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Voorwoord
‘Wij zijn aangesteld als rentmeesters van Gods schepping.’
‘Wij hebben de aarde in leen van onze kinderen.’

Twee uitdrukkingen, die vanuit verschillende overtuiging hetzelfde benadrukken. Die nadruk is het
belang van een goed milieubeheer. De moderne term daarvoor is duurzaamheid. Onder die noemer
besteedt het coalitieakkoord hier ruim aandacht aan. Die aandacht heeft overigens geen financiële
vertaling gekregen door voor dit onderwerp ruimhartig middelen ter beschikking te stellen.
Ik denk dat dit een goede insteek is. Als je er een afzonderlijk hoofdstuk van maakt met afzonderlijke
middelen is het heel verleidelijk te denken dat dit onderwerp exclusief de zorg is van degenen, die
daarmee belast zijn en daarvoor budget hebben. Het is daarmee gauw een ‘ver van mijn bed-show’.
Dat moet niet zo zijn. Zoals ik met de eerste twee zinnen aangaf is het een onderwerp, dat iedereen
aangaat en dat iedereen zich aan moet trekken. Psalm 8 geeft ons mensen een grote macht: ‘Wij zijn
bijna goddelijk gemaakt, met heerlijkheid en luister gekroond en wij heersen over de werken van
Gods handen’. Dat geeft ons ook een heel grote verantwoordelijkheid voor die werken ofwel voor de
hele schepping.
Vanuit dat gezichtspunt heeft de gemeente dit Milieuprogramma opgesteld. Geen speciale
milieuacties vanuit één afdeling, maar een integraal programma, dat alle afdelingen en iedere
portefeuille raakt en waarbij iedereen zich moet afvragen bij ieder onderdeel van uitvoering van zijn
of haar taak en bij ieder nieuw beleidsonderdeel of voldoende aan duurzaamheid wordt gedacht.
Dichter-dominee Hans Bouma schreef al weer heel wat jaren geleden, maar nog steeds actueel:
Steeds zwakker het knagen van ons geweten
het klagen der dieren
de overlevenden
waar ben je Adam?
Die roep geldt voor ons allen. Daarom moeten we aan de slag. Wij moeten voorkomen dat gebeurt
wat Hans Bouma ook signaleerde:
Bleef het maar bij de tak waarop wij zaten
Heel de boom zagen wij om!
God gaf aan de eerste mens, Adam, de heerschappij over de schepping en daarmee de
verantwoordelijkheid voor die schepping en het onderhoud daarvan. Aan ieder van ons de taak die
verantwoordelijkheid waar te maken oftewel te antwoorden op de roep: ‘Adam, waar ben je?

