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Aloemeen:
Het beleid bevat de visie van de gemeente Weert op het klimaatbeleid en de
energietransitie van onze maatschappij en heeft tot doel een stap in de richting te zetten
van de centrale ambities van Weert en die zi¡n:

¡ Weert energieneutraal in 2050.
. Weert is een klimaatbestendige, vitale stad.

Het vastgestelde beleidskader dient als leidraad en inspiratiebron voor de gemeente,
inwoners, bedrijven en instellingen om hun ambities in het kader van duurzaamheid
(gezamenlijk) op te pakken.

Argumenten:
De gemeente Weert heeft al veel gedaan op het gebied van duurzaamheid, echter is dit
niet altijd voor iedereen bekend. Een totaal overzicht en samenhangend kaderontbreken.
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Met dit beleidskader willen we een stevig fundament leggen naar een duurzame toekomst
van de gemeente Weert, welke breder kijkt dan enkel het onderwerp energie.
Kanttekeninqen:
Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Het beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2074-2020 heeft geen direct bindende
werking voor burgers, maar is wel kaderstellend voor de gemeente. Na de vaststellíng van
het beleidskader door de raad wordt van dit besluit kennis gegeven, ook langs
elektronische weg. Het beleidskader heeft geen rechtsgevolgen. Op die grond is er dan
ook geen sprake van bestuursrechtelijke bescherming. Tegen dit besluit staat dan ook
geen bezwaar of beroep open.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:
Duu rzaam heidsbeleid 2OI4 7 230000/6333000
Duurzaamheidsbeleid 2015 en 2016 richtgevende prioriteiten

Beschikbaar bedrag:
De raad heeft in 2074 Ct}.O00 beschikbaar gesteld vanuit het Duurzaamheidsbeleid.
Voor 2015 en 2016 zijn richtinggevend prioriteiten opgenomen van € 15.000. Als deze
gehonoreerd worden is er in 2016 € 40.000 structureel budget voor Duurzaamheidsbeleid

Naast de inzet van reguliere uren wordt het budget ingezet voor de inzet van
communicatiemiddelen en het stimuleren en faciliteren van initiatieven van buiten.

COM MU NICATIE/ PARTICIPATI E

Voor wie is dit advies van belang?:
{. Raadsleden
Na dere s pecifi cati e.' Raadsleden

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :

* B-stuk Raad
Nadere specificatie.' De Commissie Ruimte is 10-11j| geïnformeerd over het beleidskader

:

* Niet van toepassing
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OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Portefeuillehouder Duurzaamheid Geeft Gabriëls

Afdeling Ruimtelijk Beleid :

- Afdelingshoofd René Bladder
- Beleidsadviseur milieu Anouk Cramers

Extern:
Gé Moonen directeur Moonen Packaging

BIJLAGEN

Ooenbaar:
Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2074-2020

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Vaststel len Beleidskader Du u rza me Ontwi kkel i ng Weert 20 I4-202O.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Voor u ligt het eindconcept van het 'Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2Ol4- 2020'. Het
beleid bevat de visie van de gemeente Weeft op het klimaatbeleid en de energietransitie van onze
maatschappij en heeft tot doel een stap in de richting te zetten van de centrale ambities van Weert
en die zijn:

¡ Weert energieneutraal in 2050.
. Weert is een klimaatbestendige, vitale stad.

PROBLEEMSTELLING

In het milieubeleidsplan is een ambitie vastgesteld op het gebied van milieu en duurzaamheid,
namelijk het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon-, en werkomgeving voor de
huidige en de komende generaties. Tevens is in het milieubeleidsplan aangegeven dat beleid
ontbreekt ten aanzien van het omgaan met duurzame energie binnen de gemeentelijke organisatie
De gemeente Weeft heeft aangegeven dat er een beleidskader duurzaamheid wordt opgesteld dat
wordt voorgelegd aan de raad. Met het duurzaamheidsbeleid willen we een stevig fundament
zetten naar een duurzame toekomst van de gemeente.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Het vastgestelde beleidskader dient als leidraad en inspiratiebron voor de gemeente, inwoners,
bedrijven en instellingen om hun ambities in het kader van duurzaamheid (gezamenlijk) op te
pakken. Duurzaamheid is van iedereen en verweven met alles wat we doen. De gemeente wil de
projecten uit het beleidskader Duurzame Ontwikkeling graag uitvoeren met externe partners en
daarvoor is een leidraad nodig.

Dit beleidskader geeft inzicht in:
. de gemaakte keuzes van het gemeentebestuur;
. de gekozen strategie om de ambities te verwezenlijken;
. de rol van de gemeente;
. de partners waarmee wordt samengewerkt;
. het kader waarbinnen projecten op het gebied van duurzaamheid worden uitgevoerd;
. de uit te voeren projecten gedurende de beleidsperiode.
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De gekozen strategieën voor het realiseren van de ambities zijn voornamelijk: het voorbeeld geven
als gemeente (zelf doen en laten zien) en het stimuleren en faciliteren van initiatieven van buiten.
Verder zijn er praktische en haalbare stappen nodig om de ambities te realiseren. Deze stappen
zijn uitgewerkt voor een termijn van 7 jaar. Tijdens dezeT jaar ligt de focus op 5 thema's. De
keuze voor deze thema's is gebaseerd op Weertse kenmerken en kansen,
beÏnvloedingsmogelijkheden van de gemeente en de belangrijkste bronnen van energiegebruik in
de gemeente volgens de energiescan.

De thema's voor de komende zeven jaren zijn
1) Duurzame gemeentelijke organisatie
2) Duurzaam wonen
3) Duurzaam ondernemen
4) Duurzame mobiliteit
5) Natuur en leefomgeving

Elke thema heeft een aantal doelstellingen tot 2020. Het realiseren van de doelstellingen kan via
beleid, via samenwerking met partners of door het uitvoeren van projecten die deels door anderen
worden geïnitieerd. De doelstellingen zijn verder vertaald naar concrete projecten die worden
opgestart binnen twee jaar (2014 en 2015). In bijlage 1 van het beleidskader is een overzicht van
alle projecten toegevoegd.

COMMUNICATIE

Om uitvoering te geven aan het beleidskader is gedragsverandering nodig van inwoners,
ondernemers, organisaties, instellingen en de gemeente. Duurzaamheid moet gaan leven in de
harten van iedereen die betrokken is bij de gemeente Weeft. Daarom is communicatie een apart
hoofdstuk in het beleidskader en ligt het accent op communicatie tijdens het hele traject van
uitvoering. Het opstellen van een communicatieplan is een project dat is opgenomen voor 2014.
Dit om het communicatietraject concreet te maken.

EVALUATIE

Het beleidskader benoemt projecten voor2074 en 2015 welke naderzijn uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma. Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma worden geëvalueerd. Rekening
houdend met deze evaluaties, de doelstellingen tot 2O2O en de ambitie tot 2050 zal in 2016 een
nieuw uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de uitvoering van nieuwe projecten na 2015.
Dit programma komt op dezelfde maniertot stand als het programma voor2O!4 en 2015, namelijk
in overleg met interne en externe partijen. Deze werkwijzezal tijdens de looptijd van het
beleidskader nog enkele malen worden herhaald.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Vastste I len Beleid skade r Du u rzame Ontwi kkel i ng Weert 20 t4 -2020.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2



\

GEMEENTE vVEERT

N u m mer ra adsvoo rstel; RAD-00 1 046

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2Ot4;

besluit:
het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2O|4-2O2O vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2Ot4

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding voor het Beleidskader Duurzame 
Ontwikkeling Weert 
In het coalitie programma 2014-2018 is onder het thema 

woonklimaat een aparte paragraaf duurzaamheid opgenomen. 

Deze stelt voor duurzaamheid integraal op te pakken met 

aandacht voor de economische component. Dit zowel met 

betrekking tot haar eigen gemeentelijke organisatie en 

gemeentelijk vastgoed als binnen haar gemeentegrenzen richting 

burgers en bedrijven. Hierbij wordt de samenwerking aangegaan 

met energie coöperatie WeertEnergie en de coalitie Noord- en 

Midden Limburg vanuit de landelijk VNG financiering. 

 

In het Milieubeleidsplan 2010-2013 is een ambitie vastgesteld op 

het gebied van milieu en duurzaamheid, namelijk het realiseren 

van een gezonde en duurzame leef-, woon-, en werkomgeving 

voor de huidige en de komende generaties. Om deze ambitie te 

kunnen waarmaken is inspanning nodig van inwoners en 

bedrijven. Daarom willen we graag samenwerken met inwoners 

en bedrijven op het gebied van duurzaamheid. 

In het plan heeft de gemeente Weert aangegeven dat er een 

beleidskader duurzaamheid wordt opgesteld dat wordt 

voorgelegd aan de Raad. Met het duurzaamheidsbeleid willen we 

een stevig fundament zetten naar een duurzame toekomst van 

de stad Weert. Tevens is in het milieubeleidsplan aangegeven dat 

beleid ontbreekt ten aanzien van het omgaan met duurzame 

energie binnen de gemeentelijke organisatie. Dat wordt tevens 

uitgewerkt in dit beleidskader. 

 

In 2012 is een duurzaamheidmeting uitgevoerd om te kijken 

waar de gemeente op dit moment staat op het gebied van de 

verschillende duurzaamheidsthema’s. Hieruit is gebleken dat 

Weert vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen jaren in het 

kader van duurzame ontwikkeling. Echter scoort Weert nog 

steeds onderaan in de middenmoot in vergelijking met andere 

gemeenten. De afgelopen 2 jaar na de meting in 2012 is er 

alweer veel vooruitgang geboekt op de gebieden van klimaat en 

energie en duurzaam bouwen. Er liggen nog voldoende 

aanknopingspunten voor verbetering, waar de komende jaren 

invulling aan kan worden gegeven middels dit beleidsplan. 

 

In september 2013 is het nieuwe Energieakkoord vastgesteld. 

Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere 

maatschappelijke organisaties en financiële instellingen 

verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. 

Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over 

energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Zo is in 

het akkoord een deal Stroomversnelling opgenomen, welke inzet 

op het  grootschalig realiseren van een energie neutrale 

bestaande woningvoorraad. Het VNG ondersteuningsprogramma 

Energie brengt lokale plannen tot uitvoering, oa middels een 

energieloet en energiecoaches.  

De gemeente Weert conformeert zich aan dit Energieakkoord 

middels dit beleidskader wat streeft naar energie neutraliteit in 

2050. Weert heeft op 29 september 2014 de Deal 

Stroomversnelling ondertekend en participeert in het VNG 

ondersteuningsprogramma met de coalitie Noord- en Midden 

Limburg. 

 

Het stimuleren van duurzame ontwikkeling lukt pas echt, als het 

duurzaamheidsbeleid breed verankerd is in overkoepelende visies 

en plannen zoals de structuurvisie. Op deze manier wordt ervoor 

gezorgd dat duurzaamheid ook verankerd wordt in alle 

onderliggende beleidsnota’s. 

 



 

 

6 

1.2 Waarom lokaal duurzaamheidsbeleid? 
Duurzaamheidsbeleid heeft een mondiaal karakter en is zo 

urgent dat mondiaal beleid nodig is om het probleem op te 

lossen. Maar mondiaal is men nog niet zo ver om vergaand 

klimaatbeleid in keiharde bindende afspraken vast te leggen.  

 

Waarom zou een gemeente dan lokaal beleid formuleren? 

Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te voeren: 

 Een deel van de energiebesparingsmaatregelen is op dit 

moment al kosteneffectief of wordt dit binnen afzienbare 

tijd. De noodzakelijke investeringen kunnen binnen een 

overzienbare periode worden terugverdiend. 

Energiebesparing gaat daarmee hand in hand met lagere 

kosten: het mes snijdt aan twee kanten. 

 Beleid gericht op duurzaamheid is sociaal verstandig 

beleid, omdat het de energierekening van huishoudens 

naar beneden brengt op langere termijn. Daarmee wordt 

voorkomen dat met name in de lagere inkomensgroepen 

de energielasten een steeds groter deel worden van de 

vaste woonlasten en er steeds meer armoede ontstaat. 

 Het verduurzamen van woningen zorgt voor woningen 

met een beter wooncomfort en een gezond leefklimaat en 

het komt ten gunste van de leefomgeving. 

 Uitvoering van energiebesparingsmaatregelen creëert op 

lokale schaal werkgelegenheid, bijvoorbeeld bij 

installatiebedrijven, glaszetters en isolatiebedrijven. 

 Het lokale niveau is bij uitstek geschikt om concrete 

projecten te initiëren en te realiseren. Hogere overheden 

kunnen de juiste randcondities realiseren, maar de lokale 

overheid kent het lokale netwerk van partijen het best en 

staat het dichtst bij de burger en de bedrijven. 

