel Begroot Uitgaven  Toelichting bij verschil 

A Het besparen van energieverbruik door de 

eigen organisatie met 1,5% per jaar.  

€5.000 €0 Er zijn geen kosten gemaakt. 

B Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking van de eigen organisatie  

€5.000 €0 Er is budget voor adviseren. Er zijn (nog) geen 

zonnepanelen toegepast bij de machinefabriek.  

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel 

uit van beleid 

€5.000 €1000 Extern advies Duurzaam Inkopen 

D+

E 

Het verlagen van het energieverbruik bij 

particulieren en bedrijven  

Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking bij particulieren en 

bedrijven 

€17.500 

 

€ 5.460 

€ 11.500 

Duurzaam Bouwloket 

Zeeuwse Samenwerking Energieakkoord 

F Faciliteren initiatieven derden. Overzicht 

van het aantal initiatieven en of de 

voorzieningen voldoen aan vraag 

€5.000 €1.120 

 

Ye&Bo kinderboek 

G 75% van de scholen past Natuur- en 

milieueducatie toe als onderdeel lespakket 

basisonderwijs 

€18.700 €18.700 - 

I Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door 

een laadinfrastructuur voor elektrische 

auto’s die de behoefte dekt 

€0 €0 - 

Totaal €56.200 €37.780 Verschil: €18.420 
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Figuur 3: Facebook, voorbeeld maandelijkse publicatie 

   Figuur 2: PZC, 26-01-2017 

Figuur 1: De Vlissingse Bode, 10-2-2017 
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Figuur 5: PZC, 9-10-2017 Figuur 4: Diverse Facebookberichten 
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Uitvoeringsprogramma 2018 
Doel   

A Het besparen van energieverbruik door de eigen organisatie met 1,5% per jaar 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Inzicht energieverbruik 

Energie besparen (bekende maatregelen) 

 

 

Energie besparen (kansen) 

 

Besluit  

Energiebeheerfunctie inrichten 

Energiekosten doorbelasten (accommodaties, evenementen, 

havens) 

Energiezuinige openbare verlichting toepassen 

Gegevens energieverbruik analyseren 

Bewustwording medewerkers, bestuurders 

Energiebesparingsplan afronden/doorvoeren 

2018 

2018 

 

2018 e.v. 

2018 

2019 

2019 

R&S 

R&S/B&B 

 

R&S 

R&S/B&B 

R&S/D 

Bestuur/R&S/B&B 

    

    

    

Capaciteit 2018 

1,75 FTE 

Middelen 2018 

€5000,- energiebeheerfunctie 

Prioriteit 2018 

Hoog 

Indicator 

Besparing energieverbruik eigen organisatie % per jaar  

 

Doel   

B Het verhogen van het % duurzame energieopwekking van de eigen organisatie in 2019 tov 2016 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Zonnepanelen op Machinefabriek 

 

Toepassen zonnepanelen overige accommodaties 

Adviesvraag (extern bij participatiemodel) 

 

Opbrengst zonnepanelen stadhuis analyseren 

Onderzoek mogelijkheden toepassen panelen 

andere gemeentelijke gebouwen 

Afhankelijk van 

initiatiefnemer 

2019 

ntb 

 

R&S/B&B 

 

Capaciteit 2018 

0,075 FTE 

 

Middelen 2018 

€5000,- ondersteuning en advies 

 

Prioriteit 2018 

Machinefabriek: Middel 

Overige accommodaties: 

Laag 

Indicator 

Duurzame energieopwekking eigen organisatie % per jaar  
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Doel  

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de besluitvorming, van beleid t/m projecten in 2019 tov 2016 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Inventariseren relevante beleidsstukken en projecten  

 

Adviseren beleid/projecten 

Duurzaamheidsdoelstelling liggen vast binnen 

prestatieafspraken 

Bijeenkomst projectleiders/beleidsmedewerkers  

 

Afhankelijk van uitkomst inventarisatie 

Het toetsten van plannen en afspraken op een 

duurzaamheidsparagraaf 

jaarlijks 

 

doorlopend 

2018 e.v. 