Namens burgemeester en wethouders,
Menno Nagel, wethouder milieu
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1. Visie van de gemeente op het Milieuprogramma
In dit document presenteert de gemeente Bunschoten haar Milieuprogramma 2015-2019 aan u.
Aanleiding voor het opstellen van dit Milieuprogramma is het actualiseren van de Nota Milieubeleid
2011-2014. Met het milieuprogramma wil de gemeente bijdragen aan een wereld waarin aan de
huidige behoefte wordt voorzien, zonder de behoefte van toekomstige generaties in gevaar te
brengen. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van de 3 P’s: People, Planet, Profit. Deze drie pijlers
dienen in balans te zijn. Het milieuprogramma van de gemeente is gestoeld op dit gedachtegoed.
De kern Bunschoten-Spakenburg wordt ook wel een ‘eiland in de groene zee’ genoemd. De landelijke
omgeving aan het Eemmeer en het groene karakter vormt een mooie woonomgeving en trekt veel
fiets en (dag)toeristen aan. De gemeente wil dit karakter behouden door de leefbaarheid in de
gemeente te vergroten. Het thema ‘omgeving’ speelt dan ook een grote rol in het milieuprogramma.
Daarnaast nemen de thema’s water en afval een belangrijke positie in. Met het thema water wordt
aangesloten bij de taken uit bestuursakkoord water. Het regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018 is in
2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit Milieuprogramma onderschrijft de ambities en taken
die hierin gesteld worden.
Naast de drie belangrijkste doelstellingen, wil de gemeente haar steentje bijdragen aan het
verduurzamen van de samenleving en de economie. Zo heeft de gemeente de wens uitgesproken
aan te sluiten bij het Energie-akkoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit
akkoord is afgesproken dat gemeenten zich richten op het besparen van energie in de gebouwde
omgeving en het opwekken van duurzame energie.
Daarnaast heeft de gemeente acties geformuleerd op de thema’s mobiliteit en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo). Hoewel deze thema’s niet de prioriteit hebben in dit
Milieuprogramma, zal de gemeente de ogen voor deze thema’s niet sluiten.
In dit Milieuprogramma zijn de belangrijkste doelstellingen voor de periode 2015 – 2019
geformuleerd. Dit programma geeft inwoners en bedrijven van Bunschoten een beknopte weergave
van de koers die zij van de gemeente de komende jaren mogen verwachten op milieu. De thema’s
met bijbehorende ambities die u in dit document kunt lezen staan vast. Waar nodig worden de acties
die ondernomen moeten worden om de ambities te behalen bijgesteld. Afhankelijk van nieuwe
ideeën en ontwikkelingen worden acties geactualiseerd. De gemeente wil op die manier, met dit
Milieuprogramma, zonder (grote) extra financiële inspanningen zo veel mogelijk bijdragen aan een
milieubewuste gemeente.
Dit Milieuprogramma is sturend en pragmatisch van opzet, en beschrijft op hoofdlijnen de ambities
voor de komende jaren. Het programma is in lijn met landelijke en regionale ontwikkelingen, maar
neemt de eigen situatie en specifieke eigenschappen van de gemeente als uitgangspunt. Zo wordt
ingezet op doelstellingen en acties die specifiek voor onze gemeente veel potentie hebben.
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Voor het slagen van dit Milieuprogramma is het belangrijk dat ambities intern gedragen zijn en
samenwerking makkelijk tot stand komt. Ambities uit dit programma zijn waar nodig verankerd in
plannen van andere afdelingen van de gemeente Bunschoten. De gemeente streeft realistische
ambities na, die jaarlijks worden geëvalueerd. De procedure om tot dit Milieuprogramma te komen is
beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de individuele thema’s binnen het
Milieuprogramma toegelicht:
•
•
•
•
•
•

Omgeving (3.1)
Afval (3.2)
Water (3.3)
Energie/bouwen (3.4)
Mobiliteit (3.5)
MVO/MVI (3.6)

Binnen deze thema’s zijn ambities opgesteld die de komende jaren als leidraad zullen dienen voor
het milieubeleid van de gemeente. Er zijn concrete acties opgehangen aan deze ambities, die globaal
zijn beschreven in dit programma en puntsgewijs zijn opgenomen in de bijlage bij dit milieu programma (zie bijlage).
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2. Procedure Milieuprogramma
Voor een realistisch en consistent Milieuprogramma voor de gemeente Bunschoten heeft
afstemming plaatsgevonden met beleid van de Rijksoverheid, de provincie Utrecht en andere
gemeenten. Voor het slagen van een Milieuprogramma is consensus, interne afstemming en
samenwerking van groot belang. Voor het samenstellen van dit programma is samengewerkt met
gemeentelijke medewerkers van betrokken afdelingen. Ambities zijn samen vastgesteld, acties
samen bedacht.

Opstellen
Milieuprogramma

Milieuprogramma
ligt ter inzage

Opstellen Nota van
Antwoord

Definitief
Milieuprogramma

april - november
2014

18 december
2014 tot 28
januari 2015

29 januari t/m 5
februari 2015

3 maart 2015
college

Vaststelling in
gemeenteraad

16 april 2015

Figuur 1. Procedure Milieuprogramma
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3. Milieuthema’s
In dit hoofdstuk worden de thema’s die centraal staan in het Milieuprogramma 2015-2019
behandeld. De ambities zijn waar mogelijk meetbaar opgeschreven en waar mogelijk geformuleerd
als concrete doelstellingen met streefcijfers. Om de ambities te behalen zijn diverse acties bedacht,
die worden uitgevoerd door verschillende afdelingen binnen de gemeente. Zo wordt op integrale
wijze invulling gegeven aan het Milieuprogramma van de gemeente Bunschoten.