 Het realiseren van bewustwording over duurzaamheid. 

Duurzaamheid is van en met iedereen.  

 

1.3 Doel van het beleidskader 
Het beleidskader Duurzame Ontwikkeling kijkt vooruit en geeft 

de gewenste duurzame koers voor de periode tot 2020. Het 

beleidskader schetst de ambities en maakt keuzes ten aanzien 

van thema’s en projecten. Daarmee biedt het houvast en een 

leidraad voor burgers, bedrijven en instellingen om hun 

duurzame ambities (gezamenlijk) op te pakken. 

 

Dit beleidskader geeft inzicht in: 

 de gemaakte keuzes van het gemeentebestuur; 

 de gekozen strategie om de ambitie te verwezenlijken; 

 de rol van de gemeente; 

 de partners waarmee wordt samengewerkt; 

 het kader waarbinnen projecten op het gebied van 

duurzaamheid worden uitgevoerd; 

 de uit te voeren projecten gedurende de beleidsperiode. 

 
1.4 Voor wie is het beleidskader? 
De afgelopen maanden is gebleken dat er veel draagvlak en 

enthousiasme voor duurzaamheid is bij inwoners en organisaties 

in Weert. Wij zien dit als een kans, duurzaamheid is van iedereen 

en is verweven met alles wat we doen. Het vraagt dan ook een 

inspanning van iedereen. Externe partners, zoals bedrijven, 

organisaties, instanties en inwoners spelen een belangrijke rol. 

Samenwerking is onmisbaar om het tempo te versnellen in 

duurzame ontwikkeling. Kennis bundelen, delen en vermeerderen 

om oplossingen te vinden en sprongen voorwaarts te maken. 

Daarom wil de gemeente de projecten uit het Beleidskader 

Duurzame Ontwikkeling graag samen met externe partners 

uitvoeren. Bij de uitwerking van de projecten in het 

uitvoeringsprogramma komen daarom niet alleen acties van de 

gemeentelijke organisatie te staan, maar ook van externe 

partijen. Ook zal er aandacht zijn voor bewustwording en 

educatie om het draagvlak nog verder te vergroten. 

 

Het beleidskader maakt concreet hoe de stad Weert haar steentje 

bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dit is een belangrijke 

reden waarom er voor het opstellen en uitvoeren van het 

beleidskader een klankbordgroep bestaande uit instellingen, 

verenigingen en organisaties is ingesteld om draagvlak voor het 

nieuwe beleid te creëren (zie bijlage 2 voor de samenstelling). 

Deze klankbordgroep adviseert over het beleid in wording en 

over duurzaamheidsinitiatieven die de gemeente naar voren 



 

 

7 

brengt. Andersom brengt de klankbordgroep ook initiatieven in. 

De groep zal ook tijdens de uitvoeringsfase in stand worden 

gehouden. De groep zal samen met de gemeente zorgen voor 

draagvlak voor het verduurzamen van Weert bij bedrijven, 

organisatie en anderen door met hen samen te werken en te 

verbinden. 

 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan diverse definities die 

in het kader van duurzame ontwikkeling van belang zijn en wordt 

de ambitie van de gemeente Weert geschetst.  

 

In hoofdstuk 3 wordt aangeven wat de gemeente allemaal doet 

op het gebied van duurzame ontwikkeling en wordt de 

energiescan 2013 toegelicht. Ook wordt de doelstelling tot 2020 

vastgesteld en ingegaan op de thema’s, het proces en de 

financiële middelen. 

 

In de hoofdstukken 4 t/m 8 behandelen we de 5 gekozen 

thema’s en beschrijven per thema de doelstellingen tot 2020, de 

projecten 2014-2015 en de uitvoering na 2015. 

 

Hoofdstuk 9 tenslotte beschrijft het belang van communicatie en 

welke partijen allemaal betrokken zijn. 
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2. Visie op duurzame 
ontwikkeling 
 

2.1 Wat is duurzame ontwikkeling? 
Duurzaamheid is een breed begrip dat te pas en te onpas wordt 

gebruikt. Wij sluiten aan bij de wereldwijde gebruikte definitie 

van duurzame ontwikkeling, namelijk: 

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige 

wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende 

generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien”. 

[“Brundtland-rapport” (Our Common Future uit 1987, het verslag 

van de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, ingesteld 

door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 

1983)]. 

Duurzaamheid omvat een sociale, ecologische en economische 

dimensie, ofwel de 3 P’s van duurzaamheid. 

 

 

 

People: behelst de sociale dimensie van 

duurzaamheid: burgerparticipatie, sociale en 

internationale samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

Planet: is de ecologische dimensie van 

duurzaamheid: klimaat & energie, 

waterbeheer, natuur & milieu, biodiversiteit. 

 

 

 

 

 

 

Profit: behelst de economische dimensie 

van duurzaamheid: duurzaam bedrijfsleven, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

duurzame overheid. 

 

 

 

 

In een duurzame samenleving is de ideale balans gevonden 

tussen sociale aspecten, milieuaspecten en economische 

aspecten. Economie en duurzaamheid worden nog wel eens 

tegenover elkaar gesteld. Wij zien dat als één geheel. Zo zal 

energie in zijn huidige vorm steeds schaarser en dus duurder 

worden. Juist om economische redenen is het daarom goed naar 

alternatieven te zoeken. 

 

De mens heeft behoefte aan o.a. zowel een goede leefomgeving, 

een schoon milieu, gezond voedsel, als economische welvaart, 

veiligheid, vrede en sociale rechtvaardigheid. Deze behoeftes zijn 

aan elkaar gerelateerd. 

Duurzaamheid is geen statisch begrip. Integendeel, de wereld 

verandert voortdurend, waardoor ook de samenhang en kwaliteit 

van de dingen verandert. Om deze dynamiek aan te geven 

kunnen we beter spreken van duurzame ontwikkeling. 

 

2.2 Wat is energieneutraal? 
De consequentie van het verbranden van fossiele brandstoffen is 

het in de lucht brengen van CO2. In wetenschappelijke kring is er 

een grote mate van consensus over het feit dat dit leidt tot het 

opwarmen van de aarde. Over de precieze consequenties van die 

opwarming lopen de meningen uiteen, maar wetenschappers en 

beleidmakers zijn er over het algemeen van overtuigd dat we de 

opwarming van de aarde moeten beperken tot maximaal 20C. 

Binnen die grens kunnen mogelijk ernstige en onomkeerbare 

klimatologische gevolgen enigszins beperkt worden. Om de 

opwarming van de aarde binnen de 20C te houden is het nodig de 
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mondiale CO2- uitstoot in 2050 drastisch te reduceren. Om de 

ontwikkelingslanden nog enige ruimte te geven om te groeien 

(de CO2-voetafdruk per persoon in de westerse landen is nu vele 

malen groter dan die in de minder ontwikkelde landen), zullen de 

westerse economieën hun CO2 uitstoot met 80 tot 95% moeten 

beperken in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 19901 en 

daarmee vrijwel energieneutraal moeten worden. 

 

Een energieneutrale gemeente betekent dat de energievraag 

volledig door hernieuwbare bronnen (wind, zon, biomassa, 

aardwarmte, waterkracht) wordt voorzien. Het totale 

energiegebruik van de stad is dus in evenwicht met de duurzame 

opwekking. Een energieneutrale gemeente pakt de problematiek 

bij de basis aan door de energievoorziening anders in te richten 

en de focus te leggen op de wijze waarop energie wordt 

geproduceerd, namelijk zonder de productie van CO2. 

Energieneutraal wil trouwens niet zeggen dat de energie die 

gebruikt wordt ook binnen de gemeentegrenzen moet worden 

opgewekt. 

 

2.3  Visie voor de stad Weert 
Gezien het hierboven weergegeven wereldwijde klimaatprobleem 

lijkt het daarom een vrij logische keuze om als ambitie te 

formuleren dat de gemeente Weert in 2050 energieneutraal wil 

zijn. Duurzaamheid is echter meer dan alleen energieneutraal 

zijn. Weert streeft ook naar een duurzame leef- woon- en 

werkomgeving door het creëren van een klimaatbestendige, 

vitale stad.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1IPPC, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p776 

(chapter 13). 2007. 

 

De ambities voor de stad Weert zijn: 

 

Weert is in 2050 energieneutraal 

Weert is een klimaatbestendige, vitale stad 

 

Dit is een hoge ambitie. In Nederland hebben tientallen 

gemeenten vergelijkbare ambities gesteld. Tot nu toe is de 

conclusie: gemeenten moeten alles uit de kast halen (juridisch, 

financieel, technisch, organisatorisch) om rond 2040-2050 

energieneutraal te zijn. 

 

2.4 Waarom energieneutraal in 2050 als stip 
aan de horizon? 
Om op dit moment al iets te kunnen zeggen hoe Weert er over 

35 jaar uitziet is niet realistisch. Wel is het zinvol om na te gaan 

wat de stad de komende jaren gaat ondernemen om stappen te 

zetten richting deze lange termijn ambitie. Dit is in de volgende 

hoofdstukken nader uitgewerkt. 

 

Energieneutraal in 2050 is een heldere ambitie, die hoewel ver in 

de toekomst liggend, inspireert, een heldere koers aangeeft en 

partijen verbindt rondom een centrale uitdaging. Met de ambities 

energieneutraal in 2050 en het streven naar een 

klimaatbestendige, vitale stad wil Weert haar steentje bijdragen 

aan een leefbare, gezonde en veilige wereld.  
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3. Hoever is Weert met 
duurzaamheid en wat gaan we 
doen? 
 

Uiteraard beginnen we niet bij nul. We doen al heel veel op het 

gebied van duurzaamheid en sluiten ook aan bij landelijk en 

provinciaal vastgesteld beleid, zoals het nieuwe energieakkoord.  

Om een indruk te krijgen wat Weert al allemaal op het gebied 

van duurzaamheid doet wordt in dit hoofdstuk de stand van 

zaken van dit moment beschreven. Dit doen we aan de hand van 

de Lokale duurzaamheidsmeter en de uitgevoerde energiescan 

(nulmeting). 

 

3.1 Lokale duurzaamheidsmeter 
Om te kijken waar de stad Weert staat is gebruik gemaakt van 

de Lokale duurzaamheidsmeter (LDM). Het geeft inzicht in de 

prestaties afzonderlijk op de 3 P’s: People (mensen), Planet 

(planeet) en Profit (economie). De LDM bevat drie vragenlijsten, 

één voor elke P. In totaal worden bijna 100 vragen gesteld. In 

2006 is de duurzaamheidmeting uitgevoerd om te kijken waar de 

stad Weert op dit moment staat op het gebied van de 

verschillende duurzaamheidsthema’s. In 2012 is de meting 

opnieuw uitgevoerd en is de vergelijking gemaakt met de eerdere 

meting in 2006. Hieruit is het volgende gebleken: 

 Weert heeft in vergelijking met de eerdere meting in 2006 

vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame 

ontwikkeling. Echter Weert scoort nog steeds onderaan in 

de middenmoot in vergelijking met andere gemeenten; 

 Weert scoort binnen People optimaal op het onderdeel 

Burgerparticipatie, middelmatig op Sociaal beleid en matig 

op Internationale samenwerking. Er is wel internationale 

samenwerking, zeker op groen gebied (nu de titel 

Groenste stad van de wereld), maar deze is bijvoorbeeld 

niet ‘zuidelijk’ georiënteerd, vandaar de slechte score. 

Bijzonder is dat Weert een van de weinige gemeenten is 

waar beduidend meer vrouwen op managementniveau 

werken dan in de meeste andere gemeenten; 

 Binnen Planet scoort Weert goed op het gebied van 

Natuur en Milieu en Water. In tegenstelling tot veel 

andere gemeenten geeft Weert nog altijd aandacht aan 

het belang van (drink)waterbesparing. Er is echter geen 

aandacht voor klimaatadaptatie. Klimaat en energie heeft 

een slechte score, maar dit onderdeel heeft zich zeer 

positief ontwikkeld in de afgelopen 2 jaar nadat deze 

monitor is uitgevoerd. Er is nu veel aandacht voor 

duurzaamheid met structureel budget; 

 Duurzame Bedrijfsvoering, Duurzame Mobiliteit en 

Duurzaam Ondernemen scoren allen middelmatig tot 

slecht binnen het onderdeel Profit. In het kader van 

duurzame inkoop heeft Weert de afgelopen jaren duidelijk 

vooruitgang is geboekt, echter wordt dit nog niet 

gemonitoord om de daadwerkelijke uitvoering te kunnen 

meten. De bouw gerelateerde vragen scoren slecht, maar 

inmiddels is op het op gebied van duurzaam bouwen sinds 

het uitvoeren van deze monitor al veel vooruitgang 

geboekt en is duurzaamheid binnen bouwen een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

3.2 Energiescan 
Om een beleidskader duurzaamheid op te stellen is het belangrijk 

om te weten waar we als stad nu staan. Hoeveel energie wordt 

op dit moment gebruikt in de stad en hoeveel wordt er duurzaam 

opgewekt? En wat zijn de speerpunten voor de stad om te komen 

tot een energieneutrale gemeente. 

