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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Het besef dat de mensheid op een te grote voet leeft, is inmiddels gemeengoed. Om te produceren wat 

we in 1 jaar tijd gebruiken, hebben we anderhalve aardbol nodig. Voor iedereen is duidelijk dat dit op 

lange termijn niet houdbaar is. Maar hoe kunnen we onze economie en maatschappij de komende 

decennia toch laten groeien, zonder de aarde verder te belasten? Hierop is duurzaamheid het antwoord. 

Duurzaamheid gaat niet alleen over klimaatverandering en een beter milieu. Het gaat ook over een 

gezonde en veilige leefomgeving. Duurzaamheid in het bedrijfsleven gaat veelal gepaard met een 

efficiëntere en innovatieve bedrijfsvoering. Voor zowel burgers als bedrijven levert duurzaamheid vaak 

een kostenbesparing op. Aangezien duurzaamheid in de toekomst steeds vaker de algemene norm zal 

zijn, geeft een duurzame strategie zowel voor bedrijven als overheden aan dat zij vooruitdenken en 

voorbereidt zijn op toekomstige wet- en regelgeving.  

 

De gemeente Soest wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Met het 

Duurzaamheidsplan 2010-2014 “Soest, doe maar duurzaam” is een stip op de horizon gezet en 

ambities neergelegd voor het jaar 2030. CO2-reductie, minder belasting voor het milieu en het ‘Cradle 

to Cradle’1 principe zijn belangrijke uitgangspunten in dit plan. Deze kernwaarden zijn onverminderd 

belangrijk gebleven. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat duurzaamheid een opgave is die door de 

gehele samenleving opgepakt dient te worden. De overheid heeft hierin een sturende en faciliterende 

rol. Cruciaal is de rol van bewoners en ondernemers, die vaak belangrijke kennis hebben over hun 

specifieke omgeving. De gemeente Soest wil daarom samen met betrokken instanties, bewoners en 

ondernemers een nieuwe stap zetten in de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Het vorige 

duurzaamheidsplan heeft gezorgd voor een beweging in de Soester samenleving rondom 

duurzaamheid. Dit betekent dat de randvoorwaarden om als gemeente samen te werken met 

initiatieven in de Soester samenleving verbeterd zijn ten opzichte van 2010. In de aanloop naar het 

nieuwe Duurzaamheidsplan 2016-2020 zijn inwoners geraadpleegd en is zeer actief samengewerkt met 

burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Hieruit is gebleken dat de gemeenschap zelf in beweging komt 

en veel inwoners zich verbinden aan maatschappelijke initiatieven. Met recht kan gesproken worden 

over een ‘energieke samenleving’. Om deze initiatieven de komende jaren te faciliteren en te 

stroomlijnen, is het voorliggende nieuwe Duurzaamheidsplan 2016-2020 “Duurzame meters maken in 

Soest” opgesteld.  

 

1.2 Bestuurlijke visie  

In het Coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeenteraad van Soest zijn de volgende afspraken 

beschreven voor wat betreft duurzaamheid.  

 

1. We zetten in op een nieuw integraal duurzaamheidsplan, waarin duurzame economische ontwikkeling 

centraal staat op het gebied van energie, recycling en innovatie. De rol van de gemeente zal zich 

daarbij vooral richten op het bij elkaar brengen van uiteenlopende partners die gezamenlijk aan 

verdere energiebesparingen en verduurzaming invulling kunnen geven. Ook richt de rol van de 

gemeente zich op het stimuleren van bewustwording in de samenleving over 

duurzaamheidsmogelijkheden. 

                                                

1 Het Cradle to Cradle (C2C) principe is dat alle gebruikte materialen nuttig worden ingezet in een 

nieuw product. Het gaat verder dan recycling, want er wordt gestreefd dat er geen kwaliteitsverlies is. 

Daarnaast worden er geen restproducten alsnog gestort of verbrand.  
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2. We streven naar een klimaatneutrale gemeentelijke bedrijfsvoering via energiebesparing en 

energieopwekking (zonnepanelen). 

 

3. Via het Bedrijven Platform Duurzaamheid (BPD) en Energie Actief Soest (EAS) brengen wij Soester 

bedrijven en burgers actief samen rondom de thema’s energiebesparing en duurzame 

energieopwekking. Door de bereidheid om ook zelf te investeren, door in te zetten op smart grids en 

door gebruik te maken van landelijke middelen kunnen in Soest rendabele energieprojecten tot stand 

worden gebracht. Met gebruikmaking van de kennis en ervaring van de markt en gemeenten die 

hierover al is opgebouwd, wordt onderzocht met welke ondernemings- en financieringsvormen deze 

samenwerking de meeste slaagkans heeft. Hierbij wordt indien noodzakelijk verder gekeken dan de 

gemeentegrens. 

 

1.3  Duurzaamheid integraal oppakken  

Dat duurzaamheid een integraal beleidsthema is, wordt breed gedragen binnen de gemeente Soest. 

Ook in het voorgaande Duurzaamheidsplan 2010-2014 is het belang van een integrale aanpak voor 

duurzaamheid benadrukt. Het raakt aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. De 

gemeente Soest wil het nieuwe Duurzaamheidsplan daarom als gelegenheid aangrijpen om 

duurzaamheid integraal binnen de gehele gemeentelijke organisatie te implementeren. Binnen de 

ambtelijke organisatie is er voldoende draagvlak om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van elk 

beleidsthema. Belangrijk daarbij is dat iedereen op één lijn zit en aan hetzelfde doel werkt. 

Duurzaamheid moet in het takenpakket van elke ambtenaar en in elke portefeuille verweven worden. 

Bij voor de hand liggende portefeuilles zoals Energie, Mobiliteit en Wonen, maar ook  portefeuilles zoals 

Water, Natuur en Voedsel moeten we waar mogelijk duurzame keuzes maken. Hiermee moet ook de 

verbinding gelegd worden tussen de gemeente en de duurzame onderwerpen die leven bij 

maatschappelijke organisaties en de rest van de samenleving. Het nieuwe Duurzaamheidsplan 2016-

2020 ondersteunt daarin.  

 

1.4 Op weg naar een duurzame Soester samenleving  

De rol van de gemeentelijke overheid verandert. De gemeente heeft de volgende rollen:  

1. Regierol: de gemeente neemt de regie bij het maken van een aantal keuzes, zoals bijvoorbeeld 

grootschalige ruimtelijke inpassingen. De gemeente neemt daarnaast de regie  in de monitoring 

van het duurzaamheidsplan.  

2. Handhavende rol: de gemeente zet haar instrumenten in waar nodig, zoals het handhaven van 

energiebesparing bij de wet milieubeheer. 

3. Faciliterende rol: de gemeente wil de initiatieven vanuit de samenleving niet overnemen of 

sturen, maar wel faciliteren waar nodig, zoals Energie Actief Soest.  

4. Voorbeeldrol: de gemeente zal haar voorbeeldfunctie oppakken zodat bewoners en bedrijven 

geïnspireerd worden om zelf ook te verduurzamen, bijvoorbeeld door LED-verlichting in 

openbare gebouwen of met het (duurzame) inkoopbeleid.  

 

Naast sturen, reguleren en handhaven is de faciliterende rol in toenemende mate van belang. Bij deze 

rol wordt de overheid gevraagd om actief mee te denken met initiatieven uit de samenleving. Van 

kijken of iets mag, naar kijken hoe het mogelijk gemaakt kan worden. Bij totstandkoming van dit plan 

is vanaf de start van het proces in 2014 de samenleving intensief betrokken geweest. Bewoners, 

bedrijven, de adviescommissie Milieu & Ruimte en de gemeentelijke organisatie zelf hebben in 2014 en 

2015 hun bijdrage geleverd in verschillende bijeenkomsten en gelegenheden. Hieruit zijn 72 ideeën en 
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aanbevelingen voortgekomen. Verschillende afdelingen hebben vervolgens hun reactie op deze ideeën 

gegeven. Tijdens een raadsbijeenkomst op 19 maart 2015 zijn de hoofdlijnen aan de Raad 

gepresenteerd. Actieve Soesters, medewerkers vanuit diverse vakgebieden, burgemeester en 

wethouders hebben de Raad in korte krachtige pitches een beeld geschetst rondom kansrijke projecten, 

thema’s en duurzaamheid in werk en dagelijkse praktijk. De gemeenteraad heeft in april 2015 in een 

speciale Ronde+ aanvullende ideeën meegegeven. Concrete projecten en kansrijke ideeën uit deze 

bijeenkomsten zijn meegenomen in het onderliggende duurzaamheidsplan. In de aanloop naar het 

nieuwe duurzaamheidsplan zijn gesprekken gevoerd met verschillende initiatieven en organisaties.2  

 

1.5 Leeswijzer  

Om tot een nieuw duurzaamheidsplan te komen zijn in hoofdstuk 2 eerst de randvoorwaarden 

geschetst. Hier wordt ingegaan op de positie van de gemeente Soest, de evaluatie van het eerste 

duurzaamheidsplan en de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op landelijk, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de huidige situatie geschetst, waar 

staan we nu? Eerst op algemene aspecten en daarna per thema, waarbij de volgende thema’s worden 

aangehouden: Communicatie en educatie, Werken, Wonen, Leefomgeving en Gemeentelijke 

organisatie. Daarna wordt in hoofdstuk 4 per thema de ambities, doelstellingen voor 2020 en concrete 

projecten behandeld. Ten slotte gaat hoofdstuk 5 in op de monitoring, financiering en betrokken 

organisaties voor deze projecten.  

 

                                                

2 Verslagen van de bijeenkomsten, gesprekken en de lijst met 72 ideeën zijn op te vragen bij de 

gemeente.  
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2 Randvoorwaarden  

2.1 Positie gemeente Soest  

In de Milieubeleidsverklaring 2015, gebaseerd op het Duurzaamheidsplan 2010-2014, verklaart de 

gemeente Soest te staan voor een verantwoorde manier van functioneren, zodat milieu, economie en 

mens er gezamenlijk beter van worden. De belangrijkste uitgangspunten uit de Milieubeleidsverklaring 

2015 zijn:  

1. Een organisatie met een herkenbare en inspirerende voorbeeldfunctie door maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. In het totale functioneren van de gemeente staan People, Planet 

en Profit centraal, waarbij het vergroten van de bewustwording een belangrijke doelstelling is. 

Duurzaam inkopen is beleid dat is vastgelegd in de inkoopnota gemeente Soest.  

2. Het energie- en klimaatneutraal maken van nieuwe ontwikkelingen.  

3. Een op innovatie gerichte ‘Cradle to Cradle’ uitstraling die zich uitstekend laat combineren met 

het groene karakter van Soest.  

4. Het optimaal gebruik maken van nieuwe technologische “duurzame” ontwikkelingen op het 

gebied van mobiliteit. 

 

Deze ambities klinken positief en vooruitstrevend. Maar wat is de positie van de gemeente Soest op het 

gebied van duurzaamheid? Om hier een beeld van te krijgen bestaan er een aantal landelijke 

duurzaamheidsmonitors.  

 

Nationale monitor Telos 

Telos heeft de Nationale monitor duurzame gemeenten 2015 van Telos uitgebracht (www.telos.nl). In 

dit rapport zijn alle Nederlandse gemeenten onderzocht op drie onderwerpen ecologisch, sociaal-

cultureel en economisch.  