3.1

Omgeving

De gemeente ligt in een open landschap met een groen en agrarisch karakter. De landelijke omgeving
aan het Eemmeer en het historische centrum van Bunschoten-Spakenburg maken het een
aantrekkelijke omgeving om te wonen en recreëren. De omgeving ziet de gemeente als een van de
kernkwaliteiten die zij graag wil behouden. De gemeente sluit zich aan bij de ambities voor het
landschap uit de coöperatie O-GEN, welke in samenspraak met organisaties die actief zijn in de
Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnsteek is opgesteld. Daarnaast heeft de gemeente een
aantal ambities geformuleerd op het gebied van recreatie, groenvoorzieningen en leefbaarheid.

De gemeente wil het open karakter van het gebied buiten de bebouwde kom behouden en
openstellen voor duurzame recreatie. Duurzame recreanten zijn zich bewust van de omgeving waarin
zij recreëren en willen de footprint (de milieu afdruk die je achterlaat vanwege een activiteit) van hun
activiteiten zo laag mogelijk houden. De gemeente wil hierin een faciliterende rol spelen door
duurzame recreatie laagdrempelig te maken en recreanten bewust te maken van de rol die zij hierbij
kunnen spelen om de kwaliteit van het buitengebied te behouden. Daarnaast kunnen agrariërs een
belangrijke rol spelen in het bewaren van de kwaliteiten van het buitengebied door hun
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten. De gemeente wil agrariërs stimuleren ook
duurzaam om te gaan met de omgeving.
Ambitie: De kernkwaliteiten van het buitengebied behouden
Ambitie: Duurzame recreatie & duurzaamheid bij agrariërs stimuleren
Ambitie: De maakindustrie, waar ook de voedselproductie onder valt, als het visitekaartje van de
gemeente blijven beschouwen
Het open karakter van het landschap heeft ook een keerzijde; maar weinig bomen worden geplant of
verplant. Dit heeft met name in de kern van de gemeente tot gevolg dat er nauwelijks gesproken kan
worden van een groene omgeving. Deze afname in groenvoorzieningen is het gevolg van een
toename van ‘rood’; het bouwen van zoveel mogelijk huizen. Bomen dragen bij aan een gezonde
leefomgeving. Daarnaast werkt een groene omgeving stress verlagend, dit heeft invloed op de
gezondheid van de bewoners in de wijk. De gemeente ambieert de afname van groen in de
bebouwde kom tegen te gaan door het planten van bomen bij stedelijke vernieuwing te verplichten
integraal mee te nemen in de planontwikkeling.
Ambitie: Herplanten van bomen na kap door gemeente en openbaar groen in de planontwikkeling
integraal meenemen
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In ruimtelijke plannen dient het milieu een onderdeel te zijn van het integrale afweegkader van dat
plan. Hiervoor is een goede analyse van het ruimtelijke plan op het milieu en het weergeven van een
beleidskader voor milieu een belangrijk onderdeel. Ook dit is een taak van de gemeente die
uitgevoerd moet worden.
De omgeving van de gemeente wordt niet bepaald in een tekenkamer, maar in samenspraak met de
omgeving. De gemeente richt zich meer op het vormgeven van de omgeving, samen met de
bewoners. Wanneer de behoefte per wijk bekend is, kan de gemeente hier beter op inspelen.