Daarom is er in 2013 een Energiescan uitgevoerd, zie bijlage 3 

voor de scan. De scan is uitgevoerd volgens het landelijk erkende 

en mede door Agentschap NL ontwikkelde klimaatmonitor 

systeem. Het voordeel van aansluiting hierbij is dat de 

energiedata (wettelijk geregeld: via het CBS) jaarlijks 

geactualiseerd en beschikbaar gesteld worden. Tevens is zo 

geborgd dat we jaarlijks op dezelfde manier deze complexe 

materie kunnen monitoren. 

 



 

 

14 

Nulsituatie 

Op het moment dat de energiescan is uitgevoerd is het meest 

actuele complete jaar het jaar 2011. Voor het jaar 2012 is niet 

alle data beschikbaar. Vandaar dat de nul situatie wordt 

weergegeven voor 2011. De nul situatie schetst een 

energiegebruik van 3.921 Terra Joule. Hiervan werd maar een 

klein deel duurzaam opgewekt (4,22%). Het energieverbruik 

komt overeen met vergelijkbare steden en het aandeel duurzaam 

opgewekte energie is een fractie hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Weert scoort daarmee conform de landelijk trends.  

 

Besparen of opwekken 

Om 3.921 TJ om te buigen in hernieuwbare energie zijn bijv. 182 

windturbines of ruim 2100 voetbalvelden vol met zonnepanelen 

nodig. Besparingsacties zijn dus zeker nodig omdat de ruimte 

simpelweg ontbreekt om het huidige gebruik via wind of zon zelf 

op te wekken. 

 

Om het energiegebruik in de gemeente duurzamer te maken 

hanteren we in dit beleidskader de benadering van de 

zogenaamde ‘Trias Energetica’. Trias Energetica geeft in drie 

stappen de volgorde naar een zo duurzaam mogelijke 

energievoorziening: beperk eerst de vraag naar energie, gebruik 

dan zoveel mogelijk duurzame energiebronnen, en gebruik ten 

slotte zo efficiënt mogelijk fossiele brandstoffen. Het betreft hier 

ook het gebruik van energie die in processen als restproduct 

vrijkomt (meestal in de vorm van warmte).  

De nadruk ligt op de eerste twee punten omdat hier de grootste 

kansen liggen. Punt 3, het toepassen van fossiele brandstoffen, 

zal nog jarenlang nodig zijn om in de energiebehoefte te 

voorzien.  

 

Speerpunten 

De energiescan geeft aan dat de sectoren waarin het meeste 

energie wordt gebruikt zijn Gebouwde Omgeving (62%), 

Mobiliteit (19%) en Industrie (12%). Deze vormen dan ook de 

thema’s  van ons beleidskader (aangevuld met het thema natuur 

en leefomgeving).Deze thema’s geven direct weer dat de 

gemeente niet alleen zorg kan dragen voor het vervullen van de 

energieneutrale ambitie, maar dat dit gezamenlijke taak is met 

burgers en bedrijven. 

 

Economische versterking 

We besteden binnen de gemeentegrenzen de komende 30 jaar 

ongeveer 2,5 miljard euro aan energie, waarvan slechts 4% 

direct in de eigen gemeente blijft (dit is de eigen lokale 

opwekking). Met besparing en opwekking is tussen de 0,5 en 1 

miljard te besparen de komende 30 jaar. Voor de totale 

gemeenschap is dat een aantrekkelijk aanbod omdat daarmee 

veel meer geld in de gemeente retour komt wat direct een 

positief effect heeft op de lokale economie. 

 
3.3 Doelstelling energiebesparing en 

energieopwekking in 2020 
Om een doelstelling te bepalen in het energieverbruik in 2020 is 

uitgegaan van de besparingsdoelstelling uit het energie-akkoord, 

zoals ook weergegeven in de hierboven genoemde Energiescan.  

 

Het SER energie-akkoord stelt per doelgroep de volgende 

besparingsdoelstelling: 

- Huishoudens 2% 

- Industrie 1% 

- Handel, diensten, overheid 2,1% 

- Land/tuinbouw 1,7% 

- Transport 0,8% 

 

De huidige duurzame energie betreft voornamelijk warmte-koude 

opslag en duurzame energie uit biomassa en een kleine 

hoeveelheid uit zonne-energie. Dit zijn technieken die niet 

complex zijn met heldere wet en regelgeving en welke de 

komende jaren uitgebreid kunnen worden. De toepassing van 

windenergie en geothermie is complexer en kostbaarder, 

waardoor een gegarandeerde afzet gewenst is. In de Energiescan 

is uitgegaan van de realisatie van 1 windpark in 2030 en 2 

geothermieprojecten in 2030 en 2040. 

 



 

 

15 

De doelstellingen voor 2020 daarmee als volgt: 

 Een besparing van 8,7% (521 TJ) in energieverbruik ten 

opzichte van de nul situatie. Het streefverbruik in 2020 is 

daarmee 3.400 TJ; 

 Een aandeel van 11% duurzaam opgewekte energie (380 

TJ).  

Halverwege in 2017 en in 2021 wordt de klimaatmonitor opnieuw 

uitgevoerd om de realisatie van deze doelstellingen te monitoren. 

 
3.4 Hoe wordt je stad energieneutraal, 

duurzaam en vitaal? 
Om de ambities van de stad Weert voortvarend en praktisch op 

te pakken gaat Weert zich de komende zes jaar richten op 

onderstaande thema’s. De keuze voor deze thema’s is gebaseerd 

op Weerter kenmerken en kansen (met name thema 5), 

beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente (thema 1 en 5) en 

de belangrijkste bronnen van energiegebruik in de gemeente 

volgens de energiescan (thema’s 1 t/m 4). 

 

De thema’s zijn: 

1. Duurzame gemeentelijke organisatie 

2. Duurzaam wonen  

3. Duurzaam ondernemen 

4. Duurzame mobiliteit 

5. Natuur en leefomgeving 

 

Voor een succesvolle realisatie van deze duurzaamheidsthema’s 

is communicatie (betrekken van burgers, infomeren, voorlichten 

enz.) van cruciaal belang. Daarom wordt daaraan in een apart 

hoofdstuk aandacht besteed in dit beleidskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking 5 thema’s. 

Ieder thema is in het vervolg van dit beleidskader per hoofdstuk 

nader uitgewerkt en behandeld de volgende aspecten: 

 Inleiding 

 Stand van zaken 

 Doelstellingen tot 2020 

 Projecten 2014 en 2015 

 Lange termijn projecten 

 

3.5 Proces en uitvoering projecten 
Dit beleidskader heeft een vastgestelde looptijd tot 2020. Dit 

beleidskader vormt de basis voor het opstellen van een 

Uitvoeringsprogramma met concrete projectplannen. Qua 

fasering zijn er twee perioden aangehouden voor de projecten. 

De projecten op korte termijn over de periode 2014-2015 en de 

lange termijn projecten (2016-2020). Deze tweedeling is 

gebaseerd op het feit dat de projecten voor de periode 2014 en 

2015 al lopen en/of zijn uitgewerkt in projectplannen in het 

Uitvoeringsprogramma. De projecten die nog niet concreet zijn 

uitgewerkt in projectplannen zijn opgenomen als lange termijn 

project. De projecten 2014 en 2015 zijn in een overzicht in 

bijlage 1 op een rij gezet. 

 

Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma worden geëvalueerd. 

Rekening houdend met deze evaluaties, de doelstellingen tot 

2020 en de ambitie tot 2050 zal in 2016 een nieuw 

uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dit programma komt 

op dezelfde manier tot stand als het programma voor 2014 en 

2015, namelijk in overleg met interne en externe partijen. Deze 

werkwijze zal tijdens de looptijd van het beleidskader nog enkele 

malen worden herhaald. 
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3.6 Financiële middelen 
Om de ambities en doelstellingen van de gemeente te realiseren 

en om effectief te kunnen communiceren zijn voor de uitvoering 

van het beleid financiële middelen noodzakelijk. Uiteraard wordt 

voor de financiële dekking zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

subsidies, samenwerking met ander overheden en instanties en 

er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere (lopende) 

projecten. Voor sommige grootschalige projecten wordt gekeken 

naar een natuurlijk moment (bijvoorbeeld contractverlenging) om 

aan te sluiten. 

 

Omdat de begroting voor 2014 en 2015 reeds is vastgesteld, is 

voor deze projecten (welke zijn uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma) een inschatting van de kosten gemaakt. 

Naast het budget voor projecten is er budget nodig voor 

communicatiemateriaal, informatiebijeenkomsten of andere 

vormen van burgerparticipatie voor duurzaamheid. De raming 

van het duurzaamheidsbeleid 2014 is € 10.000,00. Voor 2015 en 

2016 zijn richtinggevend prioriteiten opgenomen van € 

15.000,00.  
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4. Thema: Duurzame 
gemeentelijke organisatie 
 

De gemeente als organisatie heeft haar eigen bedrijfsvoering en 

eigendommen (vastgoed). Dit hoofdstuk beschrijft de ambities en 

doelstellingen voor een duurzame gemeentelijke organisatie. 

De invloed van de gemeente op dit thema is het grootst. 

 

People: De menselijke kant van 

duurzaamheid voor de gemeentelijke 

organisatie houdt in duurzaam om gaan met 

het personeel (denk aan aanname beleid), 

inkoop waarbij wordt gelet op het 

voorkomen van kinderarbeid en gelijke 

kansen voor minder valide mensen, 

allochtonen en ouderen. 

 

Planet: Weert heeft in 2012 de titel 

Groenste stad van Nederland gewonnen. In 

2013 werd Weert Groenste stad van Europa. 

Dit geeft al aan dat Weert zich bewust is van 

de noodzaak van een groene en duurzame 

leef- en werkomgeving. Als organisatie kan 

Weert direct een bijdrage leveren aan een 

duurzame planeet door maatregelen te 

nemen voor het verminderen van de uitstoot 

van broeikasgas. 

 

Profit: De welvaartkant van duurzaamheid is 

direct te koppelen aan de andere twee p’s 

van duurzaamheid. Energiebesparing en de 

reductie van bijvoorbeeld vervoerskilometers 

levert financieel voordeel op. Daarnaast leidt 

duurzaam bouwen en het renoveren van de 

gemeentelijke gebouwen tot een comfortabel 

en gezond binnenklimaat, wat een rechtstreekse bijdrage levert 

aan het welzijn van de werknemers / gebouwengebruikers. 

 

4.1 Stand van zaken 
Weert als gemeente is al op verschillende vlakken bezig met het 

thema duurzaamheid, zoals: 

 Invoeren van “Het nieuwe werken” (oftewel tijd- en plaats 

onafhankelijk werken); 

 Verduurzamen Openbare Verlichting door het structureel 

vervangen door LED-verlichting; 

 Ambities (vastgesteld 2012) voor 100% duurzame inkoop 

in 2015; 

 Digitaliseren van de gemeentelijke dossiers; 

 Structurele functie duurzaamheidscoördinator sinds 

oktober 2012; 

 Voorlichtingsactie in 2013: ‘duurzaamheid verankeren in 

de organisatie’ om het gemeentepersoneel bewust te 

maken van duurzame ontwikkeling; 

 Deelnemen aan uitwisselingsplatforms voor het 

uitwisselen van kennis- en ervaring 

 Deelnemen aan regionale en provinciale overleg en 

projectgroepen; 

 Samenwerking met de energiecoöperatie WeertEnergie; 

 Bestemmingsplannen die opgesteld zijn na 2012 staan 

onder nadere voorwaarden ook kleine windturbines, 

zonnevolgsystemen en zonnepanelen toe in het kader van 

duurzame energieopwekking; 

 Aandacht in de Structuurvisie Weert 2025 vooronder 

andere het tijdelijk herbestemmen van braakliggende 

gronden en gebouwen, het leefbaar houden van de 

dorpen, toekomstbestendig voorzieningenniveau in wijken 

en dorpen, consolidatie en waar mogelijk kwalitatief 

versterken van de sportfaciliteiten, stimuleren van het 

fietsverkeer, het belang van de cultuurhistorie, 

verstevigen van het groene karakter en het verzilveren 

van haar toeristisch-recreatieve potenties (zie ook 

hoofdstuk 8 van dit beleidskader); 
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 Uitvoeren van GRP volgens kaderrichtlijn Water, 

afkoppelen hemelwater; 

 Voortzetten van het ingezette afvalbeleid. Weert scoort 

goed op afvalscheiding aan huis en bij de milieustraten en 

de burger heeft veel keuzevrijheid; 

 Bouw van eigen nieuwe gemeentehuis met een 

gemiddelde GPR 8 om daarmee een voorbeeldfunctie te 

vervullen; 

 Stimuleren multifunctioneel gebruik van voorzieningen in 

maatschappelijke gebouwen (clusteren van voorzieningen 

in bijvoorbeeld bredeschool, sport en onderwijs) MFA’s 

(multifunctionele accommodaties). 