De gemeente Soest scoort een 97e plaats (op 393 gemeenten). Hiermee scoort Soest dus 

bovengemiddeld. Omliggende gemeenten scoren echter wel beter (Baarn 35e, De Bilt 25e, Zeist 49e, 

Amersfoort 38e).  

 

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 

De Stichting Duurzame Samenleving brengt elk jaar de gemeentelijke duurzaamheidsindex uit 

(www.gdindex.nl). Gebaseerd op openbare bronnen onderzoekt de GDI op 24 indicatoren de ranking 

van de 393 gemeenten.  

De gemeente Soest scoort hierbij een 4,8 en dit is exact gelijk aan het landelijk gemiddeld voor 

gemeenten in dezelfde grootteklasse. Wat opvalt is dat Soest beter scoort dan gemiddeld op de 

onderwerpen Natuur en Afvalscheiding, maar achterblijft bij de onderwerpen CO2  uitstoot en 

Hernieuwbare energie.  

De omliggende gemeenten hebben een vergelijkbare score in de GDI: Baarn (4,8), Zeist (4,8), 

Amersfoort (4,5) en de Bilt (5,0).  

 

Hieruit blijkt dat de gemeente Soest landelijk gezien gemiddeld goed scoort, maar dat er nog veel werk 

aan de winkel is aangezien het gemiddelde cijfer nog niet voldoende is. Op verschillende onderwerpen 

kan er ook veel geleerd worden van andere gemeenten. Daarom zal het, nog te vormen, projectteam 

monitoring aandacht schenken aan benchmarking met omliggende gemeenten (zie projectblad 19, 

bijlage 3).  

 

http://www.telos.nl/
http://www.gdindex.nl/
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2.2 Evaluatie Duurzaamheidsplan 2010-2014 

De afgelopen jaren is er op verschillende afdelingen binnen de gemeente Soest hard gewerkt aan 

uitwerking van het Duurzaamheidsplan 2010-2014. Van de resultaten is o.a. een flyer opgesteld, zie 

figuur 1. In deze paragraaf worden enkele resultaten nader beschreven. 

 

Energiebesparing in de bestaande bouw 

Dit onderwerp betreft energiebesparing van gebouwen van de gemeente, bedrijven en instellingen, 

huiseigenaren, woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Voor de uitwerking van het thema bestaande 

bouw van het SER Energieakkoord is Soest aangesloten bij de Eemland Alliantie (Amersfoort, Baarn, 

Bunschoten, Leusden, Woudenberg en Soest).  

Lokaal en regionaal zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 vergroten van de vraag naar energiebesparende maatregelen in bestaande bouw (particuliere 

huishoudens); 

 stimuleren van lokale economie; 

 ontzorgen en gemakkelijk maken via het Energieloket (energiebesparende maatregelen 

treffen). 

Een recent voorbeeld van energiebesparing in de bestaande bouw is de meewerkende rol van de 

afdeling Dienstverlening en handhaving met betrekking tot het project Stroomversnelling (huur). In dit 

kader worden 107 huurwoningen in Soesterberg aangepast naar ´nul-op-de-meter´. 

Daarnaast ondersteunt de gemeente Soest de lokale initiatieven Energie Actief Soest en Bedrijven 

Platform Duurzaamheid. Dit zijn belangrijke spelers in de lokale energiebesparingsopgave. 

 

Duurzaam gebouwenbeheer 

Gemeentelijk vastgoed kan wat betreft energiebesparing nog verbeterd worden. Op dit moment worden 

duurzame maatregelen vaak gekoppeld aan een logisch moment, bijvoorbeeld het toepassen van LED-

verlichting op het moment dat de bestaande verlichting aan vervanging toe is. Een recent voorbeeld 

van duurzaam gebouwenbeheer is de  renovatie van de Banninghal in Soesterberg. Eén van de  

verbeteringen die hier is doorgevoerd, is het aanbrengen van ‘een dikke jas’ (isolatie) om te zorgen dat 

er zo min mogelijk warmteverlies is. Een ander recent voorbeeld is het gemeentehuis, dat sinds kort 

wordt verwarmd met een houtchipkachel. Deze installatie wordt gestookt met houtchips, vervaardigd 

uit eigen snoeihout afkomstig uit plantsoenen en bossen. Een goed voorbeeld van een koppeling tussen 

openbaar groen en duurzaamheid. 

 

Duurzaamheid in rioleringsbeleid 

De gemeente is al jaren actief om daar waar mogelijk hemelwater van verhard oppervlak af te 

koppelen van het gemengde rioolstelsel om zo te infiltreren in de bodem. Het gemengde stelsel wordt 

daarmee bij hevige regenval ontlast en de bodem raakt niet verdroogd. Dit heeft gunstige effecten op 

de drinkwatervoorziening en de natuur. Duurzaamheid in rioleringsbeleid betekent ook dat de inwoner 

betrokken moet worden en een rol krijgt. Zo kennen wij al vele jaren een subsidieregeling voor de 

aanschaf van regentonnen. Sinds enkele jaren is daar ook een subsidieregeling voor de aanleg van 

groene daken bij gekomen. En sinds kort is er ook een subsidieregeling voor het afkoppelen van 

hemelwater bij woningen bij gekomen. De gemeenteraad heeft daar € 100.000 per jaar voor 

beschikbaar gesteld. 
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Duurzaamheid in het groenbeleid 

Zowel binnenstedelijk openbaar groen als onze bossen en natuurgebieden leveren een permanente 

bijdrage aan een duurzame samenleving. Het groen helpt bij het regelen van de temperatuur en de 

luchtvochtigheid in stedelijk gebied, maar biedt ook kansen voor flora en fauna. Groenbeheer speelt 

ook een rol bij de ‘people’-kant van duurzaamheid. In het groen werken is gezond en leidt tot sociale  
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Figuur 1: Flyer resultaten Duurzaamheidsplan 2010-2014 
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cohesie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. De gemeente staat positief 

tegenover groenadoptie.  

Door een goed bosbeleid wordt bijgedragen aan de biodiversiteit. Om het groen in de gemeente te 

beschermen heeft Soest ruim 20 jaar geleden al het besluit genomen geen chemische middelen meer 

toe te staan in het beheer van de openbare ruimte. Onkruid op de verharding wordt aangepakt met 

heet water (WAVE). Het uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (2005-2015) is 

de basis geweest voor het uit te voeren beleid voor landschap en in mindere mate natuur en recreatie. 

 

Duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkeling. 

Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt langs de Ladder voor Duurzame Verstedelijking gelegd. Nieuwe 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het overgangsgebied van stad naar platteland, worden voorzien van 

een advies rondom duurzaamheidsaspecten. Dit gebeurt aan de voorkant tijdens de planvorming en bij 

wijzigingen van het bestemmingsplan. Er wordt gekeken wat wel of juist niet kan en er wordt 

geadviseerd rondom de uitvoering, rekening houdend met natuur, milieu en duurzaamheid. 

 

2.3 Trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

 
2.3.1 Ontwikkelingen op landelijk niveau   

Op landelijk niveau zijn een aantal ontwikkelingen gaande op het gebied van duurzaamheid waar de 

gemeente Soest bij aan kan sluiten. Deze ontwikkelingen worden hier besproken.  

 

Energieakkoord voor duurzame groei 

Beter bekend als het SER Energieakkoord dat in september 2013 landelijk door ongeveer 40 partijen is 

getekend, met als doelen: 

 een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;  

 100 Petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020 (ter 

illustratie: 1 Petajoule energiebesparing in het finale energieverbruik komt overeen met het 

jaarlijkse gemiddelde elektriciteits- en gasverbruik van circa 15.000 huishoudens); 

 een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 

procent in 2020;  

 een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;  

 ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren. 

 

Het akkoord is gericht op versterking van de economische structuur en zal de komende jaren miljarden 

aan investeringen losmaken in alle sectoren van onze samenleving. Het akkoord bestaat uit tien pijlers. 

Voor gemeenten zijn de volgende pijlers van belang:  

1. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed, openbare verlichting, huur en vastgoedsector en 

mobiliteit. 

2. Energiebesparing woningen. Vanuit het SER Energieakkoord is hiervoor geld beschikbaar 

gekomen middels de VNG in de vorm van regionale ondersteuningsstructuren. De gemeente 

Soest is onderdeel van de Eemland Alliantie (Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, 

Woudenberg, Leusden en Soest).  

3. Het stimuleren van lokale opwekking van duurzame energie. 

4. Een hogere prioriteit voor handhaving energiebesparing bij bedrijven. In Soest wordt deze 

handhaving uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).   
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Duurzaam Doen 

Duurzaam Doen is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Milieu 

Centraal en Natuur & Milieu. De aanpak is: het delen van inspirerende en leuke tips uit de samenleving 

en als initiatiefnemer zo veel mogelijk duurzaam te doen. Niet alleen op het gebied van wet- of 

regelgeving, maar ook door samen te werken met het bedrijfsleven, duurzame initiatieven verder te 

helpen of door maatschappelijk verantwoord in te kopen. 

 

DuurzaamDoor 

DuurzaamDoor is een interbestuurlijk kennisprogramma (VNG/ IPO/ UVW) en interdepartementaal 

(ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu). Het wordt landelijk uitgevoerd door 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provinciaal door de provincie Utrecht.  

Het programma helpt de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie versnellen. Centraal staan 

maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. Het accent 

ligt op processen waar een grote impact door sociale innovatie is te verwachten. Het gaat dan 

om: maatschappelijk verantwoord ondernemen, integrale gebiedsontwikkeling, duurzaam produceren 

en consumeren en onderwijsprocessen. 

 

DuurzaamDoor vergroot betrokkenheid en bewustwording én bevordert samenwerking en leren van 

elkaar, via het sociaal instrumentarium. Een groene economie realiseren door middel van sociale 

innovatie. In het programma werken 'de vijf O’s' met elkaar samen (overheden, ondernemers, 

onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties). 

DuurzaamDoor heeft in de provincie Utrecht uitwerking gekregen in een provinciaal programma met 

betrokkenheid van partijen zoals provincie Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), Natuur en 

Milieufederatie Utrecht (NMU), Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Omgevingsdienst 

regio Utrecht (ODRU) en NME centra (Natuur- en Milieueducatie). Het programma is verdeeld in vier 

thema’s: 

 sociale groene ondernemers; 

 servicepunt energieke samenleving; 

 energiebesparing bestaande bouw; 

 circulaire economie. 

 

Binnen het thema servicepunt energieke samenleving is Soest aangehaakt via Energie Actief Soest die 

onderdeel is van de Community of Practice Energiebesparing.  

 
2.3.2 Ontwikkelingen op provinciaal niveau  

Coalitieakkoord In Verbinding! 

In 2015 is er in de provincie Utrecht een nieuw college begonnen dat werkt aan de uitvoering van het 

Coalitieakkoord “In Verbinding!”. Op het gebied van duurzaamheid zijn de speerpunten: 

energietransitie en (duurzame) mobiliteit. De kernactiviteiten per speerpunt zijn de volgende:  

 

1. Energietransitie  

Een transitie naar schone energie en laag energieverbruik is noodzakelijk. Het maakt bijvoorbeeld de 

Utrechtse economie, zeker het MKB, sterker en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De 

provincie wil een aanjaagrol vervullen bij de implementatie van duurzame ontwikkeling en richt zich  

daarbij op energiebesparing, duurzame energieopwekking en kennisdelen: 

https://www.duurzaamdoor.nl/sociale-innovatie-voor-een-groene-economie
https://www.duurzaamdoor.nl/sociale-innovatie-voor-een-groene-economie
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 Agenda Duurzame Energie: een uitvoeringsprogramma om het energiebeleid te intensiveren en 

aan te haken bij het landelijk gemiddelde aan duurzame energie. Onderdeel hiervan is het 

Utrechts Energiefonds waaruit voorzieningen gefinancierd kunnen worden die het realiseren van 

de afspraken uit het landelijke Energieakkoord versnellen.  

