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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het duurzaamheidsprogramma waar we de komende vier jaar aan gaan werken. 
Een programma waar ik trots op ben. Niet omdat we zelf allerlei mooie dingen bedacht 
hebben, maar omdat we samen met geïnteresseerde bewoners, volksvertegenwoordigers, 
belangenorganisaties en ondernemers tot een werkbaar programma zijn gekomen. Mijn dank 
gaat uit aan iedereen die meegeholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen. In het bijzonder: 
Klankbordgroep Duurzaamheid, Werkgroep Duurzaamheid, Groenplatform IJsselstein, en 
Jury GroenLicht trofee. 
 
Het fundament is gelegd, de wil is er bij de gemeente, en we hebben de Klimaatverklaring 
(Parijs) ondertekend. Deze hangt op mijn deur om me elke keer eraan te herinneren dat we 
onze schouders eronder moeten zetten. Duurzaamheid is niet van vandaag en morgen. Het 
is een hele onderneming om de duurzame koers vast te houden in complexe situaties waar 
een belangenafweging nodig is. We moeten ons blijvend inzetten om IJsselstein groen en 
ecologisch sterk te houden, om verspilling tegen te gaan, te kiezen voor duurzame energie, 
eerlijk in te kopen, en meer de fiets te nemen. Er is dus heel veel werk aan de winkel, maar 
als gemeente kunnen we het niet alleen. We hebben iedereen nodig; iedereen is belangrijk. 
 
Het gaat er mij dus om met elkaar toekomstbewust te 
denken en plannen te maken. Zo willen we een aantal 
goede ideeën, die op de Dag van de Duurzaamheid in 
de bibliotheek zijn opgeschreven, met geïnteresseerde 
bewoners en ondernemers verder uitwerken. We 
luisteren naar elkaar, verbinden, helpen, 
ondersteunen, en pakken de regie als het nodig is. We 
doen dat samen. Anders raken we uit koers. 
 
De gemeente laat echt zien dat het menens is. We investeren in duurzaamheid. We dragen 
duurzaamheid uit en enthousiasmeren anderen zodat we iets moois kunnen neerzetten. Elk 
jaar ijken we hoe ver we zijn gekomen en wat we verder nog kunnen oppakken. Alles met 
het doel dat jong en oud met veel plezier in IJsselstein kunnen blijven wonen, werken, en 
recreëren. 
 
Tijdens de klimaattop in Parijs zei Obama: “We zijn de eerste generatie die er last van heeft en ook 
gelijk de laatste generatie die er wat aan kan doen”. Laten wij dan in IJsselstein doen wat er van 
ons verwacht wordt en een voorbeeld stellen! 

 
Vincent van den Berg         20 april 2016 
Wethouder Duurzaamheid 
Voorzitter Werkgroep Duurzaamheid



 

 

3 

 

 

 Inhoudsopgave  
 
 
 Voorwoord 
 
1. Inleiding 4 

 
2. Van doelstelling naar maatregel 5 
 
3. Voortbouwen op 6 
3.1 Uitvoeringsprogramma 2012-2014 (2015) 
3.2 Brainstormsessie 10-10 

 
4. Maatregelen 2016-2020 9 
4.1 Hoofdthema Klimaat en energie 

4.1.1 Thema Wonen, nieuwbouw 
4.1.2 Thema Wonen, bestaande bouw 
4.1.3 Thema Werken, duurzaam ondernemen 
4.1.4 Thema Verkeer 
4.1.5 Thema Gemeentelijke organisatie 
4.1.6 Thema Maatschappelijk vastgoed, bestaande bouw 

4.2 Thema Groen en natuur 
4.3 Thema Afval 
4.4 Thema Overige milieuaspecten 
4.5 Bestuurlijke maatregelen 
 
5. Communicatie en participatie 27 
 
6. Programma 2016-2020 29 

 
 
 
Bijlagen: 

 
1. Uitkomsten brainstormsessie Dag van de Duurzaamheid



 

 

4 

 

 

1 Inleiding 
 
Het uitvoeringsprogramma Duurzaam IJsselstein 2012-2014 (2015) is beëindigd. Voor de komende 
vier jaar is een programma nodig om stappen te zetten naar een klimaatneutrale gemeente. De 
gemeente heeft een beleidsplan opgesteld waarin de ambities uit de Klimaatverklaring (2015) en 
Visiedocument IJsselstein Duurzaam (2008) zijn gekoppeld aan korte en lange termijn doelstellingen. 
 
Gemeentelijk kader 
Het kader waarbinnen het duurzaamheidsprogramma tot stand is gekomen is het Beleidsplan 
Duurzaamheid Gemeente IJsselstein1.  
 