 

4.2 Doelstellingen tot 2020 
De gemeente Weert koerst naar een energieneutrale stad. Dit is 

een hoge ambitie, die uiteraard ook geldt voor de eigen 

organisatie met een voorbeeldfunctie. Als we van andere 

organisaties een hoog ambitieniveau vragen, dan kunnen we 

zeker niet achterblijven. Onze doelstellingen tot 2020 voor de 

gemeentelijke organisatie zijn: 

Eigen organisatie: 

 Duurzaamheid is standaard een integraal uitgangspunt 

van alle beleidsplannen en bestuurlijke besluiten; 

 Het bedrijfsrestaurant is 100% Fairtrade en gebruikt 

duurzame streekproducten. En de gemeente doet mee 

met de gemeentelijke Fairtrade Campagne om de titel 

Fairtrade gemeente te behalen rond 2018; 

 Alle inkopen zijn 100% duurzaam in 2015. 

Communicatie: 

 Burgerparticipatie (betrokkenheid, horen en gehoord 

worden) blijft het fundament van alle plannen in Weert. 

Bouw en infra: 

 20% van de gebruikte energie van de eigen gemeentelijke 

gebouwen is duurzaam opgewekt; 

 Verduurzaming scholen; 

 Bestaande gemeentelijke gebouwen hebben minimaal een 

label B (of gaan minimaal twee labelstappen omhoog). 

 

 

Duurzame e-productie: 
 Reductie uitstoot broeikasgassen door energiebesparing 

en toepassing van duurzame energie. 

 Bevorderen van collectieve inkoop van hernieuwbare 

energie. 

 
4.3 Projecten 
Doelstellingen zijn te realiseren deels via beleid, via 

rechtstreekse afspraken met partners of door het uitvoeren van 

projecten (die deels door anderen worden geïnitieerd). 

De projecten die in 2014 en 2015 worden gestart zijn 

opgenomen in het overzicht projecten 2014-2015, zie bijlage 1. 

 

Projecten 2014 en 2015 

Eigen organisatie: 

1. Opnemen duurzaamheidparagraaf in college- en 

raadsvoorstellen. Van belang is dat er een format komt 

waarin aangegeven wordt wat de bedoeling is en wat 

ingevuld dient te worden bij deze paragraaf. 

2. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) scan 

voor eigen organisatie en realiseren MVO gedachtegoed. 

3. Verder implementeren en monitoren duurzaam inkopen. 

4. Implementeren fairtrade eigen organisatie en uitwerken 

plan van aanpak Fairtrade Gemeente Weert. 

Communicatie: 

5. Opstellen Communicatie strategie duurzaam Weert, zie 

ook hoofdstuk 9. In dit kader zal de website worden 

vernieuwd en wordt er een link gelegd met het 

energieloket en de energiecoaches, zie hoofdstuk 5 

Duurzaam Wonen. 

6. Een actie richting burgers of met burgerparticipatie om de 

bewustwording over duurzaamheid te vergroten. 

7. Bestuurlijke excursie voor kennisuitwisseling over 

duurzaamheid. 

Bouw- en infra: 

8. EPA-U/verduurzamen gemeentelijke gebouwen. In kaart 

brengen energieverbruik en geschiktheid zonPV. Daarbij 

wordt ook de mogelijkheid onderzocht voor het inzetten 
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van een ESCo (Energy Service Company). Ook wordt de 

gebruikstevredenheid van de gebouwen onderzocht.  

9. Verduurzamen scholen en toepassing zonPV met 

provinciale subsidie. 

10. Cradle to Cradle toepassen in projecten. 

11. Verduurzamen openbare verlichting. Onderzoeken of de 

traditionele verlichting vroegtijdig kan worden vervangen 

door LED en of er gewerkt kan worden met sensoren. 

Duurzame e-productie: 

12. Uitwerken scenario’s hernieuwbare energie (conform 

bijlage 3 energiescan). Scenario’s uitwerken waarin 

aangegeven wordt waar Weert op in gaat zetten voor wat 

betreft hernieuwbare energie en wat het meeste kansrijk 

is. 

13. Deelname projectteam windenergie Limburg om 

provinciale doelstelling 95 MW in 2020 te realiseren. 

14. Tijdelijk inrichten braakliggende terreinen die eigendom 

van de gemeente zijn en niet of op langere termijn tot 

ontwikkeling komen met zonPV. Dit wordt vastgelegd in 

een nota braakliggende terreinen. 

 

Lange termijn projecten 

Deze projecten zijn niet opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma. 

 Regelgeving waar een evenement aan moet voldoen. Wat 

doet een evenement aan PPP? Kan het evenement een 

betere carbonfootprint krijgen?  

 Stimuleren eigen medewerkers om maatschappelijke 

functies uit te voeren en stelt per medewerker een 

bepaald aantal uren op jaarbasis ter beschikking om 

maatschappelijk werk/vrijwilligerswerk te verrichten. 

 Maatregelen uitvoeren om eigen gebouwen met label 

lager dan B minimaal twee labels hoger te krijgen. 

 De meest kansrijke mogelijkheden voor duurzame energie 

tot uitvoering brengen. 

 Energie uit gemeentelijk hout- en snoeiafval. 

 Realiseren businesscase bio-energie en grondstoffen  uit 

mest. 

 Herbestemmen van vrijkomende gebouwen. 
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5. Thema: Duurzaam wonen 
 

Schoon, veilig en aangenaam wonen en leven is geen luxe maar 

een noodzaak voor mens en dier. Duurzaam wonen betekent het 

daadwerkelijk verbeteren van woon- en leefgedrag met het oog 

op een verdere verduurzaming van de gemeente. Duurzame 

woningen en een duurzame woonomgeving dragen bij aan een 

positief imago van de gemeente. Ze dienen als voorbeeld van 

duurzaam handelen naar andere partijen, zowel binnen als buiten 

de gemeente.  

 

 

 

People: Mensen hebben direct voordeel van 

een duurzaam en aangenaam woon- en 

binnenklimaat. Dit heeft een positief effect 

op de gezondheid van burgers. 

 

 

 

Planet: Duurzaam wonen betekent meer 

dan alleen een stevig gebouw om in te 

wonen. Het gaat over een woonomgeving 

die op een zodanige manier gebouwd is dat 

een gezonde, ecologische en sociaal 

aanvaardbare leefomgeving wordt 

geschapen. Dat heeft te maken met comfort, 

gezondheid, veiligheid, ecologie, duurzaam 

omgaan met natuurlijke grondstoffen, 

recycling, energiezuinig verwarmen, 

beperken van de CO2-uitstoot, 

betaalbaarheid en een langere levensduur. 

 

 

 

 

Profit: Duurzame woningbouw levert ook 

voordelen zoals minder lasten door de 

goedkopere energiefacturen en financiële en/of 

fiscale voordelen voor eigenaren en huurders. Ook 

is Weert er van overtuigd dat duurzaamheid baat 

heeft bij robuuste verankering in grootschalige, 

economische processen onder meer in de (maak)-

industrie.  

 

Weert wil investeren in de kwaliteit van de woning en de 

woonomgeving. We onderscheiden bij wonen en de 

woonomgeving drie hoofdlijnen voor het duurzaamheidsbeleid:  

1. Kwaliteitsimpuls bestaande bouw, waarbij we streven naar 

een kwaliteitsimpuls gericht op het verbeteren van de 

energieprestaties en kwaliteit van het binnenmilieu in 

woningen. 

2. Duurzame nieuwbouw; waarbij we blijvend streven naar 

hogere duurzaamheidsambities dan vastgelegd in het 

bouwbesluit. 

3. Duurzame voorzieningen gericht op het realiseren van 

duurzaamheidsmaatregelen bij sociale, medische en 

maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente. 

Gezien de beperkte hoeveelheid nieuwbouw in onze gemeente en 

de steeds hogere wettelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid 

bij nieuwbouw, leggen we prioriteit bij duurzaamheids-

maatregelen bij bestaande bouw. Daar valt de meeste winst te 

behalen. 

 

5.1 Stand van zaken 
Weert als gemeente is al op verschillende vlakken bezig met het 

thema duurzaam wonen, zoals: 

 Handhaven van de Gemeentelijke Prestatierichtlijn 

Duurzaam Bouwen, waarbij een gemiddelde GPR van 7,5 

bij nieuwbouw wordt gehanteerd. GPR staat voor de 

Gemeentelijke Praktijkrichtlijn. Het is een hulpmiddel voor 

het maken van duurzaamheidskeuzes bij nieuwbouw en 

renovatie van woningen, utilitaire gebouwen en scholen; 

 Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-

Limburg met verduurzaming en vergroten 

toegankelijkheid van bestaande woningen als 

speerpunten; 
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 Vertrekken van duurzaamheidleningen voor het toepassen 

van duurzame maatregelen in de bestaande bouw; 

 Collectieve inkoop zonnepanelen en zonneboilers en 

kenniscafés over duurzaam verbouwen door de 

energiecoöperatie WeertEnergie; 

 Deelname aan VNG ondersteuningsprogramma Energie en 

de Green Deal Stroomversnelling met als doel het 

verduurzamen van de bestaande particuliere woningbouw; 

 Gestart is met het saneren van de laatste A-lijst 

woningen. 

 In overleg met Wonen-Limburg wordt er bepaald welke 

woningen worden opgenomen op de transitie lijst voor 

verduurzaming. 

 

5.2 Doelstellingen tot 2020 
De gemeente Weert streeft naar het realiseren van een gezonde 

en duurzame woonomgeving die uitnodigt om in te wonen, te 

spelen en te recreëren. De koers naar een energieneutrale stad 

en het belang van groen past in dit beeld. De doelstellingen tot 

2020 zijn: 

Nieuwbouw: 

 Alle nieuwbouw is duurzaam gebouwd. 

Bestaande bouw: 

 Energiegebruik van burgers terugdringen met 2% per 

jaar. 

 Stimuleren dat de energieprestatie van bestaande 

woningen tenminste wordt verhoogd naar label B (of met 

minimaal twee labelstappen). 

 200 energieneutrale pilotwoningen en plan van aanpak 

voor grootschalige uitrol. 

 Jaarlijkse toename van huishoudens die gebruik maken 

van hernieuwbare energie. 

 

 
5.3 Projecten 
Doelstellingen zijn te realiseren deels via beleid, via 

rechtstreekse afspraken met partners of door het uitvoeren van 

projecten (die deels door anderen worden geïnitieerd). 

De projecten die in 2014 en 2015 worden gestart zijn 

opgenomen in het overzicht projecten 2014-2015, zie bijlage 1. 

 

Projecten 2014 en 2015 

Nieuwbouw: 

15. Opnemen duurzaamheidaspecten bij ruimtelijke 

ontwikkelingen en bestemmingsplannen. Dit houdt in dat 

er afspraken gemaakt moeten worden die zich richten op 

het meenemen van duurzaamheidaspecten (People, 

Planet, Profit) in het totale planproces. 

Bestaande bouw: 

16. Strategische afspraken maken met corporaties over 

duurzaamheid en levensloopbestendigheid. 

17. Inrichten van een digitaal en fysiek energieloket en 

opstellen plan van aanpak voor het grootschalig realiseren 

van energieneutrale woningen in de bestaande particuliere 

bouw in samenwerking met WeertEnergie.  

18. Stimuleren van het plaatsen van groene daken en gevels 

op bestaande woningen en nieuwbouw. 

 

Lange termijn projecten 

 Stimuleren van passief (energieneutraal) bouwen. 

 Realisatie van energie neutrale voorbeeldwoningen als 

vervolg op project 15 en dit vervolgens grootschalig 

uitrollen. 
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6. Thema: Duurzaam 
ondernemen 
We willen ons richten op het verduurzamen van bedrijven via 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen onze 

gemeente. We vinden dat Weert zich zou moeten ontwikkelen tot 

een stad waar bedrijven zich vestigen die duurzame producten 

en diensten in de markt aanbieden. Het gaat hierbij met name 

om de volgende sectoren: detailhandel, horeca, agrarische 

sector, kantoren, industrie en toerisme & recreatie. 

 

People: Een goed ondernemersklimaat 

draagt bij aan een verdere verduurzaming 

van de samenleving. 

Het schept kansen voor onder andere werk. 

Duurzaam ondernemen betekent zorg en 

aandacht voor minderheden en bijzondere 

groepen (zoals langdurig werklozen), 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en welzijn van mensen. 