 Energiebesparing: samen met partners wil de provincie woning- en vastgoedbezitters 

aanmoedigen te investeren in energiebesparing. De ambitie is om in 2020 50.000 nul-op-de-

meterwoningen te hebben gerealiseerd. Ook in het mobiliteitsbeleid wordt ingezet op 

energiebesparing door het stimuleren van energiezuinige vervoerswijzen, energiezuinige 

wegverlichting en lichtgevende belijning.  

 Schone energie opwekken: de provincie is voornemens zich te houden aan de afspraak met het 

Rijk om in 2020 met 65.5 MWe (megawatt voor elektrische energie; vermogen van de 

windmolen) bij te dragen aan de landelijke doelstelling voor windenergie. Daarvoor wil zij op 

verschillende manieren bijdragen aan het vergroten van draagvlak onder gemeenteraden en 

omwonenden. Daarnaast wil de provincie via het aanjaagteam en het ruimtelijk beleid andere 

vormen van duurzame energie stimuleren.  

 Handhaven: de provincie is voornemens om een actief handhavingsbeleid uit te voeren op de 

Wet milieubeheer die bedrijven verplicht slimme investeringen in energiebesparing te doen.  

 Schaliegas: de provincie vindt schaliegas geen duurzame energiebron, omdat uit onderzoek is 

gebleken dat de provincie geen geschikte locaties kent zonder aantasting van landschap of 

grondwater. Zolang dit niet verandert, blijft de provincie tegen de winning van schaliegas.  

 

2. Duurzame mobiliteit 

De provincie zet in op: 

 Verdubbeling van het fietsgebruik in woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011 door het 

realiseren van een netwerk van provinciale doorfietsroutes, veiligere routes over parallelwegen, 

voorrang geven aan de fiets bij ruimtelijke inrichting, een optimale match tussen fiets en OV en 

samenwerking met bedrijven ter bevordering van het fietsgebruik.  

 Het benutten van kansrijke OV-knooppunten, zoals de ontwikkeling van de Uithoflijn.  

 Het stimuleren van vervoer waarbij fossiele brandstoffen steeds minder een rol spelen. Het 

project Groen Gas Geven wordt voortgezet evenals het installeren van snellaadpalen langs 

provinciale wegen.   

 Zero emissie in het openbaar vervoer in 2028.  

 De ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten in de mobiliteitssector, zoals duurzame 

wegverlichting en keuze voor duurzame materialen.  

 

Economic Board Utrecht  

De Economic Board Utrecht (EBU) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden. Ze heeft hiervoor drie programma’s uitgewerkt: groen, gezond en 

slim. Binnen het thema groen ontwikkelt zij verschillende projecten en programma’s om verduurzaming 

in de provincie te versnellen. De EBU werkt aan de transitie van een fossiele naar een duurzame en 

uiteindelijk circulaire economie. Concreet werkt de EBU aan de uitwerking van drie onderwerpen: 

 Nul-op-de-meter: samen met verschillende partners werkt de EBU aan een marsroute om 

50.000 nul-op-de-meter woningen in de provincie Utrecht, te realiseren in 2020. De 

proefwoningen van BAM Woningbouw en woningcorporatie Portaal in Soesterberg worden als 

voorbeeld gebruikt binnen dit programma.  
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 Smart grids: met dit initiatief worden experimenten uitgevoerd met lokale energienetwerken, 

oftewel intelligente elektriciteitsnetten in diverse woon- én bedrijfsomgevingen. Bij dit initiatief 

zijn onder andere Lomboxnet, Icasus, Eemflow, DNV Kema, Capgemini, Ecofys, Utrecht 

Sustainability Institute (USI), Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Stedin en nog 

acht (MKB) bedrijven betrokken. 

 Circulair inkopen: Hiermee probeert de EBU circulair ondernemerschap aan te jagen. De 

provincie en de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Woerden hebben zich aan het project 

gecommitteerd om meer circulair te gaan inkopen.  

 
2.3.3 Ontwikkelingen op gemeentelijke niveau  

Energieke samenleving  

De energieke samenleving zien we overal om ons heen al in werking. Deze ontwikkeling gaat samen 

met het mondiger worden van mensen, onder andere door opkomst van internet en social media. Ook 

voor gemeenten geldt: Nieuwe tijden? Nieuwe Inzichten! 

Om te bepalen hoe het gesteld is met de energieke samenleving in Soest, heeft de gemeente in 2013 

een onderzoek laten uitvoeren naar duurzaamheid en burgerinitiatieven in Soest (Soest Duurzaam door 

betrokken burgers, G. Vledder3). Diverse sleutelfiguren uit de Soester samenleving zijn geïnterviewd 

om een goed beeld te krijgen van het ‘lokale landschap van burgerinitiatieven’. Ook werd in het 

onderzoek gevraagd hoe de gemeente de initiatieven het beste kan faciliteren, zodat zij succesvol 

kunnen worden. Alle gesprekspartners gaven aan dat er van de gemeente vooral een open en 

ontvankelijke houding wordt verwacht. 

 

De volgende aanbevelingen uit dit rapport heeft de gemeente tijdens het participatie- en vervolgproces 

voor dit duurzaamheidsplan zoveel mogelijk meegenomen: 

 Zorg dat ambtenaren weten welke burgerinitiatieven spelen. Organiseer bijvoorbeeld jaarlijks 

een ontmoetingsdag tussen ambtenaren en burgerinitiatieven; 

 Help burgerinitiatieven met praktische randvoorwaarden; 

 Wees helder en open in de communicatie; 

 Denk bij een burgerinitiatief nooit in termen van continuïteit. Aangezien men met vrijwilligers te 

maken heeft kan het zo zijn dat een initiatief op een gegeven moment inzakt; 

 Financier geen projecten, maar de randvoorwaarden voor projecten. Geef de regie en een 

budget aan het burgerinitiatief; 

 Professionaliseer nooit zonder de initiatiefnemers; 

 Investeer in randvoorwaarden voor de inzet van Soester bedrijven. Zoek daarbij naar 

multipliers; 

 Financier waar mogelijk via concepten, gebaseerd op no cure no pay of gedeeld risico tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

Energie besparen in Soest, een gezamenlijke aanpak  

In de gemeente Soest staat energie al langer op de agenda. En daarbij is de samenleving ook al aan 

het werk. Tijdens de periode van het eerste Duurzaamheidsplan (2010-2014) zijn twee initiatieven 

gestart, die de afgelopen jaren een actieve rol hebben gespeeld bij energiebesparing en duurzame 

energieopwekking:  

                                                

3 Onderzoek is te vinden op: www.vledderprojecten.nl  

http://www.vledderprojecten.nl/
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 het burgerinitiatief Energie Actief Soest (gestart als: Energiek Soest), dat via een 

zonnepanelenactie (“Zonaanbidders Soest”) en een energiebesparingscampagne ‘Zuinig met 

energie’ van zich liet en laat horen; 

 het Bedrijven Platform Duurzaamheid, dat zich vooral richt op duurzaamheidsmaatregelen bij 

Soester bedrijven, waarbij een accent ligt op energiebesparing. Sinds ruim een jaar wordt 

daarbij ook gewerkt aan een Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest. Bedrijven uit Soest 

bundelen de krachten  om inwoners van Soest een gezamenlijk aanbod te doen, gericht op 

energiebesparing. 

 

De afgelopen periode is er in Soest door Energie Actief Soest (EAS) en Bedrijven Platform 

Duurzaamheid (BPD) op verschillende manieren naar kansen gezocht om inwoners en bedrijven energie 

te laten besparen. Verder in dit plan komen beide initiatieven apart aan bod, maar ze hebben elkaar 

ook gevonden. Samenwerken vanuit een eigen verantwoordelijkheid geeft mogelijkheden, die los van 

elkaar niet haalbaar zijn, zie figuur 2 voor een schematische weergave van deze aanpak. Deze 

gedachte heeft inmiddels geleid tot samenwerking en er wordt ook nagedacht over het formaliseren 

van die samenwerking in een stichting. Het uitgangspunt zal zijn dat energiebesparing de meeste kans 

van slagen heeft als de krachten worden gebundeld. Wel staat de zelfstandigheid en onafhankelijkheid 

van de deelnemende partijen voorop. In bijlage 1 staat de mogelijke aanpak en de rol van de 

verschillende partijen verder beschreven. In bijlage 2 in de input van het Bedrijven Platform 

Duurzaamheid voor het nieuwe duurzaamheidsplan opgenomen.  

 



Duurzaamheidsplan gemeente Soest 2016-2020  

 

 

16. 

 

Figuur 2: Systematische weergave gezamenlijke aanpak EAS en BPD 
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3 Waar staan we nu?  

De randvoorwaarden uit hoofdstuk 2 worden in dit hoofdstuk uitgewerkt voor de situatie in Soest. De 

uitwerking is gebaseerd op de situatie in 2015 en dus op de opbrengsten van het Duurzaamheidsplan 

2010 – 2014. Dit hoofdstuk wordt benut om, in hoofdstuk 4 ‘Waar willen we naartoe’, de thema’s 

verder uit te werken in concrete projecten met doelstellingen voor de komende 5 jaar.  

 

3.1 Algemene situatie  

De gemeente Soest heeft drie uitgangspunten voor het Duurzaamheidsplan 2016-2020 geformuleerd, 

namelijk:  

 de rol van de overheid verandert (faciliteren is een belangrijke rol);  

 de energieke samenleving speelt een steeds grotere rol;  

 het is van belang om de activiteiten te laten zien die de gemeenten en partners al doen om te 

verduurzamen (communicatie). 

 

De rol van de overheid 

De energieke samenleving is de afgelopen jaren krachtiger en belangrijker geworden. Initiatieven van 

onderaf spelen, in toenemende mate, een belangrijke rol bij de verduurzaming van de samenleving. 

Zonder de samenleving lukt het niet. Om tot een duurzame samenleving te komen, moet de gemeente 

goed kunnen wisselen tussen de verschillende rollen (sturen, reguleren, handhaven en faciliteren) en 

moet de gemeente hierin samen optrekken met de partijen in de samenleving.  

 

Vier thema’s  

In het duurzaamheidsplan 2010-2014 is gekozen om te focussen op vier thema’s:  

 Werken;  

 Wonen;  

 Leefomgeving;  

 Gemeentelijke organisatie.  

 

Om de continuïteit van duurzame ontwikkeling in Soest te waarborgen is er gekozen om de vier 

thema’s uit het voorgaande Duurzaamheidsplan aan te houden. Deze thema’s bieden houvast om een 

breed perspectief te houden voor de route naar een duurzame samenleving. Als overkoepelend thema 

is ‘Communicatie en educatie’ toegevoegd. Dit thema focust zich op de wijze waarop de samenleving 

betrokken en geënthousiasmeerd kan worden.  