R&S/B&B 

 

Capaciteit 2018 

0,05 FTE + vakafdelingen 

Middelen 2018 

€5000,- ondersteuning en advies 

Prioriteit 2018 

Middel 

Indicator 

Het % geactualiseerde relevante beleidsstukken waarin duurzaamheid is meegenomen  

 

Doel  

D 100% Duurzaam inkopen zoals opgenomen in de landelijke criteria in 2019  

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Meer bekendheid Duurzaam Inkopen bij medewerkers 

 

Implementeren rapport Duurzaam Inkopen van Tebodin 

Aanhaken bij Zeeuwse aanpak Manifest MVO Inkopen 

2018 

 

R&S/B&B 

 

Capaciteit 2018 

2018 0,05 FTE + inspanningen individuele inkopers 

Middelen 2018 

 

Prioriteit 2018 

Hoog 

Indicator 

Steekproeven met het % waarbij voldaan wordt aan de eisen voor duurzaam inkopen 

 

 

Doel  

E  Het verlagen van het energieverbruik bij particulieren en bedrijven in 2019 tov 2016 Zeeuwsbrede projecten 

 Het verhogen van het % duurzame energieopwekking bij particulieren en bedrijven 2019 tov 2016 vanuit energieakkoord 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Bestaande woningvoorraad wordt energieneutraal 

gemaakt 

Eén centraal informatiepunt voor informatie 

energiebesparing en opwekking 

Uitvoering Zeeuws Energieakkoord 

Bijwonen bestuurlijke overleggen zoals PHO 

Deelnemen duurzaam bouwloket 

 

2018 e.v. 

 

2018 e.v. 

 

R&S 

Bestuur 

R&S/D 
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Eenduidige boodschap richting woningeigenaar door 

alle partijen zodat deze tot woningverbetering overgaat 

Combinatie stimuleren en handhaven 

Gebruik gratis startabonnement milieubarometer 

Inwoners informeren op een energiemarkt 

 

Collectief een marketing en communicatieplan 

opzetten 

Cursus handhavers/toepassen bij controles 

Informatie op de website. 

Organiseren waar mogelijk in combinatie met een 

ander markt. 

2018 e.v. 

 

2018 e.v. 

 

Jaarlijks 

R&S/D 

 

R&S/D/RUD 

 

R&S 

Capaciteit 2018 

0,75 FTE 

Middelen 2018 

€17.000,- voor Zeeuwse Samenwerking incl. 

website en monitoring  

Prioriteit 2018 

Hoog 

Indicator 

Energieverbruik particulieren en bedrijven per jaar op basis van de Lokale Energie Etalage 

Duurzame energieopwekking particulieren en bedrijven in % per jaar op basis van de Lokale Energie Etalage 

 

Indirect: Aantal burgerinitiatieven/deelnemers subsidieregeling 

  Resultaten volgsysteem voor de website DuurzaamBouwloket 

  Aantal gebruikers milieubarometer 
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Doel  

E  Het verlagen van het energieverbruik bij particulieren en bedrijven in 2019 tov 2016 (bij bestaande en nieuwbouw) Overige projecten 

 Het verhogen van het % duurzame energieopwekking bij particulieren en bedrijven 2019 tov 2016 (bij bestaande en nieuwbouw) 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Het stimuleren van duurzame nieuwbouw  

EPC wordt getoetst en gecontroleerd 

 

 

Bewustzijn bij particulieren en bedrijven vergroot 

 

Successen zijn beloond 

 

 

 

Energiebesparingswedstrijd uitgevoerd 

Advisering binnen projecten (zie ook onderdeel C) 

RVO EPC Check bekend maken bij vergunningverlening 

bouwen 

Checklist opstellen 

Bij landelijke initiatieven van onafhankelijke organisaties 

publiceren, ruimte beschikbaar stellen of participeren in 

overleg. Groepen waar mogelijk verbinden 

Successen intern en extern communiceren 

Oproep duurzame initiatieven 

In de etalage zetten 

Aanmelden en communiceren 

2018 e.v. 

2018 

 

2018 

2018 e.v. 

 

 

2018 e.v. 

2018 e.v. 