Bijvoorbeeld het betrekken van bewoners bij het aanleggen van groenvoorzieningen of het plaatsen
van afvalbakken op strategische plekken om zwerfaval tegen te gaan. De gemeente heeft hierbij een
regisserende rol: samen met de bewoners worden wijkproblemen aangepakt. Bewoners worden dan
ook gestimuleerd zich actief in te zetten voor de verbetering van de wijk. Het doel is het verbeteren
van de leefbaarheid in alle wijken, per wijk dient bekeken te worden hoe dit kan worden ingevuld.
Ambitie: De leefbaarheid van de woonwijken in samenspraak met de wijkbewoners verbeteren
Een deel van de taken van de gemeente op het gebied van milieu in ruimtelijke plannen is wettelijk
vastgelegd. Het gaat hierbij vooral om taken in het kader van de Wet milieubeheer, het Besluit
Luchtkwaliteit, de Wet geluidhinder en de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet.
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zorgt in opdracht van de gemeente ervoor dat deze wettelijke
taken zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Doordat de Regionale Uitvoeringsdienst voor meerdere
gemeenten en de provincie werkt, kan de handhaving efficiënt worden uitgevoerd.
Ambitie: Bestaande geluidshindersituaties verminderen en nieuwe geluidshindersituaties voorkomen
Ambitie: Voldoen aan inrichtingsplan Randmeren
Ambitie: Taken plan zwerfafval uitvoeren
De gemeente kenmerkt zich door een relatief sterk plaatselijk bedrijfsleven. Voor de bedrijvigheid in
Bunschoten heeft de gemeente een belangrijke taak in het uitvoeren van de Wet Milieubeheer,
daarbij ondersteund door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De uitvoering van deze wet dient
te zorgen voor een goede milieubescherming. Bij de uitvoering van de gemeentelijke taken vindt de
gemeente kwaliteit van belang. Het gaat daarbij om het verder professionaliseren van de uitvoering
van de vergunning- en handhavingstaak.
Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid op bedrijventerreinen aanbieden, waarbij een goede
kwaliteit van de directe leefomgeving wordt gegarandeerd
Het aspect bodem is binnen de gemeente op verschillende momenten in beeld, denk bijvoorbeeld
aan planvorming. Maar ook bij de beoordeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
bijvoorbeeld het bouwen van woningen of bedrijven, bij grond aan- en verkoop door de gemeente en
bij bodemsaneringen. De gemeente vindt het belangrijk dat het bodemgebruik leidt niet tot een
verslechtering van de bodemkwaliteit. Er moet sprake zijn van een optimaal bodemgebruik, waar
mogelijk wordt de bodemkwaliteit verbeterd.
Ambitie: Het realiseren van duurzaam bodemgebruik zodat het bodemgebruik is afgestemd op de
bodemkwaliteit en vice versa
Om verschillende handhavingstaken voor de gemeente Bunschoten goed op elkaar af te stemmen
heeft de gemeente een coördinator integrale handhaving aangesteld: volgens vastgesteld beleid en
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programma. In dit Milieuprogramma neemt de gemeente alleen de uren op die onder de afdeling
Milieu van de gemeente vallen. Daarbij worden de volgende ambities aangehouden:
Ambitie: Wettelijke taken binnen milieugebied optimaal uitvoeren