 

People, Planet en Profit  

Binnen alle thema’s zullen de drie P’s (People, Planet, Profit) meegenomen worden. Daarbij krijgt de 

‘’P” van Planet de primaire aandacht. De gemeente heeft niet de intentie om met het 

Duurzaamheidsplan het hele sociale of financiële domein opnieuw vorm te geven. Echter, binnen de 

projecten zijn de andere P’s (People en Profit) wel van groot belang en zijn ze zeker meegenomen in dit 

plan. Zonder mensen en financiën kunnen we niet werken aan een duurzame samenleving. Doordat 

duurzaamheid niet alleen raakt aan milieu-gerelateerde onderwerpen, wordt het integraal door de hele 

gemeentelijke organisatie samen met de samenleving opgepakt. Het Duurzaamheidsplan 2016-2020 is 

daarom een integraal plan geworden, relevant voor alle portefeuilles, beleids- en taakvelden binnen de 

gemeentelijke organisatie.  
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3.2 Situatie energieverbruik en opwekking in Soest  

 

Energie is een belangrijk onderwerp binnen het duurzaamheidsplan en komt terug in de situatie van 

bijna alle thema’s (zie paragraaf 3.3). Het is daarom goed om te weten wat de situatie op dit moment 

is over het energieverbruik en het aandeel duurzame energie. Deze gegevens zijn terug te vinden in de 

Energie Etalage van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): http://www.lokaleenergieetalage.nl.  

In figuur 3 is te zien welke sectoren in Soest verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik. Wat opvalt 

is dat het thema Wonen veruit de grootste percentage van het energieverbruik voor zijn rekening 

neemt (45%). Voor het thema Werken moeten de gegevens van diensten en industrie opgeteld worden 

(19%).  

 

  
 

Figuur 3: Aandeel energieverbruik van zes sectoren in Soest in 2013 (VNG Energie Etalage) 

 

 

 

 

In figuur 4 zijn de gegevens te vinden over het aandeel duurzame energie in de gemeente Soest. Deze 

gegevens zijn inschattingen, omdat meetgegevens vaak niet beschikbaar zijn. Deze schattingen zijn tot 

stand gekomen door het nationale totaal per opwekkingsoptie te verdelen over gemeenten waar die 

opwekkingsvorm ook in een gemeente aanwezig is. Daarbij is rekening gehouden met de grootte van 

het opgesteld vermogen van die opwekkingsvorm (bijvoorbeeld zon-PV, afvalverbrandingsinstallatie, 

etc.). In de gemeente Soest komt men uit op 1,2% duurzame energie in 2013. Wat opvalt is dat 

zonne-energie een duidelijke lift heeft gekregen sinds het begin van dit decennium, al blijft het totale 

aandeel tot nu toe nog wel klein met 0,5%.   

http://www.lokaleenergieetalage.nl/


Gemeente Soest – 23 november 2015 

 

 

19 

 

Figuur 4: ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit in Soest (VNG 

Energie Etalage) 

 

3.3 Situatie per thema  

De thema’s Communicatie en educatie, Werken, Wonen, Leefomgeving en Gemeentelijke organisatie 

vormen de verbinding tussen het oude en het nieuwe duurzaamheidsplan. Het is daarom belangrijk om 

te bepalen wat de stand van zaken per thema is. Waar stonden we met het thema voor de start van 

het eerste duurzaamheidsplan? Waar staan we nu? En waar willen we zijn met het thema na de periode 

van dit tweede duurzaamheidsplan? In deze paragraaf bekijken we deze vragen per thema.  

 
3.3.1 Communicatie en educatie  

Het thema Communicatie en educatie is een nieuw thema ten opzichte van het Duurzaamheidsplan 

2010-2014. In hoofdstuk 2 is reeds beschreven dat de gemeente Soest het belangrijk vindt om 

duurzaamheid te realiseren samen met haar inwoners. Het thema Communicatie en educatie richt zich 

daarom op de mogelijkheden om de inwoners van Soest nog verder te betrekken bij en te 

enthousiasmeren voor het onderwerp duurzaamheid. Eén van de manieren om dit voor elkaar te krijgen 

is het keurmerk ‘Duurzaam Goed Bezig’. Nadere toelichting hierop is te vinden in projectblad 1 (bijlage 

3).   

 

Om duurzaamheid te integreren in de Soester samenleving is het belangrijk dat het begrip gemeengoed 

wordt. Hiervoor beginnen we bij de jongste doelgroep op de basisscholen met Natuur- en 

MilieuEducatie (NME). In het Duurzaamheidsplan 2010-2014 waren de volgende doelstellingen voor 

NME voor 2015 gesteld:  

 Alle 20 basisscholen nemen deel aan het kernoverleg NME. 

 Er is een basispakket leskisten en lesmaterialen op het gebied van NME. 
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 De NME-producten zijn gecertificeerd volgens een landelijke kwaliteitsmeter NME (voor lessen, 

lesmaterialen en excursies). 

 

Het resultaat van het Duurzaamheidsplan 2010-2014 op het gebied van NME is:  

 100% van de basisscholen gebruikt de NME-lessen uit het Jaarprogramma NME Soest.  

 

Kwantitatief zijn de doelen uit het Duurzaamheidsplan 2010-2014 behaald. Voor de komende 4 jaar is 

het vooral zaak om NME kwalitatief te verbeteren en te verdiepen. Meer over de ambities en 

doelstellingen van de gemeente Soest op het gebied van Communicatie en educatie is te vinden in 

hoofdstuk 4.1. 

 
3.3.2 Werken  

Het thema werken richt zich op het bedrijfsleven in Soest en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO). Belangrijk instrument bij een duurzame bedrijfsvoering is het ‘Cradle to Cradle’ principe. In het 

Duurzaamheidsplan 2010-1014 was voor het thema Werken de volgende ambitie voor 2030 

opgenomen: het Soester bedrijfsleven onderneemt duurzaam en past voor zover mogelijk het ‘Cradle 

to Cradle’ principe toe. Deze ambitie is nog niet in de volle breedte en voor het totale bedrijfsleven in 

Soest gerealiseerd en blijft daarom ongewijzigd van kracht in het nieuwe duurzaamheidsplan.  

 

In het Duurzaamheidsplan 2010-2014 waren voor het thema Werken de volgende doelstellingen voor 

2015 gesteld:  

 Op initiatief van de gemeente gaat het BPD tot 2015 bij alle bedrijven in de gemeente Soest de 

kennis vergroten op het gebied van CO2 reductie, duurzaamheid en C2C. 

 De gemeente gaat tot 2015 alle bedrijven in de gemeente Soest stimuleren en faciliteren om 

duurzaam te ondernemen. 

 In 2015 zijn er in de gemeente Soest 10 bedrijven ISO 14001-gecertificeerd (huidig niveau: 5). 

 

De resultaten van het Duurzaamheidsplan 2010-2014  voor het thema Werken zijn:  

 Ruim 20 Soester bedrijven vormen met de gemeente het ‘Bedrijvenplatform Duurzaamheid’.  

 Steeds meer bedrijven voldoen aan de ISO 14001-norm of hebben op andere manieren 

bedrijfsprocessen duurzamer ingericht (MVO, Footprint).  

 Bedrijven uit het platform hebben LED-verlichting geïnstalleerd.  

 

Het Bedrijvenplatform Duurzaamheid heeft hard gewerkt om de kennis bij alle bedrijven op het gebied 

van duurzaamheid, CO2-reductie en Cradle to Cradle te vergroten. Kennisopbouw is een goed begin, 

maar hiermee alleen kan de ambitie voor 2030 niet gehaald worden. Er dient de komende 4 jaar hard 

gewerkt te worden aan concrete verduurzaming van het bedrijfsleven in Soest. Daarom zijn voor het 

Duurzaamheidsplan 2016-2020 nieuwe doelstellingen en concrete projecten geformuleerd. Belangrijk 

hierbij zijn de verdere vormgeving van het Bedrijvenplatform Duurzaamheid en een concretisering van 

energiebesparing bij bedrijven, onder andere op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. Meer 

hierover is te lezen in hoofdstuk 4.2.    

 
3.3.3 Wonen  

Het thema Wonen richt zich op het verduurzamen van de woningvoorraad in Soest, zowel huur- als 

koopwoningen en zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Verduurzaming zet zich voornamelijk in op 

energiebesparing in de woonbranche. De ambities voor 2030 uit het Duurzaamheidsplan 2010-2014 

blijven daarbij onverminderd van kracht, namelijk:  
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 100% van de bestaande woningvoorraad is met minimaal 2 (energielabel-)stappen omhoog 

gebracht. 

 Voor nieuwbouw wordt de GPR-score4 van 10 gehanteerd.  

 Duurzame planvorming volgens C2C principe. 

 Eenduidige communicatie ter bevordering van klimaatneutraal gedrag. 

 Waar er gebouwd wordt wil de gemeente Soest niet ten koste van de natuur maar met de 

natuur ontwikkelen. De principes van Cradle to Cradle vormen hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. Op ieder schaalniveau moeten natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk 

ontwerp. 

 

In het Duurzaamheidsplan 2010-2014 waren voor het thema Wonen de volgende doelstellingen voor 

2015 gesteld:  

 Streven om bij 25% van het totale particuliere woningbestand het energielabel met 1 stap 

omhoog te brengen (bijv. van D naar C) 

 Voor nieuwbouw de GPR-score van minimaal 8 hanteren. (Deze doelstelling is later bijgesteld 

naar 7, conform bouwbesluit)  

 In ruimtelijke plannen (bijv. structuurvisies of bestemmingsplannen) en in het voortraject 

(verkoop grond) wordt gestreefd naar toepassen van duurzaamheidsaspecten en C2C principe. 

 20% van de huishoudens is op de hoogte van de mogelijkheden om energiezuinig 

gedrag te vertonen. 

 

De resultaten van het Duurzaamheidsplan 2010-2014 voor het thema Wonen zijn:  

 Op www.energieactiefsoest.nl vinden inwoners alle informatie over hoe ze in hun eigen huis de 

CO2 uitstoot kunnen verminderen.  

 Enthousiaste inwoners vormen samen Energie Actief Soest en helpen inwoners om energie te 

besparen.  

 200 daken zijn dankzij de actie ‘Zonaanbidders Soest’ van het Energieteam (tegenwoordig 

Energie Actief Soest) voor een aantrekkelijke prijs voorzien van zonnepanelen.  

 Bewoners kunnen een beroep doen op de duurzaamheidslening van de gemeente als ze hun 

huis duurzamer willen maken.  

 Verschillende straten in Soest en Soesterberg zijn jaarlijks actief tijdens het landelijk 

georganiseerde Klimaatstraatfeest.  

 Dankzij de ‘Energielekscan’ kunnen bewoners precies zien hoeveel energie ‘het dak uit lekt’.  

 

Via de Lokale Energie Etalage van de VNG is te zien dat het energiegebruik van woningen (gas en 

elektra) in de gemeente Soest in de afgelopen jaren gedaald is (figuur 5). Deze trend zal zich tijdens de 

uitvoeringsperiode van dit nieuwe Duurzaamheidsplan moeten voortzetten. Met dit nieuwe 

duurzaamheidsplan blijven de ambities op het gebied van Wonen gelijk van aard. De doelstellingen 

worden alleen aangescherpt, zodat de ambities voor 2030 gehaald kunnen worden. Daarnaast worden 

de doelstellingen aangevuld met doelen op het gebied van het landelijk geïnitieerde programma ‘Nul-

Op-de-Meter’ (NOM). Meer informatie over de doelstellingen en concrete projecten voor het thema 

Wonen is te vinden in hoofdstuk 4.3.  