 

 

Planet: Het aspect ‘Planet’ bij duurzaam 

ondernemen gaat over het effect van het 

bedrijf op het gebied van natuurlijk 

leefmilieu van Weert in een ruime zin. Hoe 

pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid 

op ten aanzien van het belasten van het 

milieu, de natuur en het landschap van 

Weert. 

 

Profit: Hierbij gaat het meer om 

economische zaken zoals: werkgelegenheid, 

investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, 

politieke betrokkenheid, uitbesteding, 

economische effecten van de diensten en 

producten.  

De werkloosheid in Weert is onder het 

landelijk gemiddeld (cijfers april 2013). 

Echter er is een stijging van 5,2 % in 2012 

naar 7,2 % in 2013. Ondernemers die 

maatschappelijk verantwoord willen 

ondernemen versterken de economie via het 

terugdringen van werkloosheid. 

 

6.1 Stand van zaken 
Weert als gemeente is al op verschillende vlakken bezig met het 

thema duurzaam ondernemen, zoals: 

 In samenwerking met de regio meewerken aan de 

provinciale campagne “in 2025 is elke veehouderij een 

lust voor haar omgeving”; 

 Samenwerken op het gebied van economisch beleid en 

economische structuurversterking met de 

buurgemeenten; 

 Biologische markt als onderdeel van de weekmarkt in de 

binnenstad; 

 Toepassen van de SER-ladder2 in het kader van het 

uitgiftebeleid; 

 Opwaarderen van de PDV-locatie aan de Moesdijk is 

gaande. Door instellen van parkmanagement wordt 

getracht herstructurering te voorkomen;  

 Begeleiden ondernemers op basis van het ‘niet vinken 

maar vonken’ concept bij integrale duurzame 

                                           
2De SER-ladder is een instrument geïntroduceerd door de Sociaal 

Economisch Raad, waarin voorwaarden zijn opgenomen voor het 

ontwikkelen van nieuwe bedrijvenlocaties. Het idee hierachter is dat alle 
mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen moeten worden benut 
voordat er een nieuw terrein mag worden aangelegd. 
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bedrijfsontwikkelingen. Essentie hiervan is het stellen van 

doelen en kaders in plaats van regels en verboden; 

 In het kader van regionale samenwerking ‘Key-port’ 

worden projecten opgestart die gericht zijn op 

duurzaamheid; 

 Kennisworkshop MVO en energiebesparing bij bedrijven. 

 

6.2 Doelstellingen tot 2020 
De gemeente Weert streeft naar het realiseren van een gezonde 

en duurzame omgeving die uitnodigt om in te wonen, te 

recreëren en te werken. 

De koers naar een energieneutrale stad past in dit beeld. De 

doelstellingen voor het thema duurzaam ondernemen zijn: 

Handhaven 

 Benutten energiebesparingskansen vanuit de wet Wm.  

Lokale duurzame economie 

 Bevorderen en stimuleren van duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO 

betekent dat naast het streven naar winst (Profit) ook 

rekening gehouden wordt met het effect van activiteiten 

op het milieu (Planet) en dat het bedrijf oog heeft voor 

menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (People); 

 In 2020 wordt 20% meer duurzame landbouw 

geproduceerd ten opzichte van 2013. 

 

6.3 Projecten 
Doelstellingen zijn te realiseren deels via beleid, via 

rechtstreekse afspraken met partners of door het uitvoeren van 

projecten (die deels door anderen worden geïnitieerd). 

De projecten die in 2014 en 2015 worden gestart zijn 

opgenomen in het overzicht projecten 2014-2015, zie bijlage 1. 

 

Projecten 2014 en 2015 

Handhaven 

19. Handhaven energiebesparingsverplichting vanuit de Wet 

Milieubeheer.  

 

 

Lokale duurzame economie 

20. Vervolg geven aan het stimuleren van MVO bij bedrijven 

en de inzet van kenniscafé’s. 

21. Verduurzamen kazerne Weert. 

22. Onderzoeken mogelijkheden tot verduurzamen van 

bedrijventerreinen. Realisatie zelfvoorzienend 

bedrijventerrein met onderlinge warmte uitwisseling en 

gebruik van afvalwater. 

23. Deelnemen in project Boer Burger Energiecoöperatie, 

welke tevens inspeelt op de subsidie voor het verwijderen 

van asbest daken. 

 

Lange termijn projecten 

 Onderzoeken mogelijkheden voor stad-land landbouw. Dit 

houdt in het aanwijzen van knooppunten om de afstand 

tussen de stad en het platteland te overbruggen of met 

elkaar te verbinden. Op deze knooppunten kunnen 

ondernemers producten en diensten zoals 

streekproducten, zorg, natuur en recreatie aanbieden 

waar stadbewoners behoefte aan hebben. 

 Stimuleren van lokale werkgelegenheid en 

werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. 

 Bedrijven uit de regio belonen door lokaal in te kopen. 

 Buitenverwarming bij horeca beperken.  

 Stimuleren om deuren van winkels in binnenstad dicht te 

laten. 

 Stimuleren van het halen van certificering van toerisme 

(Greenkey en blauwe vlag) 

 Aanbieden van een gratis energieadvies aan bedrijven bij 

nieuwbouw voor een zo duurzaam mogelijk ontwerp en 

inrichting. 
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7. Thema: Duurzame mobiliteit 
 

Het gebruik van transportbrandstoffen is voor ongeveer 20% 

verantwoordelijk voor het totale energieverbruik binnen een 

gemeente. Hier is dus veel winst te behalen. Om het gebruik van 

transportbrandstoffen te verminderen, zijn maatregelen mogelijk 

op het gebied van reductie van het aantal auto’s en 

autokilometers, maatregelen om het brandstofgebruik te 

verduurzamen en maatregelen om een zuiniger gebruik van 

fossiele brandstoffen mogelijk te maken. 

 

People: De sociale kant van duurzame 

mobiliteit zet de wensen en behoefte van de 

inwoners van Weert centraal. Het betreft de 

kwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van 

de regio. Mensen zijn gebaat bij een 

kwalitatief goed, veilig en betrouwbaar 

vervoersnetwerk. Mobiliteitsoplossingen 

dienen voldoende kwaliteit te hebben om nu, 

maar ook in de toekomst te voldoen aan de 

vraag van de gebruikers. 

 

 

Planet: De ecologische kant omvat 

aspecten zoals het voorkomen van 

versnippering van het landschap, het 

terugdringen van de uitstoot van CO2  en 

anderen broeikasgassen. Ook geluid, 

lichtverstoring, ruimtegebruik en ruimtelijke 

kwaliteit zijn belangrijke Planet-thema’s voor 

Weert. 

 

 

 

 

 

 

Profit: De welvaartkant is het 

verduurzamen van vervoerssystemen met 

als gevolg lagere maatschappelijke kosten, 

zoals minder milieulasten, minder 

ongevallen en minder oponthoud in het 

verkeer. Daarnaast bevat deze component 

de economische vitaliteit van steden en 

binnensteden. 

 

7.1 Stand van zaken 
Weert als gemeente is al op verschillende vlakken bezig met het 

thema duurzame mobiliteit, zoals: 

 Gestart is met het opstellen van het fietsbeleid; 

 Op dit moment zijn er een 12-tal (semi)oplaadpalen voor 

elektrische auto’s in Weert; 

 Deelname aan de initiatiefgroep voor de treinverbinding 

Weert-Antwerpen;  

 Samenwerking voor het vervoer van speciale 

doelgroepen; 

 Ondersteunen Openbaar Vervoer richting dorpen; 

 De Provincie Limburg stelt een nieuwe openbaar vervoer 

concessie op waaraan Weert deel neemt. 

 

7.2 Doelstellingen tot 2020 
De gemeente Weert streeft naar het structureel verminderen van 

het energieverbruik binnen de gemeente. De doelstellingen voor 

het thema duurzame mobiliteit zijn: 

Eigen organisatie: 

 Het eigen wagenpark van de gemeente is 50% duurzaam 

in 2020; 

Verkeer en vervoer: 

 Bevorderen fietsgebruik; 

 Verbeteren van de veiligheid in het verkeer (verlagen 

aantal ongevallen); 

 Duurzaam en kwalitatief hoog vervoersysteem; 

 Afname van het gebruik van fossiele brandstoffen in 2020. 
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7.3 Projecten 
Doelstellingen zijn te realiseren deels via beleid, via 

rechtstreekse afspraken met partners of door het uitvoeren van 

projecten (die deels door anderen worden geïnitieerd). 

De projecten die in 2014 en 2015 worden gestart zijn 

opgenomen in het overzicht projecten 2014-2015, zie bijlage 1. 

 

Projecten 2014 en 2015 

Eigen organisatie: 

24. Verduurzamen eigen wagenpark. 

25. Compensatie van gereden kilometers met eigen wagen  

via boomplantactie. 

Verkeer en vervoer: 

26. Duurzaamheid als onderdeel van het mobiliteitsplan. 

Voldoende doorstroming van het verkeer naar de 

hoofdnetten, waardoor in de tussenliggende gebieden de 

verblijfsfunctie centraal staat. De fiets en openbaar 

vervoer spelen belangrijke rol als schakel in een 

vervoersketen.  

27. Vervolg geven aan het fietsbeleid. Verbeteren fiets-

infrastructuur met aandacht voor routes en stallingen. 

28. Opstellen van richtlijnen voor het plaatsen van laadpalen 

vanuit het provinciale project Laadinfrastructuur Midden 

Limburg. 

29. Optimaliseren van de laadinfrastructuur (zo mogelijk 

faciliteren) en realisatie van oplaadpunten voor 

fiets/scooter waaronder bij het NMC. Ook is het plan een 

oplaadpunt voor auto’s te realiseren in de eigen 

parkeergarage. 

 

Lange termijn projecten: 

 Onderzoeken mogelijkheden verduurzamen woon-

werkverkeer. 

 Stimuleren bewustwording van duurzame mobiliteit in het 

onderwijs. 

 Kwaliteits-/veiligheidsverbetering van de loop- en 

fietsinfrastructuur.
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8. Thema: Natuur & 
leefomgeving 
 

Bij het thema Natuur en leefomgeving gaat het om natuur- en 

landschapsontwikkeling, openbare ruimte en allerlei factoren op 

het gebied van leefmilieu. De leefomgeving is gezond, veilig, 

schoon uitdagend en educatief. Ze nodigt uit om in te wonen, te 

werken, te spelen, te bewegen en te recreëren. Tevens is er 

aandacht voor de sociale leefbaarheid. 

 

People: De sociale omgeving heeft een 

grote invloed op de leefbaarheid. Een 

duurzame leefomgeving is veerkrachtig en 

veilig met sociale cohesie die de inwoners 

van Weert een gevoel van informele controle 

geeft. Een duurzame leefomgeving is 

noodzakelijk voor het goed functioneren van 

een woonomgeving en onontbeerlijk voor de 

huidige bewoners van Weert en voor 

volgende generaties. 

 

 

Planet: Veel Nederlanders wil wonen in een 

groene omgeving: wonen naast de natuur, 

in de natuur, met de natuur, als de natuur. 

Groene woonmilieus zijn niet alleen leefbaar, 

maar ook duurzaam. Ze moeten niet alleen 

beoordeeld worden op ruimtebeslag, maar 

ook op de mate van groene dooradering en 

de milieu-betrokkenheid van de bewoners. 

Onderdeel hiervan is het creëren van mede-

verantwoordelijkheid voor de fysieke 

leefomgeving. 

 

 

Profit: Welvaart in de leefomgeving is lokale 

economische ontwikkeling en gelijke kansen 

voor iedereen. Lokaal is er ook aandacht 

voor het bestrijden van armoede, 

werkloosheid, kleinschalige economische 

activiteiten en arbeidsemancipatie. 

 

 

 

8.1 Stand van zaken 
Weert als gemeente is al op verschillende vlakken bezig met het 

thema natuur en leefomgeving, zoals: 

 De gemeente Weert is de Groenste stad van Nederland in 

2012, de Groenste stad van Europa in 2013 en de 

Groenste stad van de wereld in 2014. Weert is en blijft 

een stad in het groen; 

 De App ‘Met Ons in Weert’ biedt de mogelijkheid voor het 

melden van problemen of klachten in de buitenruimte; 

 Uitvoeren kadernota groen; 

 Uitvoeren van ecologisch bermenbeheer; 

 Natuureducatie, communicatie en participatie en 

samenwerking daarin met diverse natuurorganisaties 

zoals het Natuur- en Milieucentrum; 

 De gemeente participeert in de landelijke actie voor het 

adopteren van een diersoort (Weert heeft de vlinder (alle 

soorten) geadopteerd); 

 Deelname aan het project “Biodiversiteitsmeter”. 