Trias Energetica en ladder van Lansink 
In het duurzaamheidsprogramma zijn twee principes leidend. Voor energievraagstukken is dat het 
principe van de Trias Energetica. Voor de circulaire economie (Cradle-to-cradle) is dat de ladder van 
Lansink. De laatstgenoemde is nog steeds actueel. De rode draad in beide principes is: voorkomen, 
duurzaam gebruik, beperken milieuschade. 
 

 
 
Anders denken en bewust doen 
Duurzaamheid is een proces waarin geleidelijk een transitie plaatsvindt van conservatief naar 
innovatief denken. Duurzame resultaten zijn resultaten met toekomstwaarde. Deze komen tot stand in 
samenwerking met vele partijen met vaak allerlei verschillende belangen. Het zijn integrale 
vraagstukken waarin de gemeente een coördinerende en faciliterende rol heeft. De reis naar een 
duurzame samenleving, en daarmee een duurzaam IJsselstein, is er één van een lange adem. Veel 
hangt af van de bereidwilligheid en actiebereidheid van inwoners en ondernemers om te investeren in 
energiebesparing en energieopwekking. De gemeente spant zich in om ze tot duurzaam handelen te 
bewegen en geeft zelf het goede voorbeeld. 
 
Communicatie en participatie 
De betrokkenheid van inwoners en ondernemers kan toenemen door doelen anders te benoemen. 
Klimaatneutraal en CO2 neutraal zeggen weinig, terwijl percentages noemen voor daken waar 
zonnepanelen op komen of een gezonde leefomgeving realiseren waar kinderen vrij kunnen spelen, 
mensen wel aanspreekt. Deze doelen helpen mee de klimaat- en energieambities dichterbij te 
brengen. 
 
Leeswijzer 
In dit programma wordt beschreven hoe de gemeente denkt duurzaamheid te organiseren, op welke 
manier dit uitgedragen wordt, waarin wordt geïnvesteerd, en hoe de voortgangsrapportage eruit ziet 
naar de gemeenteraad. In hoofdstuk 2 wordt de verbinding gelegd tussen het Beleidsplan 
Duurzaamheid en het onderliggende duurzaamheidsprogramma. In hoofdstuk 3 is het vervolg op het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaam IJsselstein 2012-2014 (2015) in een tabel weergegeven. In 
hetzelfde hoofdstuk zijn de uitkomsten van De Dag van de Duurzaamheid op een rij gezet. In 
hoofdstuk 4 zijn doelstellingen verbonden met maatregelen. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op 
communicatie en participatie. Ten slotte is in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van de planning en 
kosten van de maatregelen in de planperiode 2016-2020.

                                                      
1 Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein, kenmerk 285035, 18-04-2016 
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2 Van doelstelling naar maatregel 
 
Het doel van het duurzaamheidsprogramma is om doelstellingen te koppelen aan maatregelen en 
deze te programmeren. Naast de bekende doelen is plaats voor actuele ideeën en initiatieven die de 
transitie naar een duurzame samenleving dichterbij brengen. 
 
In de onderstaande figuur is de koppeling gelegd tussen beleidsplan en duurzaamheidsprogramma. 
 
 

Doelstellingen 2020

Maatregelen 2016 -2020

Ideeën 
10-10

2020

2016

2018

- Duurzaamheid komt integraal terug 
in de gemeentelijke programma’s

- Gemeentehuis CO2 neutraal
- Alle nieuwe gebouwen zijn (bijna) 

energieneutraal (EPC ≤ 0,2)

- 8% duurzame energie lokaal opgewekt
- 15% van de bestaande gebouwen, ouder 

dan 1980, minimaal 2 labelstappen omhoog
- 5 scholen zijn afvalvrij

Routekaart traject 2016 - 2020

2050

2030

- IJsselstein Klimaatneutraal

- Gemeentelijke organisatie 
CO2 neutraal

Hoofdambitie

Hoofdambitie 2050

Uitvoeringsprogramma 
2012-2014 (2015)

Beleidsplan Duurzaamheid

DuurzaamheidsprogrammaAfstemming 
beleidsagenda’s

 
 
 
 
In de bovenstaande figuur is een routekaart met mijlpalen in het tijdvak 2016-2020 opgenomen. De 
volledige routekaart is te vinden in het Beleidsplan Duurzaamheid. De maatregelen zijn gebaseerd op 
de doelstellingen voor 2020. Er is gebruikt gemaakt van ervaringen uit de periode 2012-2015 (vorige 
uitvoeringsprogramma). Ook is er rekening gehouden met de ideeën uit de brainstormsessie die 
tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2015 heeft plaatsgevonden. Ten slotte heeft er 
afstemming plaatsgevonden op beleid rondom de nieuw op te stellen Woonvisie, het Integraal 
Huisvestingsplan, de Mobiliteitsagenda, het Meerjarenonderhoudsprogramma, Beleidsplan openbare 
verlichting, en uitvoeringsplannen over huishoudelijk afval en zwerfafval. 
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3 Voortbouwen op 
 
Het duurzaamheidsprogramma bouwt voort op het vorige uitvoeringsprogramma Duurzaam 
IJsselstein 2012-2014 (2015) en de brainstormsessie die gehouden is op de Dag van de 
Duurzaamheid op 10 oktober 2015. 
 