 

                                                

4 GPR= integrale praktijkrichtlijn hoe woningen gebouwd moeten worden met cijfer voor energie, 

milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde 

http://www.energieactiefsoest.nl/
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Figuur 5: Energiegebruik Wonen in Soest  

 
3.3.4 Leefomgeving 

Het thema Leefomgeving is opgedeeld in de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, natuur en 

landschap, afval en energielandschappen.  

 

Luchtkwaliteit  

In het Duurzaamheidsplein 2010-2014 is voor luchtkwaliteit de volgende ambitie beschreven:  

 De nadelige gevolgen voor gezondheid van m.n. luchtkwaliteit en stankoverlast zijn tot een 

minimum beperkt. Mede door goede ruimtelijke ordening, technologische ontwikkelingen, 

toelatingseisen voor bedrijven en strikte handhaving wordt blijvend aan de normen voldaan. 

 

Daar is de volgende doelstelling voor 2015 aan gekoppeld:  

 De aspecten bodem, geluid, lucht en stank voldoen aan wettelijke normen, tenzij hier in 

uitzonderlijke gevallen op een gemotiveerde wijze van afgeweken kan worden. 

 

Verkeer en vervoer zijn de grootste bronnen van luchtvervuiling. Daarom richt dit nieuwe 

duurzaamheidsplan zich bij het thema luchtkwaliteit vooral op het stimuleren van elektrisch rijden en 

het gebruik van de fiets. Andere onderwerpen zoals industrie en hout-stook hebben ook invloed op de 

luchtkwaliteit, echter wel in mindere mate dan het onderwerp mobiliteit.  

Op de website van de Lokale Energie Etalage is te zien dat het aandeel elektrische auto’s en laadpalen 

in de gemeente Soest de afgelopen jaren is toegenomen (zie figuur 6). De afname van het aantal 

laadpunten in 2015 komt waarschijnlijk doordat een aantal openbare elektrische laadpunten privé 

laadpunten zijn geworden. Het nieuwe duurzaamheidsplan wil de opwaartse trend voortzetten. Meer 

informatie over de doelstellingen en concrete projecten op het gebied van luchtkwaliteit is te lezen in 

hoofdstuk 4.4.1.  

 

Indexcijfer gas + warmteverbruik = trend t.o.v. 2010: gemiddeld gas + 

warmtegebruik woningen (temperatuur gecorrigeerd)  

Indexcijfer elektriciteitsgebruik = trend t.o.v. 2010: gemiddeld 

elektriciteitsgebruik woningen  
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Figuur 6: Duurzame auto’s en laadpalen in Soest  

 

Natuur en Landschap  

Het onderwerp Natuur en landschap richt zich op natuurbeheer, landschapsontwikkeling, waterkwaliteit 

en duurzaam waterbeheer. In het Duurzaamheidsplan 2010-2014 zijn de volgende ambities voor 

natuur en landschap beschreven:  

 Waar er gebouwd wordt, wil de gemeente Soest niet ten koste van de natuur maar met de 

natuur ontwikkelen. De principes van Cradle to Cradle vormen hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. Op ieder schaalniveau moeten natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk 

ontwerp. 

 Er worden een aantal nieuwe gebieden ontwikkeld. Dit gaat veelal om ecologische 

verbindingszones en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met op landelijk gebied betrekking hebbende visies zoals het 

Landschapsontwikkelingsplan Eemland, Ruimtelijk Plan Vliegbasis en Hart voor de Heuvelrug en 

het provinciale beleid voor het landelijk gebied. 

 Het afwegingskader duurzaamheid wordt zoveel als mogelijk gehanteerd bij een (beleids- ) 

ontwikkeling om zorg te dragen voor een evenwichtige planvorming; oftewel samenhang tussen 

ecologische- sociale- en economische duurzaamheid. 

 

Daar is de volgende doelstelling voor 2015 aan gekoppeld:  

 Het uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (2005-2015) is basis voor het 

uit te voeren beleid voor landschap en in mindere mate natuur en recreatie. Verder wordt 

rekening gehouden met het beleid van de provincie Utrecht voor het landelijk gebied, zoals 

verwoord in diverse visies, het Natuurbeheerplan provincie Utrecht en het Streekplan, Hart voor 

de Heuvelrug, ruimtelijk plan Vliegbasis. 

 

Bij de evaluatie van het Duurzaamheidsplan 2010-2014 zijn geen concrete resultaten beschreven op 

het gebied van natuur en landschap. Het Landschapsontwikkelingsplan wordt op dit moment 

Aantal bedrijfs- en personenauto's op aardgas en op 

elektriciteit en totaal van vulpunten voor 

biobrandstoffen en elektrische laadpunten 
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geëvalueerd en dit zal benut worden als input voor de komende jaren. Waar de focus in 2005-2015 

puur op landschap lag zullen de thema’s natuur en recreatie de komende jaren ook een rol spelen. 

Deze ontwikkelingen rondom natuur en landschap worden in dit plan aangevuld met doelstellingen en 

concrete projecten op het gebied van waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer. Meer informatie 

hierover is te lezen in hoofdstuk 4.4.2.  

 

Afval 

Afvalverwerking en afvalscheiding zijn belangrijke onderwerpen binnen een duurzame samenleving. In 

het Duurzaamheidsplan 2010-2014 zijn daarom al scherpe ambities voor het onderwerp afval 

neergelegd:  

 In 2030 behoort het probleem zwerfafval tot het verleden. 

 De hoeveelheid restafval bedraagt niet meer dan 10 kg per inwoner per jaar. 

 In 2030 wordt op beperkte schaal een begin gemaakt met warmteterugwinning uit afvalwater in 

het riool. 

 

Deze ambities blijven in dit nieuwe Duurzaamheidsplan van kracht en worden aangevuld met nieuwe 

ambities op het gebied van Cradle to Cradle en bedrijfsafval.  

De doelstellingen voor 2015 in het Duurzaamheidsplan 2010-2014 voor het onderwerp afval waren als 

volgt:  

 De hoeveelheid restafval is minder dan 200 kilogram per inwoner per jaar. In 2010 was dit 233 

kilo per inwoner per jaar. Een reductie van 15% in 2015. 

 Het zwerfafvalrapportcijfer is in iedere wijk minimaal 7,5. Het aantal bewoners dat meehelpt 

zwerfafval op te ruimen is verdubbeld. 

 

De volgende resultaten zijn behaald bij het thema afval:  

 Met cleanteams in een aantal wijken en de jaarlijkse zomerschoonactie houden bewoners de 

buurt netjes. En ook Eemfors en RMN leveren samen met uitkeringsgerechtigden een flinke 

bijdrage aan het opruimen van zwerfafval.  

 Afvalscheiding gaat steeds beter. Er komen meer voorzieningen en inwoners leveren het afval 

beter gescheiden aan.  

 

De doelstelling voor 2015 om 233 kilo restafval per inwoner per jaar is ruimschoots gehaald. 

Momenteel bedraagt de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar 180 kilo. De doelstellingen voor wat 

betreft afval bouwen hierop voort en sluiten aan op het Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018. Meer 

informatie over de doelstellingen op het gebied van afval zijn te lezen in hoofdstuk 4.4.3. 

 

Energielandschappen  

De ontwikkeling van duurzame energie is de laatste jaren snel gegaan. Dit heeft vaak ruimtelijke 

consequenties. Daarom is het thema energielandschappen op de agenda gekomen. Hierbij wordt de 

ruimtelijke kwaliteit verbonden aan duurzame energie doelstellingen. Denk  hierbij aan grootschalige 

zonne-energie, windenergie en bio-energie projecten. Energielandschappen zijn nog niet genoemd in 

het Duurzaamheidsplan 2010-2014. In dit  nieuwe Duurzaamheidsplan heeft het thema een plaats 

gekregen met nieuwe ambities en doelstellingen. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 4.4.4.  



Gemeente Soest – 23 november 2015 

 

 

25 

3.3.5 Gemeentelijke organisatie  

Het thema Gemeentelijke organisatie richt zich op het CO2 neutraal maken van de eigen organisatie en 

op duurzaam inkopen. In het Duurzaamheidsplan 2010-2014 zijn op dit thema een aantal ambities 

omschreven, namelijk:  

 Een herkenbare en inspirerende gemeentelijke voorbeeldfunctie door Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. In het totale functioneren van de gemeente staan People, Planet en 

Profit (ecologische- sociale- en economische duurzaamheid) centraal. 

 In 2030 zijn alle nieuwe ontwikkelingen volledig energie- en klimaatneutraal, in sommige 

gevallen energie-producerend. Voor alle gemeentelijke activiteiten wordt uitsluitend duurzame 

energie gebruikt die geheel zelf wordt opgewekt. Dankzij de beschikbare ruimte (zoals 

bijvoorbeeld op daken) genereert Soest deze stroom via duurzame bronnen. Deze energie 

wordt gebruikt voor interne behoefte. Overtollige energie wordt terug geleverd aan het 

energienet. 

 De op innovatie gerichte uitstraling van Cradle to Cradle laat zich uitstekend combineren met 

het groene karakter van Soest. Het principe is leidend in het beleid van de gemeente Soest en 

is verankerd in alle relevante beleidsvelden. In de gebouwde omgeving komt dit tot uitdrukking 

in de realisatie van klimaat neutrale gebouwen en infrastructuur, maar ook in het (her)gebruik 

van materialen. 

 Op het gebied van mobiliteit wordt optimaal gebruik gemaakt van nieuwe technologische 

ontwikkelingen. Dit heeft voor alle zakelijke en woon-werk kilometers tot gevolg dat ze 

geluidsarm en emissievrij worden gereden. De eigen bedrijfswagens (slechts beperkt aantal) 

zijn bij vervanging zo duurzaam mogelijk ingekocht (o.a. één aardgasvoertuig). 

 

De volgende doelstellingen waren voor 2015 geformuleerd:  

 Onze organisatie is in 2015 klimaatneutraal. 

 In 2010 is 50% van de inkoop duurzaam en in 2015 100%. 

 Het afval dat wij zelf produceren dan wel indirect kunnen aansturen, wordt zoveel mogelijk 

gescheiden ingezameld en verwerkt. 

 70% van de producten in de kantine zijn biologisch (huidig niveau 40%). 

 4% energiebesparing per jaar bij gemeentelijke gebouwen. 

 20% besparing van fossiele brandstoffen en/of inkoop alternatieve brandstoffen. 

 100% opwekking duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen. 

 De energievraag bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen moet voldoen aan een score 7 

volgens GPR-gebouwen (aspect energie). 

 

 De volgende resultaten zijn gehaald voor de gemeentelijke organisatie:  

 Er is een nieuw duurzaam kringloopcentrum ‘Spullenhulp’ gebouwd, het duurzaamste gebouw in 

de wijde omgeving. 

 Er is aan de Foekenlaan een duurzaam gebouwde kiosk gerealiseerd (voor recreatie).  

 We kopen duurzame producten en diensten in.  

 De catering is voor het overgrote deel biologisch.  

 Steeds meer gemeentelijke auto’s rijden op alternatieve brandstoffen.  

 In het gemeentehuis zijn bijna alle gloeilampen vervangen door LED-lampen en de TL’s worden 

de komende tijd ook vervangen.  