 Inrichten van klimaatbuffers; 

 Participatieproject Dalschool, hier is een insectenhotel 

gerealiseerd samen met de scholen en wordt mogelijk 

uitgebreid met biodiversiteit en een speelvoorziening; 

 In de wijk Leuken is het sporthalgebied tijdelijke ingericht 

met een wijkpark op basis van participatie met scholen, 

Wonen Limburg en punt Welzijn; 

 Realiseren van een fijnmazig fietsnetwerk in en rondom 

de stad en uitgebreide routenetwerken in het 

Kempen~Broek gebied; 

 Vergroten van de natuurwaarde in en rondom de stad met 

projecten zoals de waterberging aan de Koekoeksweg). 
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8.2 Doelstellingen tot 2020 
Duurzaam gedrag van burgers wordt gecreëerd door de directe 

omgeving van de burgers duurzaam en groen in te richten. 

Daarom streeft de gemeente Weert naar het realiseren van een 

gezonde en duurzame leefomgeving die uitnodigt om in te 

wonen, ondernemen, te spelen en te recreëren. De koers naar 

een energieneutrale stad past in dit beeld. De doelstellingen tot 

2020 voor het thema natuur & leefomgeving zijn: 

Natuur: 

 Behouden en bevorderen van de biodiversiteit 

(bermbeheer, tegengaan verstening, groen in de 

binnenstad). 

 Duurzaam en klimaatbestendig inrichten van de openbare 

ruimte. 

 De lokale milieukwaliteit (bodem, externe veiligheid, 

geluid en lucht) voldoet blijvend aan de wettelijke 

normen. 

Educatie: 

 Bevorderen van een gezonde leefstijl en leefklimaat. 

 

8.3 Projecten 
Doelstellingen zijn te realiseren deels via beleid, via 

rechtstreekse afspraken met partners of door het uitvoeren van 

projecten (die deels door anderen worden geïnitieerd). 

De projecten die in 2014 en 2015 worden gestart zijn 

opgenomen in het overzicht projecten 2014-2015, zie bijlage 1. 

Projecten 2014 en 2015 

Natuur: 

30. Opstellen bodemnota. 

31. Opstellen natuur- en landschapsvisie. 

32. Volkstuinproject op buurtniveau in de wijk. 

33. Vergroenen binnenstad met aandacht voor duurzaamheid. 

Educatie en communicatie: 

34. Opzetten van een knooppunt duurzame ontwikkeling. 

Samen met diverse partijen een knooppunt inrichten dat 

dienst doet als informatiebron, kennisuitwisseling, 

voorlichtingspunt en educatie. 

35. Voorlichting op de scholen over groen en duurzaamheid.  

 

Lange termijn projecten 

 Biodiversiteit bevorderen in de woonkernen. 

 Uitvoeren van een pilot met beheer van openbaar groen 

door groepen bewoners, in samenwerking met wijk-, en 

dorpsraden. 

 Verkiezing groenste straat/tuin. 

 FSC certificering voor gemeentelijke bossen. 

 Opstellen van een gebiedsgericht geluidbeleid. 

 Opstellen van een visie externe veiligheid. 

 Opstellen groene/ ecologische shopgids. 

 Plaatsen van drinkwatertappunten in de openbare ruimte. 

 Educatief project Urban Heat Island 
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9. Communicatie 
 

Om alle duurzaamheidsthema’s te kunnen realiseren is 

gedragsverandering nodig van inwoners, ondernemers, 

organisaties, instellingen en de gemeente. Duurzaamheid moet 

gaan leven in de harten van iedereen die betrokken is bij de stad 

Weert. 

 

De eerste jaren ligt het accent van communicatie op het 

enthousiasmeren van alle betrokkenen bij de gemeente Weert. 

Geïnvesteerd moet worden in het anders denken, zodat het 

duurzaamheidsdenken gemeengoed wordt. Dit kan door: 

 lezingen, inspiratiesessies, verkenningen, trainingen, 

brainstormsessies, etc.; 

 in gesprek gaan met elkaar en samen plannen 

ontwikkelen en uitvoeren; 

 concrete voorbeelden laten zien waarmee men kan 

overtuigen; 

 duurzaamheidsinitiatieven en realisatie actief onder de 

aandacht brengen; 

 via media inwoners oproepen om zaken te melden 

betreffende duurzaamheid. 

 

Verder kan communicatie nog op de volgende wijze worden 

ingezet. 

Educatie: 

 Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het lesprogramma 

op scholen.  

 Het moet planmatig worden georganiseerd. 

 Het gebruiken van ideeën van de burgers. 

 Rol NMC benutten en bevorderen. 

 Organiseren van themabijeenkomsten, acties en 

informatieverstrekking over: 

- Duurzame (streek)producten 

- Duurzame voeding 

- Duurzame energie 

- Duurzaam gedrag 

Samen sterk! 

Vanzelfsprekend heeft de gemeente binnen de fysieke grenzen 

van de gemeente Weert een belangrijke rol en functie waar het 

gaat om het formuleren en realiseren van de 

duurzaamheidsdoelstellingen. Hierbij gaat het ook om een 

voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat de 

gemeente daarbij niet de enige partij is. De gemeente kan niet 

alleen werken aan een duurzaam Weert, hiervoor is 

samenwerking met burgers en belanghebbende organisatie 

cruciaal. Uiteraard hebben we als gemeente daarbij wel onze 

eigen rol en verantwoordelijkheid.  

 

De rollen van de gemeente kunnen zijn: 

 Het goede voorbeeld geven 

De gemeente als overheid wordt geacht om een goed 

voorbeeld te geven door zelf duurzaamheid op te nemen 

in haar bedrijfsvoering, in ruimtelijke plannen en het 

inrichten en beheer van de openbare ruimte.  

 Kennis en informatie 

De gemeente zet haar kennis in om de kennis bij burgers 

en bedrijven over duurzaamheid en duurzaam gedrag te 

vergroten. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de 

toetsing van het handelen van burgers en bedrijven en 

handhaving van de milieuregels op het gebied van afval, 

bodem, lucht, water, ecologie en geluid. 

 Stimuleren/ faciliteren 

De gemeente kan partijen bij elkaar brengen en allianties 

bevorderen om samenwerking op het gebied van 

duurzaamheid te stimuleren. Zo kan de gemeente een 

stimulerende of faciliterende rol vervullen. 

 Beleid en regelgeving 

Met haar beleid kan de gemeente sturing geven aan 

ontwikkelingen in de samenleving. 

 Partner 

De gemeente kan de rol van partner op zich nemen door 

samen te werken met  aangrenzende gemeenten, of 

met organisaties of met andere overheden. 
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Rol van anderen 

 Bedrijven 

Veel bedrijven zien duurzaamheid als een economische 

factor, waar veel voordelen in zit. Bedrijven willen 

samenwerken met de gemeente om kennis en ervaring 

over duurzaamheidsthema’s uit te wisselen. Klanten 

vragen ook steeds meer om duurzame producten. 

 (Semi) overheid 

Door afstemmen van beleid en samenwerking in projecten 

en acties met instanties als provincie, waterschappen en 

aangrenzende gemeenten kan kennis uitwisseling, 

bundeling van krachten en schaalvoordeel worden bereikt. 

 Wijk- en dorpsraden 

Wijk- en dorpsraden zijn een belangrijke schakel in de 

communicatie tussen wijken en de gemeente. De wijk- en 

dorpsraden hebben aangeboden om de gemeente te 

kunnen ondersteunen met communicatie, projecten en 

gezamenlijke acties die voortvloeien vanuit dit 

beleidsplan. 

 Stichtingen 

Met hun kennis en ervaringen vanuit de praktijk kunnen 

de stichtingen een cruciale rol spelen in de communicatie 

en uitvoering van het beleidsplan.  

 Burgers 

Veel burgers zijn heel milieubewust en op de hoogte van 

duurzaamheid. ‘Koplopers’ onder burgers nemen zelf 

initiatief voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het 

inkopen van zonnecellen of het kopen van biologische 

producten. ‘Koplopers’ of vrijwilligers kunnen zorgen voor 

een olie-effect in de maatschappij om 

duurzaamheidsmaatregelen te treffen.  

Tijdens het proces van het opstellen van het 

duurzaamheidsbeleid heeft de gemeente een oproep 

gedaan aan haar bewoners om duurzame ideeën en 

projecten in te dienen. De meeste kansrijke projecten zijn 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

 

Project 

Door structureel en planmatig over duurzaamheid te 

communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern 

en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe 

partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.  

Hiervoor wordt een project ‘communicatie strategie duurzaam 

Weert’ opgesteld, zie project 3. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Projecten 2014-2015 
 

  Projecten 2014 en 2015 Afdeling Dekking Externe 
organisatie 

  Thema: Duurzame Gemeentelijke Organisatie       

 Eigen organisatie    

1 Opnemen duurzaamheidsparagraaf in college-, raads-, 

DT- en MT voorstellen. 

Ruimtelijk Beleid, Concern Staf Reguliere uren   

2 Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) 
scan voor eigen organisatie en realiseren MVO 
gedachtegoed. 

Duurzaamheidscoördinator Reguliere uren Extern bureau 

3 Verder implementeren en monitoren duurzaam 
inkopen. 

Duurzaamheidscoördinator, 
inkoopcoördinator 

Reguliere uren RVO 

4 Implementeren fairtrade eigen organisatie en 
uitwerken plan van aanpak fairtrade Gemeente Weert. 

Duurzaamheidscoördinator, 
inkoopcoördinator 

Reguliere uren Fairtrade 
gemeenten 

 Communicatie    

5 Opstellen van een communicatiestrategie Duurzaam 

Weert. 

Duurzaamheidscoördinator,  

Communicatie  

Reguliere uren, duurzaamheidsbeleid Extern bureau 

6 Een actie richting burgers of met burgerparticipatie om 
de bewustwording over duurzaamheid te vergroten. 

Duurzaamheidscoördinator, 
Openbaar Gebied 

Reguliere uren  

7 Bestuurlijk excursies voor kennisuitwisseling over 
duurzaamheid. 

Duurzaamheidscoördinator, 
bestuur, 
bedrijvencontactfunctionaris 

Reguliere uren   

 Bouw en infra    

8 EPA-U/verduurzamen gemeentelijke gebouwen.  Duurzaamheidscoördinator, 
vastgoed 

Reguliere uren, duurzaamheidsbeleid ESCo Bedrijven 

9 Verduurzamen scholen. Duurzaamheidscoördinator, 

OCSW 

Reguliere uren Schoolbesturen 

10 Cradle to Cradle toepassen in projecten. 
 

Duurzaamheidscoördinator, 
vastgoed 

Reguliere uren C2C Expolab 

11 Verduurzamen openbare verlichting. Duurzaamheidscoördinator, 
openbaar gebied 

Reguliere uren  

 Duurzame e-productie    

12 Uitwerken scenario's hernieuwbare energie. Ruimtelijk Beleid, 

Duurzaamheidscoördinator 

Duurzaamheidsbeleid Extern bureau 

13 Deelname projectteam windenergie Limburg om 
provinciale doelstelling 96 MW in 2020 te realiseren. 

Duurzaamheidscoördinator, 
planontwikkeling 

Reguliere uren  
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14 Tijdelijk inrichten lege bedrijventerreinen met zonPV. Duurzaamheidscoördinator, 

Vastgoed 

Reguliere uren Groen Leven, 

WeertEnergie, 
Dorpsraad 

  Thema: Duurzaam wonen       

 Nieuwbouw    

15 Duurzaamheidaspecten opnemen in beleidsplannen en 
bestemmingsplannen. 

Duurzaamheidscoördinator, 
Ruimtelijk Beleid  

Reguliere uren   

 Bestaande bouw    

16 Strategische afspraken maken met corporaties over 
verduurzaming en levensloopbestendigheid. 

Duurzaamheidscoördinator, 
Ruimtelijk Beleid 

Reguliere uren Wooncoöperatie, 
WeertEnergie 

17 Inrichten energieloket en opstellen plan van aanpak 

voor het grootschalig realiseren van energieneutrale 
woningen in de bestaande particuliere bouw. 

