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Inleiding 
Dit uitvoeringsprogramma en de evaluatie maken onderdeel uit van het milieubeleidsplan 2016-
2019. Om uitvoering binnen de huidige formatie mogelijk te maken is op basis van prioriteit en 
beschikbare 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  
1 medewerker van 0,4 fte voor coördinatie en aansturing. Uitvoering 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 gegeven 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. 
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Evaluatie uitvoeringsprogramma 2016 
 

 Doel Indicator 2017 Status Toelichting 

A Het besparen van energieverbruik door de 

eigen organisatie met 1,5% per jaar.  

nb (cijfers nog niet beschikbaar)  De slimme meters die noodzakelijk zijn voor 

energiemonitoring worden nu kosteloos geplaatst. 

Het inrichten van de energiebeheerfunctie is 

daarom uitgesteld van eind 2016 naar begin 2017. 

Aan het eerder plaatsen van slimme meters zaten 

voor de gemeente Vlissingen kosten verbonden.   

B Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking van de eigen organisatie  

0% → 6% (stadhuis)  De zonnepanelen op het stadhuis zijn geplaatst. De 

overige accommodaties worden later bekeken 

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel 

uit van beleid 

100%  Opgenomen in alle relevantie beleidsstukken in 

2016: Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Visie 

Scheldekwartier, Afval- en grondstoffenbeleid, 

Accommodatiebeleid (PvA) 

D+

E 

Het verlagen van het energieverbruik bij 

particulieren en bedrijven  

Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking bij particulieren en 

bedrijven 

nb (cijfers % energiebesparing en 

duurzame energieopwekking Lokale 

Energie Etalage nog niet beschikbaar) 

 

Indirecte indicatoren: 

Duurzaam Bouwloket (juli 2015 - 

augustus 2016) 

198 inwoners advies op maat  

43 inwoners interesse getoond om 

duurzame maatregelen uit te voeren  

18 inwoners maatregelen genomen  

8 inwoners opdracht openstaan  

3 Vlissingse VVE's subsidie toekent 

voor de organisatie van collectieve 

inkoop van zonnepanelen en LED 

Publicaties (zie onderaan tabel) 

9 bedrijven maken gebruik van de 

milieubarometer 

 Voor de cijfers van energieverbruik en duurzame 

energieopwekking zijn we afhankelijk van oa 

netwerkbedrijven. Deze informatie loopt twee jaar 

achter (dit was vooraf bekend). Om toch tussentijds 

inzicht te geven in activiteiten zijn indirecte 

indicatoren opgenomen. Een belangrijke pijler uit 

het milieubeleid is bewustwording. Een greep uit de 

publicaties is onderaan de tabel geplaatst.  

 

Naast de maatregelen die in het uitvoeringsplan 

2016 zijn opgenomen is er een bijeenkomst 

‘Energiebesparing in de zorgsector' en 

Energiebesparing in de recreatiesector' 

georganiseerd. Ook de website 

https://www.vlissingen.nl/duurzaamheid is 

geactualiseerd zodat inwoners de informatie in één 

overzicht hebben.  

 

https://www.vlissingen.nl/duurzaamheid
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F Faciliteren initiatieven derden. Overzicht 

van het aantal initiatieven en of de 

voorzieningen voldoen aan vraag 

Initiatieven: Overleg opschalen 

windturbines Ritthem  

Zonnepark Vlissingen-Oost 

 Voor beide initiatieven heeft de gemeente 

gefaciliteerd. De gesprekken over de windturbines 

in Ritthem lopen nog. 

G 75% van de scholen past Natuur- en 

milieueducatie toe als onderdeel lespakket 

basisonderwijs 

70% van de scholen bereikt in 

schooljaar 2015-2016 

 In 2017 worden alle scholen benaderd om te 

onderzoeken hoe vraag en aanbod verder op elkaar 

afgestemd kunnen worden en de doelstelling te 

realiseren.  

H Effectieve inzet financiële middelen: 

doelmatigheid lidmaatschappen 

Geen gebruik gemaakt van het aanbod 

klimaatverbond 

 We hebben geen gebruik gemaakt van de diensten 

van het klimaatverbond. Een brief om het 

lidmaatschap op te zeggen is bij het collegebesluit 

gevoegd 

I Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door 

een laadinfrastructuur voor elektrische 

auto’s die de behoefte dekt 

Er is nog geen overeenkomst met een 

marktpartij 

 De ambities op het gebied van elektrisch vervoer 

zijn opgenomen in het recent vastgesteld 

parkeerbeled. We zitten in de afrondende fase om 

een overeenkomst aan te gaan. Het traject heeft 

vertraging opgelopen omdat de overeenkomst op 

het laatste moment herzien moest worden vanwege 

een juridische procedure tussen Nuon en Allego. 

Het eerste kwartaal van 2017 zal er naar 

verwachting een definitieve overeenkomst zijn. 