3.2

Afval

Het duurzaam verwerken van afval is belangrijk om negatieve impact op het milieu te beperken.
Daarnaast neemt de vraag om ‘afvalproducten’ te gebruiken als grondstof steeds meer toe. In plaats
van afvalbeleid wordt dan ook steeds vaker gesproken van grondstoffenbeleid. Dit beleid is er op
gericht om afval als grondstof opnieuw in te zetten zodat de productie van (primaire) grondstoffen
wordt beperkt en het verbranden van waardevolle grondstoffen wordt tegengegaan. Landelijk liggen
de ambities dan ook hoog: 60-65% van het huishoudelijk afval zou in 2015 hergebruikt moeten
worden en 75% in 2020.

Deze ambities hebben grote invloed op gemeenten, die een centrale rol innemen bij het verwerken
van huishoudelijk afval. Vanaf 2015 zijn zij verantwoordelijk voor het sorteren van plastic afval. De
gemeente Bunschoten heeft in samenwerking met de gemeenten Baarn, Nieuwegein, Soest,
IJsselstein en Zeist vorm en inhoud gegeven aan een Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2019.
Uitgangspunt is dat afval bij voorkeur wordt voorkomen, als dit niet kan hergebruikt en pas als
eerdere verwerkingsmethoden niet mogelijk zijn wordt het afval met energieterugwinning verbrand
De gemeente hanteert de ‘service prikkel’ als voorkeurstrategie: afval scheiden wordt bij voorkeur
gestimuleerd door het aanbieden van ‘grondstoffen’ gemakkelijker te maken en het aanbieden van
restafval moeilijker. Dit in combinatie met gerichte voorlichting en handhaving. De wijze waarop dit
afvalbeleid de komende jaren vorm en inhoud krijgt, is beschreven in het door de gemeenteraad
vastgestelde Uitvoeringsplan ‘Meer grondstoffen, minder restafvalval’.
De gemeente Bunschoten heeft relatief veel restafval: 280 kilo per inwoner. Landelijk wordt
gemiddeld 233 kilo per inwoner opgehaald. Wat betreft het percentage dat huishoudelijk afval dat al
nuttig wordt toegepast via bron- en nascheiding (61%) zit de gemeente net boven het landelijk
gemiddelde (59%). De gemeente zet in op het verminderen van restafval en het verder verhogen van
het aandeel nuttige toepassing van huishoudelijk afval. De gemeente wil dit onder meer bereiken
door de inzet van een kleine 140 liter containers van restafval en een 240 liter container voor de
inzameling van de kunststoffen. Bij stapelbouw worden ondergrondse grondstoffenbakken geplaatst.
Ambitie: Van 200 kilo restafval p.p.p.j. in 2015 naar een afvalvermindering van 100 kilo p.p.p.j. in
2025
Ambitie: 65% van al het huishoudelijk afval in 2015 en 75% in 2020 wordt nuttig toegepast
Uit een inwonersenquête in het kader van het regionaal afvalbeleidsplan 2014 – 2019 dat inwoners
van Bunschoten graag beter geïnformeerd worden over de resultaten van afvalscheiding en over wat
er met het gescheiden ingezamelde afval gebeurd. De gemeente zet daarom, naast de ‘service
prikkel’ in op actieve communicatie naar inwoners over de effecten van dit beleid voor het milieu.
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Naast deze doelstellingen gericht op huishoudelijk afval, draagt de gemeente actief bij aan het
verminderen van wegwerpplastic in de gemeente. Hiervoor wordt actief samengewerkt met de
detailhandel in de gemeente. Ook op deze wijze wordt het restafval verminderd en de volgende
doelstelling nagestreefd.
Ambitie: In 2020 20% minder wegwerpplastic gebruiken

3.3

Water

De verandering van het klimaat heeft veel invloed op de waterketen: zowel de intensiteit van
regenbuien als de kans op verdroging van gebieden nemen toe. Daarnaast wordt drinkwater steeds
meer gezien als kostbaar goed. Anderzijds wordt afvalwater net als afval steeds meer gezien als
grondstof. Het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de waterketen wordt daarom steeds
belangrijker.

In het Bestuursakkoord Water is beschreven welke investeringen nodig zijn om de gevolgen van de
klimaatverandering op te vangen. De kosten van de taakuitvoering zullen de komende jaren verder
stijgen door extra investeringen ten gevolge van rioolrenovatie en vervangingen, maar ook de kosten
van het operationeel beheer. Binnen het Platform Water Eem en Vallei (samenwerkingsverband met
Waterschap en 16 gemeenten) geeft de gemeente Bunschoten vorm en inhoud aan de
taakuitvoering binnen het bestuursakkoord Water. De ambities zijn vastgelegd in het bestuurlijk
vastgestelde Parapluplan ‘Samen naar een duurzame Afvalwaterketen’. Door de samenwerking
wordt voor het gebied een kostenreductie gerealiseerd jaarlijks € 12,7 miljoen vanaf 2020. Het
ambtelijk voorzitterschap wordt tegen betaling door de gemeente Bunschoten verzorgd.
Ambitie: Volgens de uitgangspunten van het Parapluplan de Wateropgaven uitvoeren om een
duurzame afvalwaterketen te realiseren
De gemeente heeft het tegengaan van vervuiling en vetophoping in de riolering hoog in het vaandel
staan. Verontreiniging wordt verminderd door onder andere het aanleggen van autowasplaatsen en
door bij gladheid zo veel mogelijk ‘nat’ te strooien om het verspreiden van zout te minimaliseren.
Ambitie: In 2020 is, ten opzichte van 2014, de vervuiling van het rioleringswater in Bunschoten
aanzienlijk verminderd
Drinkwater is in toenemende mate een kostbaar goed. Toch wordt nog veel (drink)water vaak
onnodig verspild. De gemeente zet zich actief in om bewoners te informeren van de (financiële)
voordelen van waterbesparende apparaten.
Ambitie: Zuinig omgaan met water door burgers en bedrijven stimuleren
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3.4