Duurzaamheidscoördinator, 

Ruimtelijk Beleid, Communicatie 

Reguliere uren 

duurzaamheidsbeleid 

Extern bureau, 

NMC, WeertEnergie 

18 Stimuleren van het plaatsen van groene daken en 
gevels. 

Duurzaamheidscoördinator, 
Ruimtelijk Beleid 

Reguliere uren Leverancier groene 
daken en gevels 

  Thema: Duurzaam Ondernemen       

 Handhaven    

19 Energiebesparen bedrijven via handhaving. Duurzaamheidscoördinator, VTH Reguliere uren  

 Lokale duurzame economie    

20 Stimuleren duurzaam ondernemen. Duurzaamheidscoördinator, 
bedrijvencontactfunctionaris 

Reguliere uren, 
duurzaamheidsbeleid 

Bedrijven,  

21 Verduurzamen kazerne Weert. Duurzaamheidscoördinator, 
projectontwikkeling 

Reguliere uren Nieuwe eigenaar 
kazerne, extern 
bureau 

22 Onderzoeken mogelijkheden verduurzamen 
bedrijventerreinen. 

Duurzaamheidscoördinator, 
projectontwikkeling 

Reguliere uren Stichting 
parkmanagement 

23 Deelnemen in project Boer Burger Energiecoöperatie. Duurzaamheidscoördinator Reguliere uren Agrarisch bedrijf, 
WeertEnergie 

  Thema: Duurzame Mobiliteit       

 Eigen organisatie    

24 Verduurzamen eigen wagenpark. Duurzaamheidscoördinator, 
Facilitair beheer 

Reguliere uren  

25 Compensatie van gereden kilometers met eigen wagen  

via boomplantactie. 

Ruimtelijk Beleid, Openbaar 

Gebied 

Reguliere uren, Bedrijventerrein 

Kampershoek 2.0 

 

 Verkeer en vervoer    

26 Duurzaamheid als onderdeel van het mobiliteitsplan. Duurzaamheidscoördinator, 

Ruimtelijk Beleid, 
Planontwikkeling 

Reguliere uren   
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27 Vervolg geven aan het fietsbeleid. Ruimtelijk Beleid, 

Planontwikkeling 

Reguliere uren  

28 Opstellen richtlijnen voor het plaatsen van laadpalen. Ruimtelijk Beleid Reguliere uren Fier, Stichting 
Limburg eLedit 

29 Optimaliseren van de laadinfrastructuur en realisatie 

van oplaadpunten voor fiets/scooter. 

Duurzaamheidscoördinator, 

Ruimtelijk Beleid, Openbare 
gebied 

Reguliere uren  

  Thema: Natuur & Leefomgeving       

 Natuur    

30 Opstellen bodemnota. Ruimtelijk Beleid Reguliere uren   

31 Opstellen natuur- en landschapsvisie. Ruimtelijk Beleid , Openbare 
Gebied 

Reguliere uren Wijk, stichting 
Groen Weert, NMC 

32 Volkstuinproject op buurtniveau in de wijk. Ruimtelijk Beleid, Openbare 
Gebied 

Reguliere uren Wijk, stichting 
Groen Weert, NMC 

33 Vergroenen binnenstad met aandacht voor 
duurzaamheid. 

Ruimtelijk Beleid Reguliere uren Wijk, stichting 
Groen Weert 

 Educatie en communicatie    

34 Opzetten van een  knooppunt duurzame ontwikkeling. Duurzaamheidscoördinator, 

Ruimtelijk Beleid 

Reguliere uren NMC, WeertEnergie, 

prov Limburg, GDO 

35 Voorlichting op de scholen over groen en 
duurzaamheid. 

Duurzaamheidscoördinator duurzaamheidsbeleid NMC, Groen4Life 
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Bijlage 2: Leden klankbordgroep 
 

 

BOB Dhr. L. Bouwels 

Dorpsraad Stramproy Dhr. G Kwaspen  

Dorpsraad Swartbroek Dhr. W. Koonen  

Gemeente Leudal Dhr. R. Wilms 

Gemeente Nederweert Dhr. H. van de Kerkhof 

IVN-Weert Dhr. H. Jetten 

IVN Dhr. A. Havermans 

LLTB Weerterland  Dhr. J. T. Wolters  

Milieu federatie Limburg Dhr. J.H. Vegt 

MKB Dhr. J. van Heel  

Moonen Packaging Dhr. G. Moonen 

NMC Dhr. J. Joris 

Park manager Dhr. W. Caris 

Stichting Groen Weert Dhr. H. Levelink 

Stichting Groen Weert Dhr. E. Creemers 

Stichting Groen weert Dhr.G. Hendriks 

Waterschap Peel en Maasvallei Dhr. L. Stelten 

Wijkraad Moesel Dhr. P. de Laat 

Wijkraad Leuken Dhr. T. Kropman 

Wijkraad Leuken Dhr. T. Grandiek 

WeertEnergie Dhr. P. Gloudi 

Woningstichting St. Joseph Stramproy  Dhr. J. Kin 

Wonen Limburg Dhr. G. Verstegen 

Agenda lid: Provincie Limburg Dhr. A. Brokking 

 

mailto:jt.wolters@kpnmail.nl
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Bijlage 3: Energiescan 
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1 Inleiding 

Weert werkt aan een beter milieu. Dat is belangrijk want Weert wil bij uitstek een stad zijn waar mensen gezond, 

veilig en prettig kunnen leven; niet alleen nu maar ook in de toekomst. Dit betekent dat geïnvesteerd wordt in 

zaken als een groene ruimte en schoon water en dat zuinig wordt omgegaan met energie en grondstoffen. 

Uiteraard speelt de gemeente hierbij een grote rol. Maar de gemeente kan het niet alleen. Als het om een 

duurzame samenleving gaat, zullen inwoners, bedrijven en andere relevante partijen een steentje moeten 

bijdragen.  

 

In deze energiescan beschrijven we de ambities en nulsituatie van de gemeente Weert voor nu en de toekomstige  

periode tot 2050 en een mogelijke manier waarop aan deze ambities invulling kan worden gegeven. 

 

 
Figuur: zonnepanelen dak Verheggen BV Weert 

2 Begrip en ambitie 

Weert wil als stad energieneutraal worden. De gemeente Weert neemt met deze ambitie haar voorbeeldrol ten 

aanzien van duurzaamheid zeer serieus. Bij het uitspreken van deze ambitie is de definitie erg belangrijk: wat valt 

precies onder energieneutraal en hoe gaat Weert om met de (geografische)herkomst van energie .  

 

Definitie: 

Het totale energiegebruik van de stad en duurzame opwekking zijn in evenwicht met elkaar. 

 

Ofwel: het gebruik binnen de stadsgrenzen is gelijk aan de opwekking binnen de 

stadsgrenzen.  

 

Bij deze definitie is een aantal uitgangspunten relevant die hieronder besproken wordt. Een 

belangrijk element is de term evenwicht. Evenwicht betekent in deze definitie dat de 

volumes energie, uitgedrukt in Joule (de eenheid van energie) gelijk zijn. Er wordt omwille 

van eenvoud en het aansluiten bij de landelijke systematiek (zie hoofdstuk 3) niet gekeken 

naar de  kwaliteit van energie (exergie).  

 

Een ander belangrijk begrip is de geografische inkadering: binnen de stadsgrenzen. De 

energie die we beschrijven is of opgewekt of gebruikt in de eigen gemeente.  

Energie is mobiel. Energie wordt bijvoorbeeld getransporteerd via het elektriciteitsnet, maar 

komt in de vorm van bijvoorbeeld benzine ook letterlijk Weert binnenrijden (zie figuur van 

het hoogspanningsnet en de A2). Los van het feit dus dat energie (groen of grijs) van buiten 

naar binnen kan komen, kan de gemeente ook investeren in groene stroom voorzieningen 
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buiten de gemeente (winddelen). Dit laatste wordt compensatie genoemd: compenseren 

van het gebruik van fossiele energie door de inkoop van groene energie. Men spreekt dan 

niet meer van energieneutraal, van CO2-neutraal. 

 
Figuur: in roze: de hoogspanningsvoeding voor Weert: twee zijden van de stad worden bediend.  

 

Weert kiest er in eerste instantie voor om niet te werken met compensatie en wel om de 

volgende reden. Elke gemeente in Nederland is belast met de opgave om naar een nearly-

energy-zero gemeente te gaan. Niet alleen het Rijk (energieakkoord) maar ook Europa 

vraagt dit van gemeenten. Door het fossiele energiegebruik van Weert op te lossen door 

bijvoorbeeld winddelen te nemen van een windinstallatie in Zeeland, wordt de fysieke 

ruimte van de Zeelandse locatie letterlijk kleiner om nog ‘eigen’ projecten te realiseren. 

Weert kiest er daarom voor om in eerste instantie een beeld te creëren van de eigen 

mogelijkheden en pas daarna eventueel buiten de gemeente grenzen te zoeken naar 

opties.  

 

Ambitie: 

Weert wil omstreeks 2050 energieneutraal zijn voor de taakvelden:   
- Gemeentelijke gebouwen en installaties; 

- Bedrijven en kantoren; 

- Openbare ruimte en verkeer; 

- Woningen en utiliteitsbouw. 

Hiervan worden uitgezonderd: vliegverkeer, snelwegverkeer en verkeer op het water. Deze verkeersstromen 

maken geen onderdeel uit van de definitie.  
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3 Proces en aanpak 

 

Methode 

Het realiseren van de ambitie Energieneutraal wordt mogelijk als alle partijen hun steentje bijdragen en weten wat 

ze moeten doen. Het inzicht van de benodigde acties wordt verkregen door het uitwerken van een goede 

nulsituatie op een manier dat deze jaar na jaar repeteerbaar is. De voortgang moet immers worden geanalyseerd.  

 

Weert heeft gekozen voor de systematiek van de landelijke Klimaatmonitor die door Rijkswaterstaat Leefomgeving 

(voorheen AgentschapNL) wordt bijgehouden. Veel energie-informatie is in deze database terug te vinden. Denk 

bijvoorbeeld aan het gas- en elektraverbruik van alle woningen in Weert.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens niet 100% actueel zijn (de meest recente informatie over 

woningen heeft anno 2013 betrekking op 2011) en dat sommige detailinformatie ontbreekt of gebaseerd is op zeer 

globale inschattingen (bijvoorbeeld het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen en het totale aantal 

zonnepanelen op particuliere woningen). 

 

Aanpak 

Wij hebben binnen de gekozen taakvelden de meest recente energiegegevens geïnventariseerd.  Deze gegevens 

zijn door ons gespiegeld met referentiegemeenten en beoordeeld op de kwaliteit van de getallen. Vervolgens zijn 

de getallen uitgedrukt in uniforme eenheden (Joule).  

 

Tegenover de gebruiksgegevens hebben we de bekende opwekkingssystemen geïnventariseerd. De opwekking  

uit hernieuwbare bronnen bedraagt ,momenteel 165 TJ (TerraJoule) 
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4 Vertrekpunt 

 
De gehele stad Weert gebruikte in 2011 3.921 TJ aan energie. Hiervan werd maar een klein deel duurzaam 

opgewekt (4,22%).  Het gaat daarbij vooral warmte-koude opslag, om duurzame energie uit biomassa en een 

kleine hoeveelheid uit zonne-energie. De hoeveelheid gerealiseerde duurzame energieproductie uit andere 

bronnen is nog verwaarloosbaar.  

 

De verwachting  is dat als gevolg van de economische groei en van demografische veranderingen, en zonder een 

grote besparingsinspanning,het totale energiegebruik zal toenemen. 

 

 

 
figuur: energiegebruik in Weert verdeeld over de belangrijkste sectoren voor het jaar 2011 (uitgedrukt in 

TerraJoule). 

 

Het aandeel duurzame (hernieuwbare) energie bedraagt 4,22% en is daarmee een fractie hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Weert scoort daarin dus conform de landelijke trends. 

 

figuur: percentage hernieuwbare energie in het totale volume energiegebruik in Weert anno 2011  
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5 Speerpunten 

De nulsituatie geeft een aantal heldere speerpunten voor Weert aan. De sectoren waarin het meeste energie wordt 

gebruikt zijn Gebouwde omgeving, verantwoordelijk voor 62% van het energiegebruik, Mobiliteit, verantwoordelijk 

voor 19% en Industrie, verantwoordelijk voor 12% van het energiegebruik.  

 

Om effectief te werken aan de ambitie om te komen tot een energieneutrale stad doet Weert het er het beste aan 

om te focussen op bovenstaande speerpunt thema’s.  

 

Binnen de deze speerpuntthema’s heeft de gebouwde omgeving verreweg het grootste aandeel. Dit thema is 

opgedeeld in verschillende onderdelen. Deze worden in onderstaande figuur weergegeven.   

 

 
figuur: Verdeling van de onderdelen in het speerpuntthema Gebouwde Omgeving.  

 

Het thema Gebouwde Omgeving bestaat voornamelijk uit woningen (59%, huursector en private sector) en 

commerciële dienstverlening (25%), en publieke dienstverlening (16%). 

 

5.1 Besparen of opwekken? 

Zowel de nulsituatie als de speerpuntenanalyse geven een algemeen beeld dat ook in de lijn ligt met de landelijke 

trends. Dit is zichtbaar in het vrij forse aandeel in de gebouwde omgeving, de industrie en de mobiliteit, een 

percentage dat typerend is voor een verstedelijkte gemeente. Daarnaast volgt de verdeling fossiel-hernieuwbaar 

ook de landelijke trends. Er zijn hierom geen redenen om voor Weert een duidelijk andere focus te leggen dan in 

vergelijkbare steden gebeurt.    