 

2018 

R&S 

R&S/D 

 

 

R&S/D 

 

 

R&S/D 

R&S/D 

 

R&S/D 

Capaciteit 2018 

0,075 FTE 

  

Middelen 2018 

 

Prioriteit 2018 

Kennis vergroten/bewustzijn: 

Middel 

Succes belonen/wedstrijd: 

Middel 

 

Indicator 

Energieverbruik particulieren en bedrijven op basis van de Lokale Energie Etalage 

Duurzame energieopwekking particulieren en bedrijven op basis van de Lokale Energie Etalage 

 

Indirect: % vergunningen dat volgens de EPC checklist wordt getoetst 

  Overzicht publicaties 
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Doel  

F Faciliteren initiatieven derden 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Vervangen Windmolens Ritthem  

Ontwikkeling zonnepark Sloegebied  

Oranjemolen duurzame energie opwekken 

Ritthem rioolzuivering als energiecentrale 

Overige initiatieven 

Eigen middelen inzetten en adviseren (ruimte, koffie, 

thee, communicatie, etc) 

2018 e.v. 

 

R&S/B&B 

 

Capaciteit 2018 

0,025 FTE 

Middelen 2018 

€ 5.000 ondersteuning initiatieven (faciliterend) 

Prioriteit 2018 

Hoog 

Indicator 

Overzicht van het aantal initiatieven en of de voorzieningen voldoen aan vraag 

 

Doel  

G 75% van de scholen past Natuur- en milieueducatie toe als onderdeel lespakket basisonderwijs 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Natuur- en milieueducatie is onderdeel van het 

lespakket binnen basisonderwijs 

 

Overleg programmaraad 

Beoordelen jaarprogramma 

Beoordelen evaluatie 

Inbouwen financiële prikkels en oplossing vervoer van 

Vlissingse scholen naar Terra Maris 

 

2018 e.v. 

2018 

 

 

2018 

SBP/bestuur 

Capaciteit 2018 

0,025 FTE 

 

Middelen 2018 

€18.700,- jaarlijks t/m 2018 (afzonderlijk budget) 

Prioriteit 2018 

Hoog (ivm contactuele 

verplichting) 

Communicatie 

Intern: ontwikkelingen communiceren via intranet 

Extern: publicaties projecten verzorgen 

Indicator 

Aantal leerlingen en scholen die gebruik hebben gemaakt van het NME aanbod van Terra Maris 
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Doel  

H Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s die de behoefte dekt 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Plaatsen oplaadpunten elektrische auto 

APV aanpassen om handhaving op parkeren zonder 

laden toe te passen  

Actueel beleid 

Markt verkennen voor andere aanbieders een 

overeenkomst wordt aangegaan 

 

Faciliteren van initiatieven op gebied van duurzame 

mobiliteit 

Verkeersbesluiten en afstemming met Allego 

Meenemen in jaarlijkse herziening APV 

 

Beleid evalueren en indien nodig herzien 

Samenwerking Allego evalueren en eventueel een 

gelijksoortige overeenkomst aangaan met andere 

aanbieders. 

Meedenken in opties voor snelladen en de elektrische 

deelauto. 

2018 

2018 

 

2019 

2019 

 

 

2018 e.v. 

R&S 

R&S/bestuur 

 

R&S/B&B 

R&S/D/B&B 

 

 

R&S/B&B 

 

Capaciteit 2018 

0,075 FTE 

Middelen 2018 

- 

Prioriteit 2018 

Hoog 

Indicator 

Aantal gerealiseerde oplaadpunten ten opzichte van de vraag bij de gemeente 
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Begroting uitvoeringsprogramma 2018 
 

 Doel Begroot 

A Het besparen van energieverbruik door de eigen organisatie met 1,5% per jaar.  

Voor eventuele bijkomende kosten indien advisering hoger is dan energiebesparing 

€2.500 

B Het verhogen van het % duurzame energieopwekking van de eigen organisatie  

Voor extern advies als het dak van de machinefabriek gebruikt wordt voor collectieve 

energieopwekking 

€5.000 

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van beleid 

Voor evt. extern advies 

€5.000 

D+

E 

Het verlagen van het energieverbruik bij particulieren en bedrijven  

Het verhogen van het % duurzame energieopwekking bij particulieren en bedrijven  

Bij bestaande en nieuwbouw 

Voor het Duurzaambouwloket en de coördinatie van de Zeeuwse samenwerking door Borsele 

€20.000 

 

F Faciliteren initiatieven derden. Overzicht van het aantal initiatieven en of de voorzieningen 

voldoen aan vraag 

Afhankelijk van verzoeken 

€5.000 

G 75% van de scholen past Natuur- en milieueducatie toe als onderdeel lespakket 

basisonderwijs 

Op basis van een overeenkomst met Terra Maris 

€18.700 

H Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s die 

de behoefte dekt 

€0 

Totaal €56.200 

 