 Werkplekken en vergaderruimtes worden duurzaam ingericht.  
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Met een aantal ambities en doelstellingen is de gemeente op de goede weg. De belangrijkste 

doelstelling om in 2015 klimaatneutraal te zijn is behaald. Dit is echter via CO2 compensatie gelukt. In 

dit nieuwe duurzaamheidsplan wordt de doelstelling om klimaatneutraal te zijn daarom opnieuw 

opgenomen. In hoofdstuk 4.5 worden concrete doelstellingen en projecten beschreven om dit doel te 

behalen. Belangrijk hierbij is energiebesparing in maatschappelijke gebouwen. Uit de Lokale Energie 

Etalage van de VNG blijkt dat het gas- en elektriciteitsgebruik in maatschappelijk vastgoed tussen 2011 

en 2013 is toegenomen, zie figuur 7. Hier liggen dan ook nog volop kansen.  

 

 

 

 

 

Figuur 7: Gas- en elektriciteitsgebruik in maatschappelijke gebouwen (o.a. scholen, sportaccommodaties, 

religieuze gebouwen, wijkcentra, kinderboerderijen, etc..).  

 

 

Indexcijfer gasverbruik en elektriciteitsverbruik = Trend t.o.v. 2010: totaal 

gasverbruik Maatschappelijk vastgoed (SBI's O t/m R) 
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4 Waar willen we naartoe?  

In dit hoofdstuk worden voor elk thema de ambities voor 2030, de doelstellingen voor 2020 en de 

concrete projecten voor de planperiode beschreven. De ambities voor 2030 zijn trendsettend en geven 

een richting aan. Er wordt niet gepretendeerd dat iedere ambitie behaald zal worden voor 2030. De 

status van een ambitie is een richting aan te geven en aanwezige energie te bundelen en te focussen. 

In de komende 15 jaar kan blijken dat de ambities bijgesteld moeten worden. Het moment voor deze 

herijking is het volgende duurzaamheidsplan in 2020. Dit ligt anders voor de opgenomen doelstellingen. 

Deze zijn zodanig geformuleerd dat ze een eerste aanzet geven naar het realiseren van de ambitie. Om 

de doelstelling zo goed mogelijk te kunnen behalen zijn in dit hoofdstuk ook concrete projecten voor de 

periode 2016-2020 opgenomen. Voor veel projecten is al duidelijk hoe het project aangepakt wordt en 

wie de initiatiefnemer is. Voor deze projecten is een projectblad opgesteld waarin concrete afspraken 

staan over de uitvoering van het project. Voor de andere projecten kan in het tijdsbestek van het 

duurzaamheidsplan nog nieuwe projectbladen opgesteld worden. De initiatiefnemer van de beschreven 

projecten is niet altijd de gemeente, ook het Bedrijven Platform Duurzaamheid, Energie Actief Soest en 

Balans nemen deze rol op zich.  

 

4.1 Thema Communicatie en educatie (overkoepelend)  

Bij alle aanbevelingen voor het Duurzaamheidsplan 2016-2020 is er een 

gemene deler: alle partijen vinden het belangrijk dat er breed en duidelijk 

gecommuniceerd wordt over de duurzame projecten, zowel van de 

gemeente zelf als van andere betrokken partijen in de samenleving. Met 

het platform Duurzaam Goed Bezig wil de gemeente Soest haar visie en 

doel met betrekking tot duurzaamheid bekendheid geven. De gemeente 

streeft ernaar dat inwoners actief betrokken zijn bij de duurzame 

projecten. Dit wil de gemeente bereiken door te informeren (voorlichting), 

te verbinden (netwerken) en te enthousiasmeren.   

 

Ambities voor 2030 

 Alle bewoners zijn op de hoogte van de duurzame projecten in hun leefomgeving en krijgen 

laagdrempelige informatie over handelingsperspectieven indien ze zelf actief willen worden. 

 Alle bewoners voelen zich betrokken bij het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Soest en 

uiten dit door hiernaar te handelen.  

 

Doelstellingen voor 2020 

 75% van de inwoners is op de hoogte van minimaal één duurzaam project in de gemeente. 

 10% van de inwoners participeert actief aan het verduurzamen van de Soesterse gemeenschap 

via Duurzaam Goed Bezig. 

 Alle 20 basisscholen nemen deel aan het jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie. 

 Er is een basispakket aan lesmaterialen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. 

 

Concrete projecten voor 2016 – 2020  

 Duurzaam Goed Bezig (projectblad 1): communicatie rondom duurzaamheid in de gemeente 

Soest wordt gebundeld onder Duurzaam Goed bezig. Duurzaam Goed Bezig moet een beweging 

worden in Soest, waar iedereen zich bij aan wil sluiten. Hieronder valt:  

o Duurzaamheidscommunicatie Duurzaam Goed Bezig: communicatie-uitingen van zowel 

de gemeente als vanuit de samenleving over duurzaamheid worden herkenbaar met 
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een gezamenlijke huisstijl. De duurzame agenda van Soest wordt centraal beheerd en 

onder de aandacht gebracht bij bewoners.  

o Keurmerk waarmee gemeente en samenleving laten zien wat er allemaal wordt gedaan 

aan duurzaamheid in Soest en dat alle bijdragen gewaardeerd worden. (gemeente en 

energieke samenleving)   

o Duurzaamheidseducatie voor jongeren (12 – 18 jaar): naast basisscholen is het ook 

belangrijk om de doelgroep jongeren te bereiken via activiteiten op middelbare scholen 

of sportclubs.  

o Bewoners stimuleren om aandacht te hebben voor voedselverspilling. Veel initiatieven 

bestaan hierover, plaatselijk en landelijk. Een lokaal voorbeeld is het voedselruilhuis. 

De gemeente faciliteert deze projecten en draagt bij aan de bekendheid door Duurzaam 

Goed Bezig.  

 Jaarprogramma NME Soest voor het basisonderwijs (projectblad 2).  Hierin zijn opgenomen 

lesprogramma’s, excursies en thematische leskisten rondom de thema’s: wijzelf, planten, 

dieren, omgeving, water, energie en afval. De activiteiten worden aangeboden en uitgevoerd 

door NME kinderboerderij de Veenweide (Stichting Balans), IVN Eemland, Energie Actief Soest, 

RMN, WBT/DBT Milieuprijs, Waterschap Vallei en Veluwe, Spullenhulp, Stichting DierenZorg 

Eemland en HISCUE (historisch en cultureel erfgoed).  

 

4.2 Thema Werken  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen breekt door in Nederland. Het aantal MKB-ers, dat het 

Nieuwe Ondernemen heeft ontdekt, groeit. De overheid gaat duurzaam inkopen, pensioenfondsen 

letten op MVO bij investeringen en de consumentenmarkt is er ook rijp voor. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (Profit) ook rekening gehouden 

wordt met het effect van activiteiten op het milieu (Planet) en dat een bedrijf oog heeft voor menselijke 

aspecten binnen en buiten het bedrijf (People). Het gaat er om een balans te vinden tussen People, 

Planet en Profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als 

de samenleving. Ook in de gemeente Soest kennen we goede voorbeelden van bedrijven die 

verantwoord ondernemen voorop zetten. 

 

Ambities voor 2030 

 Het Soester bedrijfsleven onderneemt duurzaam en past voor zover mogelijk het ‘Cradle to 

Cradle’ principe toe. 

 

Doelstellingen voor 2020 

 Bedrijven verduurzamen hun bedrijfsvoering en gebouwen en besparen daarmee gemiddeld 

10% energie ten opzichte van 2015.  

 Externe stimulansen opzetten om bedrijven bewuster met afval en grondstoffen om te laten 

gaan. Door bijvoorbeeld duidelijke regelgeving, informatie over mogelijkheden en het mogelijk 

maken van creatieve oplossingen.  

 Informatie aan bedrijven verstrekken over duurzaam inkopen. En bedrijven stimuleren om te 

kiezen voor duurzame materialen.  

 Bewustheid genereren bij bedrijven van hun mogelijkheden om duurzaamheid in mobiliteit te 

bevorderen door randvoorwaarden te stellen. En dialoog opstarten met bedrijven over obstakels 

hierin.    
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Concrete projecten voor 2016 – 2020  

 Het voortzetten van het Bedrijvenplatform voor Duurzaamheid (BPD) (projectblad 3), waarin 

ondernemers hun kennis en kunde delen ten aanzien van duurzaamheid. Activiteiten die vanuit 

het platform worden voortgezet zijn: 

o Lunchbijeenkomsten (kennisuitwisseling en netwerkvorming) 

o Informatievoorziening via o.a. website 

o Energiewedstrijd tussen bedrijven 

 Energiebesparing bij bedrijven (projectblad 4): Dit staat als een van de speerpunten in het SER 

Energieakkoord. In eerste instantie door bedrijven te verleiden tot het nemen van de 

maatregelen. Hiervoor zal vanuit het BPD een start gemaakt worden op bedrijventerrein 

Soestdijkse Grachten.   

 

4.3 Thema Wonen  

Het thema wonen kan breed opgevat worden. In het vorige duurzaamheidsplan lag de focus met name 

op het verduurzamen van de woningvoorraad. Ook de landelijke (SER Energieakkoord), provinciale 

(NOM project EBU/provincie) en lokale (Eemlandalliantie, EAS, BPD) ontwikkelingen zorgen ervoor dat 

dit het belangrijkste onderwerp is binnen het thema wonen. De focus in dit thema van het 

duurzaamheidsplan ligt dus op het verduurzamen van woningen, zowel in de huursector als in de 

particuliere sector.  

 

Ambities voor 2030 

 100% van de bestaande woningvoorraad is met minimaal 2 (energielabel-)stappen omhoog of 

naar minimaal label B gebracht. 

 20% van de bestaande woningvoorraad is nul-op-de-meter. 

 Voor nieuwbouw wordt de GPR-score van 10 gehanteerd (zie voetnoot 4, pagina 20).  

 Eenduidige communicatie ter bevordering van klimaatneutraal gedrag. 

 Waar er gebouwd wordt wil de gemeente Soest niet ten koste van de natuur maar met de 

natuur ontwikkelen. Op ieder schaalniveau moeten natuur en stad worden verbonden in het 

ruimtelijk ontwerp. 

 

Doelstellingen voor 2020 

 50% van de huurders is op de hoogte hoe zij zelf gemakkelijk energie kunnen besparen. 

 50% van de particuliere kopers is op de hoogte van de mogelijkheden om energiebesparende 

maatregelen te nemen.  

 300 nul-op-de-meter renovaties zijn uitgevoerd in de koop of huursector. 

 Voor nieuwbouw de GPR-score van minimaal 7 hanteren (= Bouwbesluit), waar mogelijk wordt 

gekeken om een stapje verder te gaan. Dit is in contrast met GPR-8 dat in de praktijk niet 

haalvaar is gebleken.   

 In het Omgevingsplan worden duurzaamheidsaspecten meegewogen. 

 

Concrete projecten voor 2016 – 2020  

 Energieloket (projectblad 5): een frontoffice waar alle inwoners terecht kunnen met hun vragen 

en wensen rondom energiebesparing en het toepassen hernieuwbare energiebronnen voor de 

eigen woning. Vanuit het Energieloket worden bewoners geïnformeerd over verschillende 

mogelijkheden zoals:  
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o De duurzaamheidslening voor energiemaatregelen aan particuliere woningen wordt 

doorgezet en via het energieloket aangeboden.  

o Project nul-op-de-meter koopwoningen in combinatie met Deal Stroomversnelling Koop 

(Platform 31) en NOM EBU traject (gemeenten Eemlandalliantie). Dit project heeft nu 

nog geen invulling gekregen in Soest omtrent koopwoningen (wel voorbeeldwoningen in 

huursector), maar dit zal in de periode van het duurzaamheidsplan invulling krijgen.  

 Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest (projectblad 6); een coalitie van bedrijven ontwikkelt een 

pakket van energie besparende maatregelen. Inwoners van Soest kunnen hier gebruik van 

maken. 

 De campagne  ‘Energie besparen is verleidelijk’ van Energie Actief Soest is gericht op 

bewustwording van de inwoners van de gemeente om verantwoord om te gaan met energie. 

Dat gebeurt door een reeks activiteiten, uitmondend in een campagneweek of –maand. Vanuit 

Energie Actief Soest worden twee projecten geïnitieerd: Energie besparen is verleidelijk 

(projectblad 7) en het fonds energieadvies voor inwoners van Soest (projectblad 8). Energie 

Actief Soest is daarnaast als organisatie breder actief om de Soesterse gemeenschap te 

verduurzamen.    

 Energiebesparing bij huurwoningen (projectblad 9): Doelstellingen voor labelsprongen en nul-

op-de-meter woningen opnemen in afspraken met woningcorporaties.  

 

4.4 Thema Leefomgeving  

Het thema Leefomgeving is opgedeeld in de volgende deelaspecten: Luchtkwaliteit, Natuur, Afval en 

Energielandschappen.  

 
4.4.1 Luchtkwaliteit  

Nederland heeft een van de meest vervuilde luchten van Europa. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat 

Nederlanders hierdoor gemiddeld 12 maanden korter leven door de lucht die we inademen. Dit komt 

door hoge concentraties roet, stikstofdioxide en (ultra)fijnstof. Verkeer en vervoer is in de provincie 

Utrecht de grootste boosdoener. Zo maakt de Roetkaart van de provincie Utrecht duidelijk dat roet zich 

vooral langs wegen bevindt. Door duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets of de elektrische auto te 

stimuleren kan een bijdrage geleverd worden aan schone lucht voor bewoners van Soest.  

 

Ambities voor 2030 

 De nadelige gevolgen voor gezondheid van met name luchtkwaliteit en stankoverlast zijn tot 

een minimum beperkt. Er wordt voldaan aan de normen van de WHO omtrent concentraties 

NOx, roet en fijnstof5. 

 Alle nieuwe voertuigen in de gemeente Soest zijn elektrisch of via een andere techniek 

klimaatneutraal en luchtkwaliteit vriendelijk. Elektrische voertuigen worden opgeladen met 

zonne-energie opgeladen via bidirectionele laadpalen6. 

 

                                                

5 Deze ambitie kan niet alleen door de Soesterse gemeenschap gerealiseerd worden aangezien 

luchtvervuiling ook over komt waaien. Het blijft echter wel een lange termijn ambitie, waarbij de 

Soesterse gemeenschap een bijdrage aan kan leveren door zelf de uitstoot van roet en fijnstof te 

verminderen.  

6 Laadpalen die de elektriciteit twee kanten op kan sturen, van het huis naar de auto, maar ook van de 

auto naar het huis bijvoorbeeld.  
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Doelstellingen voor 2020 

 Stimuleren elektrisch rijden in de gemeente Soest. In 2015 waren er 121 (semi-) elektrische 

auto’s geregisterd in de gemeente Soest.  

 Het aantal dieselauto’s van voor 2001 neemt  af. Dit zijn de meest vervuilende voertuigen.  

 Het fietsgebruik neemt met 10% toe, inclusief elektrisch fietsen.  

 

Concrete projecten 2016 - 2020 

 Pilot smart grid elektrisch rijden (projectblad 10). 

 Beleid voor infrastructuur elektrisch opladen in de openbare ruimte: onderzoek, beleid 

vaststellen en uitrol infrastructuur (projectblad 11).  

 Stimuleren fietsgebruik binnen de gemeentegrenzen (activiteiten beschreven in fietsactieplan). 

 
4.4.2 Natuur en landschap  

Van de drie P’s (People, Planet, Profit) is in het kader van duurzaamheid Planet de belangrijkste pijler. 

Hierbij gaat het om het beschermen van natuur en milieu voor aantasting door mensen. In Soest kan 

dit dicht bij huis concreet gemaakt worden in de bescherming van de fysieke leefomgeving (bodem, 

water en ecologie). Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de natuurgebieden buiten de 

bebouwde kom, maar ook aan de openbare ruimte in binnenstedelijk gebied. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen water en natuur en landschap.  

 

Ambities voor 2030 

 Bouwprojecten niet ten kosten van de natuur en landschap, maar met natuur en landschap 

ontwikkelen. Natuur/landschap en stad met elkaar verbinden in ruimtelijke plannen, waarbij de 

principes van ‘Cradle to Cradle’ het uitgangspunt vormen.  

 De belasting op het gemengd rioolstelsel door hemelwater laten afnemen.  

 Het verhard oppervlak op openbaar en particulier terrein laten afnemen.  

 De kwaliteit van het oppervlaktewater laten toenemen.  

 Zorg dragen voor het binnenstedelijk openbaar groen en zowel kwalitatief als kwantitatief 

(meer biodiversiteit) laten toenemen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.  

 Zorg dragen voor buitenstedelijk groen met aandacht voor biodiversiteit.  

 

Doelstellingen voor 2020  

 In ruimtelijke plannen (bijv. structuurvisies of bestemmingsplannen) en in het voortraject 

(verkoop grond) wordt gestreefd naar het toepassen van duurzaamheidsaspecten. 

 Natuurbeleid gericht op versterken biodiversiteit een volwaardige plek geven in het 

landschapsontwikkelingsbeleid. 

 100 groene daken of gevels in Soest.  

 5% van het openbaar verhard oppervlak afkoppelen van het gemengd rioolstelsel.  

 De streefbeelden voor waterkwaliteit uit het Waterplan bereiken.  

 Randvoorwaarden opstellen voor openbaar groen bij nieuwe stedelijke ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals in woonwijken of bedrijventerreinen.  

 Meer groen op bedrijventerreinen.  

 

Concrete projecten 2016 - 2020 

 Duurzaam waterbeheer: (projectblad 12) 
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o Hemelwater scheiden van afvalwater bij reconstructies in het openbaar gebied en bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

o Hemelwater van bestaand verhard oppervlak op particulier terrein waar mogelijk 

afkoppelen.  

o Aanleg nieuw verhard oppervlak ontmoedigen.  

o De streefbeelden voor waterkwaliteit uit het Waterplan bereiken.  

o Het gebruik van uitlogende materialen (PAK, lood, zink en koper) in de openbare ruimte 

terugdringen.  

 Nieuwe ruimtelijk ontwikkelingen worden getoetst op duurzaamheidsaspecten volgens het 

‘Cradle to Cradle’ principe. Aanleg van blauwe of groene structuren, zoals openbaar groen, 

groene daken en gevels of wadi’s wordt gestimuleerd.  

 Nieuw natuur en landschapsontwikkelingsbeleid opstellen, een biodiversiteitsinventarisatie (0-

meting) is hiervan een onderdeel. 

 Landschapsontwikkeling, inclusief Soester Eng (projectblad 13).   

 Samenwerken in het groen (projectblad 14). 

 Subsidie groene daken: http://www.soest.nl/subsidie-groene-daken/  

 Project Riolering Soesterberg: in verband met de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen in 

Soesterberg wordt een duurzame oplossing voor de riolering in Soesterberg uitgewerkt als een 

van de oplossingsrichtingen.  

 
4.4.3 Afval  

Afval bestaat niet! Dit is een bekende leus van een aantal afvalverwerkers. Ook in de gemeente Soest 

wil men steeds meer werken op basis van het ‘Cradle to Cradle’ principe. Ontwikkelingen zijn nodig in 

zowel de afvalverwerking van bewoners als van bedrijven. De concrete projecten bij dit thema voor de 

komende periode van 4 jaar zijn opgenomen in het Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018. Hierdoor 

zijn er geen aanvullende projectbladen opgenomen in het duurzaamheidsplan.    

 

Ambities voor 2030 

 Het ‘Cradle to Cradle’ principe wordt breed toegepast in de Soesterse gemeenschap. 

 In 2030 behoort het probleem zwerfafval tot het verleden. 

 De hoeveelheid restafval bedraagt niet meer dan 10 kg per inwoner per jaar. 

 Bedrijfsafval wordt geheel gerecycled of geupcycled in 2030.  

 In 2030 wordt een begin gemaakt met warmteterugwinning uit afvalwater in het riool. 

 

Doelstellingen voor 2020 

 De hoeveelheid restafval is minder dan 135 kilogram per inwoner per jaar. Momenteel is dit 180 

kilo per inwoner per jaar.  

 Afvalscheiding laten toenemen van 65% naar 75%.  

 Ontwikkelingen op het gebied van warmtewinning uit afvalwater in het riool volgen en 

aanhaken op het moment dat concrete resultaten worden geboekt. 

 Doelstellingen uit Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018 behaald.  

 

Concrete projecten 2016 - 2020 

 Uitvoering van het Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018 behalen.  

 

http://www.soest.nl/subsidie-groene-daken/
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4.4.4 Energielandschappen  

De ontwikkeling van duurzame energie is de laatste jaren snel gegaan en de verwachting is dat deze 

trend de komende jaren doorzet. De duurzame energie projecten krijgen een steeds grotere impact op 

het landschappelijk beeld. Hiervoor is het van belang om een gemeente breed onderzoek te doen naar 

de kansen voor toepassing van duurzame energie. Gebaseerd op dit onderzoek zal er beleid ontwikkeld 

worden hoe de gemeente in deze ontwikkeling staat, zowel planologisch als stimulerend. Voorbeeld 

hiervan is het beleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over zonnepanelen in veldopstelling.  

 

Ambities voor 2030 

 De gemeente Soest is in zijn geheel klimaatneutraal (de gemeentelijke organisatie al in 2020, 

zie hiervoor 3.5). 

 20% van de energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt op gemeentegrond.  

 

Doelstellingen voor 2020 

 Helder waar en hoe hernieuwbare energiebronnen in de gemeente Soest kunnen worden 

ingepast. 

 1 grootschalig project (zon, wind of bio) van minimaal 0,5 MW is gerealiseerd. 

 10 grootschalige projecten (zon, wind of bio) van minimaal 0,5 MW zijn in gang gezet. 

 

Concrete projecten 2016 - 2020 

 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van hernieuwbare energiebronnen in 

gemeente Soest (projectblad 15). Hierbij wordt gekeken naar de economisch en planologische 

voorwaarden en de rol van de gemeente hierin. Hieronder vallen de volgende onderdelen: 

o Grootschalige zonne-energie projecten: o.a. de discussie van veldopstellingen. 

o Windenergie; voorgenomen wijziging provinciale regelgeving en ontwikkelingen vanuit 

de gemeente Amersfoort volgen; realisatie niet in deze plan periode. 

o Onderzoek naar rol gemeente in ontwikkeling van bio-energie projecten.  

 

4.5 Thema Gemeentelijke organisatie  

Zoals bij de uitgangspunten besproken heeft de gemeente ook een belangrijke voorbeeldfunctie. 

Hiermee kunnen bewoners en bedrijven geïnspireerd worden om zelf ook duurzame keuzes te maken. 

De ambities voor 2030 uit het vorige duurzaamheidsplan zijn overgenomen met kernbergrippen als 

energie- en klimaatneutraal en ‘Cradle to Cradle’. De doelstellingen voor de periode 2016-2020 en de 

concrete projecten die hierbij horen zijn wel aangescherpt.  

 

Ambities voor 2030 

 Een herkenbare en inspirerende gemeentelijke voorbeeldfunctie door maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). In het totale functioneren van de gemeente staan People, 

Planet en Profit (ecologische- sociale- en economische duurzaamheid) centraal. 