 

Bovenstaande geeft aan dat de acties liggen op zowel besparen als opwekken. Vanuit de Trias Energetica, een 

model om op een efficiënte en verantwoorde wijze energieprojecten op te pakken, ligt de eerste focus altijd op 

besparen. Immers wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden ingekocht, laat staan duurzaam te worden 

opgewekt. 

 

Energiebesparing zal dus evident een belangrijke focus zijn voor Weert. Daarnaast zal opwekking en het 

stimuleren van energieopwekking belangrijk zijn. Temeer omdat Weert in principe kijkt naar het op eigen 

grondgebied oplossen van de energiehuishouding zal een belangrijke focus ook liggen op hernieuwbare energie.  
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6 Toekomstscenario en Energieakkoord 

Niemand kan in de toekomst kijken en dat maakt toekomstscenario’s per definitie vatbaar voor discussie en 

gestoeld op aannames. Toch kunnen we op basis van trends (demografisch) aannames maken over de 

woningontwikkelingen in Weert, de energievraagontwikkeling en de ontwikkelingen op mobiliteit.  Daarvoor maken 

we gebruik van landelijke en regionale trends alsmede input geleverd door medewerkers van de gemeente Weert.  

 

Een belangrijk ingrediënt voor onze toekomstvoorspelling van het energiegebruik is het energieakkoord dat recent 

door het Rijk is vastgesteld. Dit akkoord beschrijft ambities, maatregelen en acties die ofwel op regio’s ofwel op 

gemeentelijk niveau zullen landen.  

 

De toekomstige autonome energieontwikkeling is wat ons betreft dus niet een scenario van groei, maar al een 

scenario waarbij de Rijksafspraken doorwerken in de resultaten van de gemeente.  We gaan ervan uit dat Weert 

minimaal de Energieakkoord doelen omarmt en doorvoert in haar beleid.  Dat betekent hoe dan ook een 

intensivering van de energiereductie en –opwekkingsprojecten.   

Na de energieakkoord periode (na 2020) zetten we dezelfde lijn door (besparing en opwekking) en in het in 

hoofdstuk 7 uitgewerkte scenario zullen we zelfs het beleid betreffende opwekking en besparing intensiveren. 

 

 

 

 
figuur: Energiebesparing volgens het Energieakkoord (tot 2020), daarna besparing conform het scenario uit 

hoofdstuk 7. 
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7 Scenario 

 

7.1 Voorkeursscenario 

Er zijn diverse speerpunten en binnen deze speerpunten zijn zowel besparingsopties als opwekkingsopties (beide 

een gelijke prioriteit) mogelijk. Echter zijn voor sommige sectoren juist besparingsopties makkelijker en voor 

sommige sectoren juist de opwekkingsmogelijkheden. In de praktijk zien we dit nu ook al door elkaar lopen. Veel 

panden worden voorzien van zonnepanelen, maar de praktijk leert dat onder het dak echt nog serieuze 

besparingen realiseerbaar zijn.  

 

Het door ons voorgestelde scenario is een mix van elementen die hieronder uiteen worden gezet: 

 

7.1.1 Energiebesparing 

Energiebesparing is dus zoals gezegd binnen verschillende sectoren niet altijd even makkelijk. De woning en 

utiliteitsbouw heeft een makkelijker bereikbaar potentieel dan bijvoorbeeld de industrie. De jaarlijkse besparing 

uitgedrukt in procenten is in onderstaande tabel weergegeven. Daarbij is de referentie een landelijk gemiddelde 

van een bewezen haalbaar doel. Direct daarnaast staat voor de eerste periode (de uitvoeringsperiode van het SER 

energieakkoord; tot en met 2020) de afgesproken besparing vanuit dit akkoord. In de daarop volgende periode 

wordt de aanname gemaakt dat met nieuwe technieken, verworven inzicht en strengere doelstellingen de jaarlijkse 

besparing zelfs iets verder kan worden opgeschaald.    

 

UITGANGSPUNTEN SCENARIO 
ENERGIEBESPARING         

  Referentie 
SER energie-
akk 2014-2020 

Aanname 
2021-2030 

Aanname 2031-
2040 

Aanname 
2041-2050 

huishoudens 1,50% 2,00% 3,00% 6,00% 5,00% 

industrie 0,80% 1,00% 2,00% 5,00% 5,00% 

handel,diensten en overheid 0,90% 2,10% 3,50% 7,00% 7,00% 

land/tuinbouw 1,40% 1,70% 2,50% 6,00% 6,00% 

Transport 0,80% 0,80% 2,00% 3,00% 4,00% 

Tabel: jaarlijkse besparing per sector.  

 

 

7.1.2 Hernieuwbaar 

De jaarlijkse inzet van hernieuwbare energie is sterk afhankelijk van de complexiteit van de projecten. 

Zonnepanelen en WKO installaties zijn niet complex en de wet en regelgeving hieromtrent is vrij helder en goed 

toepasbaar. De toename van projecten en de kwaliteit (efficiëntie) van systemen zal in de toekomst zorgen voor 

een continu stijgende lijn. De systemen zijn echter doorgaans klein en voegen op de schaal van Weert relatief 

weinig toe.  

 

De technieken die enorme potentie hebben zijn windenergie en geothermie, maar daarbij moet direct worden 

gesteld dat geothermie uitsluitend interessant zal zijn voor de industrieterreinen en de continue warmtevraag. 

Woningen van de toekomst zullen een zeer beperkte warmtevraag kennen en dat maakt deze techniek in de 

toekomst zeker niet primair geschikt voor de woningbouw. Daarnaast zijn beide systemen: wind en geothermie, vrij 

kostbare systemen en moet een gegarandeerde afzet worden gevonden. Voor windturbines (stroom) is dit niet 

moeilijk, voor geothermie (Warmte) is dit vele male lastiger omdat de meeste panden en vele bedrijfsprocessen al 

zijn aangesloten op het fijnmazig gasnet en worden verwarmd met gasketels.  

 

De hernieuwbare energie per techniek geeft samengevat de volgende diagram weer: 
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figuur: hernieuwbare energie door inzet van diverse systemen tot en met 2040 

 

Om een aantal van deze stijgende lijnen beter te begrijpen worden de aannames hieronder uitgewerkt.  

UITGANGSPUNTEN SCENARIO HERNIEUWBAAR   

windturbines aantal turbines 
vermogen 
(MW)/turbine 

Windturbines park 1 (2030) 12 6 
 

In het voorkeurscenario wordt rekening gehouden met 1 windpark van 12 turbines dat in principe zal ontstaan. 

Voor de diagram wordt het resultaat in 1 jaar toegevoegd, maar de praktijk zal eerder zijn dat een park, zoals dat 

ook in de buurgemeente Leudal staat, langzaam zal groeien. Deze turbines hebben in 2030 het vermogen van 6 

MegaWatt en voegen daarmee enorm veel toe aan de stad Weert, zowel in de bijdrage aan de ambitie als aan de 

mogelijke autonomie die ontstaat. 

 

UITGANGSPUNTEN SCENARIO HERNIEUWBAAR     

Zonnecellen   jaar dekking 

 Zonnecelsystemen (10m2) 2020 20,00% 

 Zonnecelsystemen (10m2) 2030 40,00% 

 Zonnecelsystemen (10m2) 2040 80,00% 
 

In het voorkeursscenario wordt uitgegaan van relatief kleine systemen van 10 vierkante meter. Dit zijn systemen 

van ongeveer 8 panelen en daarmee geschikt voor de meeste huizen. De bedekkingsgraad die wordt 

weergegeven is de bedekking van alle woningen in Weert: in 2020 20% van de woningen voorzien van zonne-

energie. 

 

 

 

UITGANGSPUNTEN SCENARIO HERNIEUWBAAR   

Geothermie in  industrieel gasverbruik 7044158 

Project 1 2030 25% 

Project 2 2040 25% 

    
 

Het voorkeursscenario gaat uit van 2 geothermieprojecten, waarmee 25% van het industriële gasgebruik wordt 

gereduceerd. Deze projecten dienen bij voorkeur samen te vallen met revitalisering of tenminste vernieuwing van 

het warmtenet op de industrieterreinen. 
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UITGANGSPUNTEN SCENARIO HERNIEUWBAAR   

WKO 

aandeel van de woningen 
in 2040 aantal woningen 

 30% 6429 

 aandeel utiliteit (2040) 
oppervlakte 

utiliteit 

 40%  
 

Het voorkeursscenario schetst ook de potentie van Warmte Koude opslag in de bodem en het gebruik van 

bodemwarmtewisselaars (BWW). Deze technieken zijn goed toepasbaar op individuele kavels maar ook in de 

projectbouw. In 2040 gaan we er van uit dan ruim 6000 woningen zijn aangesloten op een WKO/BWW systeem en 

hun koeling en warmte (deels) uit de bodem halen.  

7.1.3 Besparing en opwekking gecombineerd 

Als we de potentie van opwekking en besparing combineren en dit afzetten tegen de beginsituatie krijgen we een 

idee van wat het voorkeurscenario doet met onze ambitie: energieneutrale stad. 

 

Immers daar waar het energiegebruik, gereduceerd door besparingsmaatregelen, gelijk is met de hoeveelheid 

opgewekte energie (hernieuwbaar) spreken we van een energieneutrale situatie. Deze situatie wordt in het 

volgende diagram weergegeven.  

 

 
figuur: Het voorkeursscenario: energiegebruik en opwekking gecombineerd tot en met 2050. 
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8 Kosten en opbrengsten 

Werken aan energiebesparing en opwekking betekent het maken van beleidskeuzes, investeringen en 

stimuleringsmaatregelen. Het betekent ook een economische impuls voor de stad en de regio.  

 

De maatregelen zijn grotendeels niet voor rekening van de gemeente Weert maar voor de gebruikers en 

investeerders in de gemeente. Woningbouwcorporaties, industrie en vooral de burgers zelf zullen moeten 

investeren. Hier zit echter een serieuze terugverdiencomponent aan vast. 

 

Het investeringsvolume dat gemoeid is bij de maatregelen is moeilijk in te schatten. Uitgaande van de huidige 

tarieven voor zonnepanelen, zonneboilers, WKO systemen en windturbines ligt het investeringsvolume op 

ongeveer 500 miljoen euro in de periode 2014-2050. Duidelijk moet zijn dat dit volume grotendeels niet door de 

gemeente Weert wordt geïnvesteerd, maar door externe stakeholders.  

 

Belangrijker dan kijken naar de investeringen, is kijken naar het rendement en de waardetoename voor de lokale 

economie. Tot 2050 wordt in de stad Weert ongeveer 5,7 miljard euro aan energie besteed. Hierbij is rekening 

gehouden met een conservatieve energieprijsstijging van 2% per jaar. Door de besparingsacties wordt dit bedrag 

met 250-300 miljoen gereduceerd.  

 

Door opwekking van hernieuwbare energie wordt daarnaast potentieel nog eens 280 miljoen bespaart omdat de 

groene (eigen) stroom veel goedkoper is dan de niet eigen en hernieuwbare stroom. Daarnaast is er nog een fors 

verdien effect mogelijk via de afzet van de stroom aan de markt / particulieren / industrie. Het gaat hierbij om 

ongeveer 500-600 miljoen euro (afhankelijk van het moment van investeren in de opwekkingssystemen). 

 

In onderstaande figuur staan de energiegebruikskosten per sector weergegeven tot het jaar 2050. Cumulatief 

levert dit een bedrag van 5,7 miljard op.    

 

Daaronder staan de energiekosten met het besparings- en het besparings- en opwekkingsscenario geschetst. Dit 

levert een cumulatieve energielast op van 4,21 miljard euro. De besparing van de maatregelen in totaal zijn 

daarmee potentieel: 1,78 miljard euro. Daarbij moet wel worden vermeld dat het voordeel van deze besparing 

slechts in de regio/gemeente blijft als ook de energieverkoop van de opgewekte energie door lokale partijen wordt 

uitgevoerd.   

  

 
figuur: energiekosten per sector tot en met 2050 

(cumulatief: 5,7 miljard euro op basis van een 2% indexering)  
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figuur: energiekosten per jaar in een scenario met enkel besparing en in een scenario met ook opwekking 

erbij.(cumulatief: 4,2 miljard euro op basis van een 2% indexering en het voorkeurscenario)  

 



 

 

51 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Gemeente Weert  

Postbus 950 

6000 AZ Weert 

 

Weert, vastgesteld …. 


	Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020 aangepast.pdf
	1_pdfsam_Concept Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020
	2_pdfsam_Concept Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020
	Lege pagina