Energie & bouwen

De verduurzaming van energie is belangrijk om bij te dragen aan milieudoelstellingen en emissies te
verminderen. Duurzame energie gaat om het besparen van ‘grijze’ energie en het opwekken van
‘groene’ energie. De landelijke overheid zet sterk in op beide doelstellingen. Dit komt naar voren in
het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ van de SER: Hierin zijn doelen gesteld om gemiddeld 1,5
procent van het finale energiegebruik per jaar te besparen en om een toename van het aandeel van
hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020 te realiseren. Vanwege de hoge potentie om in de
gebouwde omgeving energieverbruik te verduurzamen, neemt dit aspect een centrale rol in binnen
het thema duurzame energie.

De gemeente Bunschoten wil ten eerste energiebesparingsdoelstellingen realiseren. De gemeente
voert alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen door voor
gemeentelijke energie-inkoop. Ook stimuleert de gemeente bedrijven, winkels en inwoners om
hetzelfde te doen. Naast het opzetten van communicatiecampagnes worden partijen samen gebracht
om overschotten aan energie uit te wisselen.
Ambitie: In 2020, ten opzichte van 2014, 10% minder energiegebruik realiseren
Naast deze energiebesparingsdoelstelling, ambieert de gemeente een rol te spelen in het opwekken
en inkopen van duurzame energie. De gemeente koopt energie voor publieke taken zelf groen in en
laten bedrijven en particulieren participeren bij deze inkoop. Daarnaast wordt de potentie van
windenergie, zonnepanelen, biovergisting en WKO in de gemeente onderzocht, waarbij
samenwerkingsverbanden met bedrijven en inwoners een centrale rol spelen.
Ambitie: 14% van de verbruikte energie door bedrijven, inwoners en de gemeente zelf is duurzaam
opgewekt in 2020 met een stijging naar 16% in 2023 duurzaam opgewekte energie
Bunschoten heeft relatief veel koopwoningen (83%). Bij haar duurzaamheidsmaatregelen gericht op
de gebouwde omgeving richt zij zich daarom met name op particulieren, onder andere door
groepsaankopen voor isolatiemaatregelen te organiseren en winnen en energielekscans aan te
bieden.
Ambitie: Voor 2030 wordt voor gebouwen naar ten minste energielabel A gestreefd

3.5

Mobiliteit

Bunschoten heeft een vrij geïsoleerde ligging. Juist daarom zijn goede verkeersverbindingen
belangrijk voor de gemeente. Door zo veel mogelijk over te gaan op openbaar vervoer, fietsen en
vervoersmiddelen die op duurzame brandstoffen rijden kunnen emissies teruggebracht worden.

Het gebruik van busvervoer is de laatste jaren met 25% toegenomen in de gemeente Bunschoten.
Deze OV-winst is met name tot stand gekomen door frequenter te rijden op populaire lijnen
(vraaggericht aanbod) tijdens de spits. De gemeente wil deze trend verder versterken, om zo het
autovervoer in de regio te verminderen. De gemeente sluit zich hierbij aan bij de Mobiliteitsvisie van
de Provincie Utrecht.
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De gemeente ambieert het huidige fietspadennetwerk in en om Bunschoten te verbeteren.
Daarnaast wordt de veiligheid van fietspaden in het buitengebied aangepast, door innovatieve en
duurzame manieren van verlichting aan te brengen. Tevens worden de mogelijkheden voor het
vergroten van de stallingsruimte in het centrum onderzocht, zodat het aantrekkelijker wordt het
centrum fietsend te bereiken.
Ambitie: Een verschuiving van autoritten naar fiets of OV in 2020 met 20% ten opzichte van 2014
bewerkstelligen
Naast het verminderen van autoverkeer door het OV en fietsverkeer te stimuleren, wil de gemeente
de transitie naar duurzame brandstoffen vormgeven. De gemeente zet in eerste instantie in op
elektrisch vervoer. In samenwerking met stichting E-Laad heeft de gemeente reeds twee openbare
oplaadpunten gerealiseerd. Daarnaast staat gemeente laden op huisaansluiting toe ‘met kabel over
de stoep’ en verkent de gemeente actief de mogelijkheden om publiek toegankelijke laadpunten op
te nemen in de ontwikkeling van nieuwe private- en semi-openbare en openbare parkeerplaatsen.
Tevens stimuleert de gemeente elektrisch fietsen zodat inwoners ook de fiets pakken voor ritten van
meer dan 7 kilometer. Naast het inzetten op elektrisch vervoer, wordt het gebruik van andere
duurzame brandstoffen gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de slagingskans aanleg van een Groengasvulpunt te onderzoeken.
Om deze mogelijkheden grootschalig onder de aandacht te brengen van inwoners en bedrijven in
Bunschoten wordt een communicatiecampagne opgezet op het gebied van E-verkeer in Bunschoten.
Het gebruik van deze mogelijkheden wordt jaarlijks geëvalueerd, en het beleid wordt aangepast op
specifieke gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen.
Ambitie: In 2020 wordt, ten opzichte van 2014, 20% minder CO2 gassen door auto’s uitgestoten