 In 2030 zijn alle nieuwe ontwikkelingen volledig energie- en klimaatneutraal, in sommige 

gevallen energie-producerend. Voor alle gemeentelijke activiteiten wordt uitsluitend duurzame 

energie gebruikt die geheel zelf wordt opgewekt. Dankzij de beschikbare ruimte (zoals 

bijvoorbeeld op daken) genereert Soest deze stroom via duurzame bronnen. Deze energie 

wordt gebruikt voor interne behoefte. Overtollige energie wordt terug geleverd aan het 

energienet. 
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 De op innovatie gerichte uitstraling van ‘Cradle to Cradle’ laat zich uitstekend combineren met 

het groene karakter van Soest. Het principe is leidend in het beleid van de gemeente Soest en 

is verankerd in alle relevante beleidsvelden. In de gebouwde omgeving komt dit tot uitdrukking 

in de realisatie van klimaat neutrale gebouwen en infrastructuur maar ook in het (her-)gebruik 

van materialen. 

 Op het gebied van mobiliteit wordt optimaal gebruik gemaakt van nieuwe technologische 

ontwikkelingen. Dit heeft voor alle zakelijke en woon-werk kilometers tot gevolg dat deze 

geluidsarm en emissievrij worden gereden. De eigen bedrijfswagens (slechts beperkt aantal) 

zijn bij vervanging zo duurzaam mogelijk ingekocht. 

 De openbare verlichting biedt sociale veiligheid en gebruikt een minimale hoeveelheid 

duurzame energie 

 

Doelstellingen voor 2020 

 De gemeente is als organisatie in 2020 klimaatneutraal. 

 De inkoop is 100% duurzaam. In 2015 waren de voorwaarden hiervoor gerealiseerd en 

vastgelegd in het inkoopbeleid.  

 De gemeente koopt waar mogelijk lokaal in. 

 Het gebruik van uitlogende materialen in de openbare ruimte wordt terug gebracht.  

 Het afval dat wij zelf produceren dan wel indirect kunnen aansturen, wordt zoveel mogelijk 

gescheiden ingezameld en verwerkt. 

 80% van de producten in de kantine zijn biologisch. 

 4% energiebesparing per jaar bij gemeentelijke gebouwen. 

 In alle gemeentelijke gebouwen wordt gekeken naar het treffen van duurzame maatregelen om 

het energieverbruik te verminderen. 

 De CO2 die de gemeente nog uitstoot wordt gecompenseerd, het liefst zo lokaal mogelijk.  

 De openbare verlichting aan hoofdwegen werkt met dimbare armaturen. 

 30% van de openbare verlichting is LED. 

 

Concrete projecten 2016 - 2020 

 Verduurzamen gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen (projectblad 16), waaronder 

zonnepanelen op daken en energiebesparing bij maatschappelijke gebouwen zoals sportclubs of 

scholen. Het verduurzamen van de gebouwen geldt voor zowel de gebouwen die in eigendom 

blijven van de gemeente als voor de gebouwen die afgestoten zijn of zullen worden. Binnen dit 

project gaat men op zoek naar rendabele businesscases waarbij investering van de gemeente 

niet nodig is. 

 Gemeente Soest CO2 neutraal (projectblad 17): met de projecten hierboven wordt veel CO2 

vermeden, maar er zal echter nog een CO2 uitstoot overblijven. Op dit moment wordt de CO2 

via de Climate Neutral Group gecompenseerd, maar de wens is om de compensatie te doen 

door te investeren in projecten op lokaal niveau. Dit kan bijvoorbeeld via de CO2 Bank die 

ervoor zorgt dat organisaties CO2 met lokale projecten kunnen compenseren.  

 Het gebruik van LED-verlichting in de openbare ruimte vergroten (projectblad 18). Het 

toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte levert energiebesparing op. LED-

verlichting gaat langer mee en hoeft dus minder vaak te worden vervangen. We garanderen 

hierbij de sociale veiligheid. 
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5 Monitoring, organisaties en financiën 

5.1 Monitoring  

Om duurzame meters te kunnen maken is het van groot belang om de uitkomsten van het 

duurzaamheidsplan ook goed te monitoren. De monitoring zal per project geschieden en gezamenlijk 

voor het gehele duurzaamheidsplan. In beide gevallen is de doelstelling om elk jaar een monitoring te 

houden en hierover te communiceren via Duurzaam Goed Bezig. Ook in het geval de voortgang nog 

achterblijft zal hierover gecommuniceerd worden. Er zullen duidelijk infographics gebruikt worden om 

zowel de bewoners als de Soesterse politiek te informeren.   

 

Voor de verschillende projecten staat in de projectbladen (bijlage 3) op welke wijze de monitoring 

plaats zal vinden. De betrokken partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de monitoring. De gegevens van 

de verschillende projecten worden gebundeld binnen Duurzaam Goed Bezig. Daarnaast worden de 

totale gegevens van het duurzaamheidsplan gemonitord, gebaseerd op de doelstellingen van de 

verschillende thema´s, bijvoorbeeld het totale aandeel duurzame energie of het totale energieverbruik 

in de gemeente Soest. De aanpak hiervoor staat beschreven in projectblad 19.  

 

De resultaten van de verschillende projecten worden één keer per jaar gepresenteerd tijdens een 

bijeenkomst van Duurzaam Goed Bezig. Er zullen dan een aantal korte presentaties worden gegeven 

door de verschillende projecttrekkers. Daarnaast zal er tijdens deze bijeenkomst ruimte zijn om met 

elkaar in gesprek te gaan om versnelling en kruisbestuiving te realiseren.  

 

De tools die zullen worden ingezet om de projecten van het duurzaamheidsplan te monitoren zijn: 

 Bewonersenquête: monitoren kennis en betrokken van bewoners bij projecten 

duurzaamheidsplan. 

 Bedrijvenenquête: monitoren kennis en betrokken van bedrijven bij projecten 

duurzaamheidsplan. 

 Keurmerk Duurzaam Goed Bezig: aantal aangehaakte initiatieven monitoren. 

 Projectverslagen van de verschillende projecten van het plan. 

 Registratie Energieloket / energie besparen is verleidelijk: aantal 

aanvragen/informatieverzoeken/offerteverzoeken. 

 SHAERE gegevens: monitoringstool energiebesparing huursector. 

 Energie etalage VNG: monitoringstool energiebesparing gemeente breed. 

 Energie in Beeld: monitoringstool energieverbruik van Stedin. 

 Kennisplatform verkeer en vervoer (KPVV): jaarlijkse gegevens over verkeer en 

vervoerssituatie per gemeente. 

 Klimaatmonitor Rijkswaterstaat: jaarlijkse gegevens van CO2 uitstoot per gemeente. 

 

5.2 Betrokken organisaties 

Naast de gemeente zijn er veel verschillende organisaties betrokken bij het duurzaamheidsplan, zowel 

de totstandkoming als de daadwerkelijk uitvoering. Het plan is hiermee niet van de gemeente, maar 

van de samenleving. De betrokken partijen zijn: 

 Gemeente Soest: zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken bij beleid en uitvoering;  

 Adviescommissie Milieu en Ruimte: adviesrol richting college van B&W en denktank 

duurzaamheid in Soest;  

 Bedrijvenplatform Duurzaamheid Soest (projecten 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10); 

 Energie Actief Soest (projecten 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15); 
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 Stichting Balans (projecten 1, 2, 13, 15); 

 IVN Eemland (projecten 1, 2, 12, 13); 

 King Arthur Groep (project 13); 

 Reflavour Soest (project 1); 

 Vrienden Soester Eng (project 12); 

 Stichting de Paardenkamp (project 12); 

 Repair Café (project 1); 

 Sportfederatie Soest (project 15). 

 

Daarnaast is er nog een hele lijst, bestaande uit lokale partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van 

een specifiek project. Denk bijvoorbeeld aan de partijen die bijdragen aan het jaarprogramma NME 

Soest, zoals beschreven in projectblad 2. Of de bewoners die betrokken zijn bij adoptiegroen of 

zwerfafval. Naast deze lokale partijen zijn er ook regionale en provinciale partijen betrokken bij een 

aantal projecten, zoals bijvoorbeeld de Eemland alliantie, de provincie Utrecht, de Natuur en 

Milieufederatie Utrecht of de Economic Board Utrecht. 

 

5.3 Financiën  

In onderstaande tabellen staan de uren en kosten voor de uitvoering van de projecten van het 

duurzaamheidsplan 2016-2020.  

 

Projecten die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting staan in tabel 1.  

 

Projecten die niet in meerjarenbegroting zijn opgenomen en waar extra budget voor nodig is, staan in 

tabel 2. Voor de extra gevraagde uren in deze tabel 2 worden geen extra middelen gevraagd, deze 

moeten binnen bestaande formatie worden gezocht. 

 

Toelichting tabellen 

[ - ] = uren en kosten worden niet aan gemeentelijke organisatie toegerekend;  uren en kosten zijn 

gering en/of regulier en in meerjarenbegroting opgenomen; 

NB = niet bekend op moment van definitief maken van het plan.  

 

Tabel 1: Bestaande uren en budgetten 

Project Uren  

2016 

Uren  

2017 

Uren  

2018-

2020 

Kosten 

2016 

Kosten 

2017 

Kosten 

2018-2020 

1. Duurzaam Goed 

    Bezig (DGB) 

100 100 300 15.000 15.000 45.000 

2. NME 

 

0,6 fte 

(915,6) 

0,6 fte 

(915,6) 

3 x 0,6 fte 

(2747) 

42.000 42.000 126.000 

3. BPD 

 

- - - 15.000 15.000 45.000 

7. Energie besparen 

    is verleidelijk 

- - - 22.500 22.500 67.500 

9. Energie besparen 

    huursector 

50 50 -  - - - 
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11. Beleid 

      elektrisch laden 

50 50 - - - - 

12. Duurzaam  

     waterbeheer 

- - - - - - 

13. Landschap  

     ontwikkeling  

30 20 50 - - - 

14. Groen beheer 25 25 - - - - 

17. CO2 neutraal 25 10 30 - - - 

18. LED openbare 

      ruimte 

50 - - - - - 

19. Monitoring 

 

50  50 150 - - - 

Totaal  

Bestaande inzet 

1195 1120 2977 

(3 jr) 

94.500 

 

94.500 283.500 

(3 jr) 

 

 

Tabel 2: Extra inzet uren en budgetten  

Project Uren 

2016 

Uren 

2017 

Uren  

2018-

2020 

Kosten 

2016 

Kosten 

2017 

Kosten  

2018-2020 

5. Energieloket 

 

- - - 5.000 5.000 15.000 

8. Fonds  

    energieadvies 

- - - 5.000 5.000 NB 

10. Pilot smart grid 

     elektrisch rijden 

50 50 - 15.000 10.000 - 

15. energie 

      landschappen 

30 30 90 10.000 5.000 15.000 

16. 

maatschappelijke 

     gebouwen 

50 50 - 10.000 10.000 - 

17. CO2 neutraal 

 

- - - 7.500 7.500 22.500 

Totaal  

Extra inzet 

130 130 90 

(3 jr) 

52.500 42.500 52.500  

(3 jr) 
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Bijlagen  

 

1. Inventarisatie energie Soest EAS en BPD 

2. Input Duurzaamheidsplan BPD 

3. Projectbladen Duurzaamheidsplan 2016-2020 

 

 

 