 

Conclusie 
6 van de 9 doelstellingen zijn binnen de tijd en binnen de ambities gerealiseerd. Het realiseren van 2 doelstellingen is vertraagd van eind 2016 naar begin 

2017. Voor 1 doelstelling zitten we onder de vastgestelde ambitie (70% van de scholen hebben natuur- en milieueducatie genoten in plaats van 75%). 
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Uitgaven uitvoeringsprogramma 2016 
 Doel Begroot Uitgaven  Toelichting bij verschil 

A Het besparen van energieverbruik door de 

eigen organisatie met 1,5% per jaar.  

€6.500 €0 Is uitgesteld (zie toelichting evaluatie) 

B Het verhogen van het % duurzame 

energieopwekking van de eigen organisatie  

€5.000 €0 Er zijn (nog) geen zonnepanelen toegepast bij de 

machinefabriek 

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel 

uit van beleid 

€5.000 €5000 In de visie Scheldekwartier is opgenomen dat we 

de openbare ruimte duurzaam willen inrichten. Om 

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 

€8.200 

 

€0 Er is voor 2016 nog rijkssubsidie verstrekt om de 

kosten te dekken 

F Faciliteren initiatieven derden. Overzicht 

van het aantal initiatieven en of de 

voorzieningen voldoen aan vraag 

€5.000 €0 Er hebben zich geen initiatieven aangemeld 

G 75% van de scholen past Natuur- en 

milieueducatie toe als onderdeel lespakket 

basisonderwijs 

€18.700 €18.700 - 

H Effectieve inzet financiële middelen: 

doelmatigheid lidmaatschappen 

€500 €500 - 

I Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd door 

een laadinfrastructuur voor elektrische 

auto’s die de behoefte dekt 

€0 €0 - 

Totaal €48.900 €24.200 Verschil: €24.700 

 

  

 



-6- 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Figuur 1: Bijdrage Zeeland blog 

Figuur 2: PZC 
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Figuur 3: PZC, 9 mei 2016 

Figuur 4: Facebook, voorbeeld maandelijkse publicatie 
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Figuur 5: RTV Vlissingen, 30 oktober 2016 
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Uitvoeringsprogramma 2017 
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 

2017 

2017 

 

2017 

2018 

2019 

2019 

SBP 

SBP/BL/FIN 

 

BL 

SBP/BL/BV 

SBP/COM 

Bestuur/BL/BV 

    

    

    

Capaciteit 2017 

1,75 FTE 

Middelen 2017 

€5000,- energiebeheerfunctie 

Prioriteit 2017 

Hoog 

Indicator 

Besparing energieverbruik eigen organisatie % per jaar  

 

Doel   

B Het verhogen van het % duurzame energieopwekking van de eigen organisatie in 2019 t.o.v. 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 

 

SBP/BL 

Capaciteit 2017 

0,075 FTE 

 

Middelen 2017 

€5000,- ondersteuning en advies 

 

Prioriteit 2017 

Machinefabriek: Hoog 

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 t.o.v. 2016 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

Inventariseren relevante beleidsstukken en projecten  

Duurzaamheidsagenda voor ruimtelijke ontwikkelingen 

opgesteld 

Adviseren bij eerder vastgestelde 

beleidsvelden/projecten 

Duurzaamheidsdoelstelling liggen vast binnen 

prestatieafspraken 

Directe benadering beleidsmedewerkers 

Overleg beleidsmedewerkers andere gemeenten 

Bespreken met alle projectleiders 

Tuindorp en Scheldekwartier, verder afhankelijk van 

uitkomst inventarisatie 

Het toetsten van plannen en afspraken op een 

duurzaamheidsparagraaf 

2017 

2017 

 

2017 e.v. 

 

2017 e.v. 

SBP/BL 

SBP/BL 

 

SBP/BL 

Capaciteit 2017 

0,050 FTE + vakafdelingen 

Middelen 2017 

€5000,- ondersteuning en advies 

Prioriteit 2017 

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 

 

Overzicht producten criteria duurzaam inkopen 

Medewerkers per product informeren over criteria en 

kansen 

2017 

 

SBP/BL/BV 

 

Capaciteit 2017 

2017 0,05 FTE + inspanningen individuele inkopers 

Middelen 2017 

 

Prioriteit 2017 

Bekendheid: Laag 

Indicator 

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

E  Het verlagen van het energieverbruik bij particulieren en bedrijven in 2019 t.o.v. 2016 Zeeuwsbrede projecten 

 Het verhogen van het % duurzame energieopwekking bij particulieren en bedrijven 2019 t.o.v. 2016 vanuit energieakkoord 

Resultaten Werkzaamheden Planning Organisatie 

 

 