3.6

MVO/MVI

Bunschoten maakt als werkgever en opdrachtgever maatschappelijk verantwoorde keuzes. Door niet
alleen een gezonde financiële huishouding na te streven, maar ook rekening te houden met de
effecten van de eigen organisatie op het milieu (planet) en de menselijke omstandigheden binnen en
buiten het bedrijf (people), onderneemt de gemeente maatschappelijk verantwoord (mvo). De
gemeente wil energiezuiniger woon-werkverkeer en dienstreizen stimuleren. Daarnaast is duurzaam
of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een belangrijk middel om als gemeente positieve
milieueffecten te realiseren. De landelijke doelstellingen op dit vlak liggen hoog: streven is dat in
2015 alle overheden 100% duurzaam inkopen.
De gemeente houdt zich aan deze doelstelling en zal actief via haar aanbestedingsbeleid de markt
voor duurzame producten en diensten (van met name lokale bedrijven) vergroten. Uitgangspunt
hierbij is om mede vanuit milieukaders het aanbestedingsbeleid vorm te geven, zodat voldoende
ruimte is om echt duurzame keuzes te maken. De gemeente past de LCC-benadering expliciet toe,
waarbij ook andere kosten van projecten worden meegenomen dan alleen de investeringskosten,
zodat kiezen voor duurzame oplossingen die zich op langere termijn terugbetalen makkelijker wordt.
Via flexibele inkoopcontracten en controle op duurzaamheidsambities van opdrachtnemers kiest de
gemeente voor zo duurzaam mogelijke producten.
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Ambitie: Als werkgever gaat de gemeente bezien of zij duurzamer vervoer kan bewerkstelligen.
Ambitie: In 2018 wordt 100% duurzaam ingekocht
Ambitie: Een aanbestedingsbeleid dat de markt voor duurzame producten en diensten (van met name
lokale bedrijven) actief stimuleert
Het aanbod van sociale werkplaatsen staat op een kier. De gemeente beoogt mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt binnen haar eigen organisatie en binnen gemeentelijke werkzaamheden
een kans te geven. Daarnaast stimuleert zij overige werkgevers in Bunschoten tot het aannemen van
deze groep werknemers.
Ambitie: In 2020 heeft de gemeente zich actief ingespannen om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan een baan te helpen
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4. Evaluatie van het Milieuprogramma
Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 is het Milieuprogramma pragmatisch van opzet. Jaarlijks vindt
evaluatie van dit Milieuprogramma plaats, waarvan de resultaten in een milieujaarverslag komen.
Deze worden jaarlijks gepubliceerd en kunt u inzien op de website van de gemeente:
http://www.bunschoten.nl
Op basis van de resultaten van de evaluatie kan het Milieuprogramma jaarlijks aangepast worden
aan de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente op het gebied van milieu. Concrete acties en
werkzaamheden kunnen aangepast worden, wanneer deze de beoogde doelstellingen van de
gemeente beter kunnen invullen. Dit Milieuprogramma kan u daarom zien als leidraad voor een
integrale aanpak voor een duurzame gemeente.

Milieuprogramma Gemeente Bunschoten 14M3009- Definitief

Pagina 16