Burgerinitiatieven voor particuliere woningverbetering 

actief stimuleren 

Bestaande woningvoorraad wordt energieneutraal 

gemaakt 

Eén centraal informatiepunt voor informatie 

energiebesparing en opwekking 

Eenduidige boodschap richting woningeigenaar door 

alle partijen zodat deze tot woningverbetering overgaat 

Sportverenigingen voeren verduurzamingsmaatregelen 

door 

Combinatie stimuleren en handhaven 

Gebruik gratis startabonnement milieubarometer 

Participeren in Zeeuwse Alliantie 

Bijwonen bestuurlijke overleggen zoals PHO 

Subsidieregeling burgerinitiatieven 

uitvoeren/collectieve inkoop isolatie 

Deelnemer Zeeuws Energieakkoord 

 

Deelnemen duurzaam bouwloket 

 

Collectief een marketing en communicatieplan 

opzetten 

Samen met het Zeeuws Klimaatfonds energiescans 

aanbieden bij sportverenigingen 

Cursus handhavers/toepassen bij controles 

Onder de aandacht brengen bij bedrijven 

2017 e.v. 

 

2017 

 

2017 e.v. 

 

2017 e.v. 

 

2017 e.v. 

 

2017 e.v. 

 

2017 e.v. 

2017 

SBP 

Bestuur 

SBP/COM 

 

SBP/COM 

 

SBP/COM 

 

SBP/COM 

 

SBP/COM 

 

PU/RUD/SBP 

SBP/COM/ 

BV 

Capaciteit 2017 

0,75 FTE 

Middelen 2017 

€17.300,- voor Zeeuwse Samenwerking incl. 

website en monitoring  

€200,- structureel voor milieubarometer 

Prioriteit 2017 

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 

  Aantal woning verbeterd via Zeeuwse Stroomversnelling/deelnemers collectieve inkoop 

  Resultaten volgsysteem voor de website DuurzaamBouwloket 

  Deelnemers energiebesparing bij sportverenigingen 

  Aantal gebruikers milieubarometer 
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Doel  

E  Het verlagen van het energieverbruik bij particulieren en bedrijven in 2019 t.o.v. 2016 (bij bestaande en nieuwbouw) Overige projecten 

 Het verhogen van het % duurzame energieopwekking bij particulieren en bedrijven 2019 t.o.v. 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) 

Meenemen in HUP 

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 

2017 e.v. 

2017 

2018 

2018 

 

2017 e.v. 

 

 

2017 e.v. 

Jaarlijks 

vanaf ‘18 

2018 

SBP 

SBP/PU 

 

 

 

SBP/COM/ 

BV 

 

SBP/COM 

SBP/COM 

 

SBP/COM 

Capaciteit 2017 

0,075 FTE 

  

Middelen 2017 

 

Prioriteit 2017 

Kennis vergroten/bewustzijn: 

Middel 

Succes belonen/wedstrijd: 

Laag 

 

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 

Kansen opwaarderen Windmolens Ritthem gefaciliteerd 

Ontwikkeling zonnepark Sloegebied gefaciliteerd 

Overige initiatieven 

Eigen middelen inzetten en adviseren (ruimte, koffie, 

thee, communicatie …) 

2017 e.v. 

 

SBP/BV 

 

Capaciteit 2017 

0,025 FTE 

Middelen 2017 

€ 5.000 ondersteuning initiatieven (faciliterend) 

Prioriteit 2017 

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 

Besluit na heroriëntatie in 2017 

Bij schoolbezoek navraag afstemming vraag en aanbod 

2017 e.v. 

2017 

 

 

2017 

SBP/bestuur 

Capaciteit 2017 

0,025 FTE 

 

Middelen 2017 

€18.700,- jaarlijks t/m 2017 (afzonderlijk budget) 

Prioriteit 2017 

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 

Overeenkomst marktpartijen (indien kosten geheel 

gedekt) 

Beleid  

Plaatsen oplaadpunten elektrische auto 

Aansluiten bij Zeeuwse werkgroep 

 

Besluitvorming VNG beleid doorlopen irt verkeersbeleid 

Interne afstemming verkeersbesluiten, APV 

vergunningen  

2017 

 

2017 

2017 e.v. 

 

SBP 

 

SBP/bestuur 

SBP/vergunn

ingen/BL 

Capaciteit 2017 

0,075 FTE 

Middelen 2017 

- 

Prioriteit 2017 

Hoog 

Indicator 

Aantal gerealiseerde oplaadpunten ten opzichte van de vraag bij de gemeente 
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Begroting uitvoeringsprogramma 2017 
 

 Doel Begroot 

A Het besparen van energieverbruik door de eigen organisatie met 1,5% per jaar.  €5.000 

B Het verhogen van het % duurzame energieopwekking van de eigen organisatie  €5.000 

C Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van beleid €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 

€17.500 

 

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

voldoen aan vraag 

€5.000 

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

basisonderwijs 

€18.700 

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

de behoefte dekt 

€0 

Totaal €51.900 

 

 

 