3.1 Uitvoeringsprogramma 2012-2014 (2015) 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het uitvoeringsprogramma Duurzaam IJsselstein 2012-
2014 (2015) weergegeven, en een doorkijk gegeven naar 2020. 
 

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzaam IJsselstein 2012-2014 (2015) en doorkijk naar 2020 

Thema / onderwerp Resultaat Doorkijk naar 2020 2 

Klimaat en energie  
Duurzame openbare 

verlichting 

 
Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld door raad. 
Inzet is grootschalige vervanging verouderde armaturen 
door dimbare LED. Daarvoor is een nieuw contract met 
een beheerder nodig. 

 
Er is een nieuw contract met een 
partij afgesloten. 30% van de 
armaturen is vervangen door 
dimbare LED. 

Energiebesparing 
bestaande 

woningbouw 

Via gemeentelijke samenwerking U-thuis is een 
regionaal energieloket (www.bleeve.nl) opgezet, 
trainingen gegeven aan energieambassadeurs, en 
werksessies met ondernemers doorlopen om de 
aanbodzijde beter te laten aansluiten op de klantvraag 

De werkzaamheden in U 10 
verband (U-thuis) worden 
voortgezet 

Energiebesparing 
bestaande 

gemeentelijke 
gebouwen 

Er heeft een energiedoorlichting plaatsgevonden in 
sporthal ’t Heem, Wijkonderwijscentrum; IJsselhal 
(warmtescan); De Tandem en Agnesschool 
(energielabel). Energiemaatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar zijn mogelijk. 

Op natuurlijke momenten van 
sloop/nieuwbouw en renovatie/groot 
onderhoud worden 
energiemaatregelen getroffen. 
Quick wins worden benut 

Duurzaam 
ondernemen 

Deelname bedrijven aan de duurzaamheidsprijs 
(GroenLicht trofee). Prijswinnaars: H3P, Vendrig, 
Vermaat Groep, Stichting ‘s-Heren Korenmolen, en 
Terberg VB. Er zijn bijeenkomsten gehouden en een 
werksessie met circa twintig ondernemers. 

Het opzetten van een 
duurzaamheidskring voor 
ondernemers. Om de twee jaar 
uitreiking GroenLicht trofee 

Verduurzaming 
agrarische sector 

Collectieve investeringen in duurzame energie wegen 
(nog) niet op tegen de verdiensten 

Het onderzoek is afgesloten en 
krijgt geen direct gevolg 

Duurzame initiatieven Er is getracht duurzame initiatieven los te krijgen door 
het organiseren van een brainstormsessie voor 
inwoners tijdens de Dag van de Duurzaamheid, en via 
U-thuis energieambassadeurs te activeren 

Platforms/werkgroepen/ 
duurzaamheidskringen van de 
grond krijgen om duurzaamheid in 
IJsselstein vorm te geven 

Duurzaam bouwen  
Duurzaam bouwen 

nieuwbouw 

 
Alleen bij Oranje Nassaukades en sporthal De Oever is 
bekend dat er een GPR berekening is uitgevoerd 

 
Loopt door. Bij omgevings-
vergunning (groot bouwvolume) 
milieuprestatieberekening verplicht 

Groen en natuur  
Beheer openbaar 

groen 

 
Er is een richtlijn biodiversiteit opgesteld en opgenomen 
in Andere kijk op groen en Omvorming Groen 

 
Geen vervolg. Voldoende verankerd 
in uitvoeringsplannen 

Verkeer  
Elektrisch rijden 

 
De Beleidsregel Oplaadpunten elektrische auto’s in 
openbare ruimte is vastgesteld. Tien oplaadpunten zijn 
gerealiseerd 

 
Nieuwe aanvragen voor 
oplaadpunten behandelen. 
Bescheiden toename oplaadpunten 

Afval  
Zwerfafval 

 
Programma aanpak zwerfafval is vastgesteld; 
planperiode is 2015-2022 

 
Uitvoering programma. Prioriteit is 
Afvalvrije school 

                                                      
2 De uitwerking ervan is te lezen in hoofdstuk 4 
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3.2 Brainstormsessie 10-10 
 
Op 10 oktober 2015 heeft op De Dag van de Duurzaamheid een brainstormsessie plaatsgevonden in 
de bibliotheek in IJsselstein. De dag begon met het planten van een eik langs het Basiliekpad achter 
de bibliotheek. De eik symboliseert waardigheid, wijsheid, en wilskracht. Het zijn betekenisvolle 
waarden die nodig zijn om IJsselstein een duurzame toekomst te kunnen geven. Aan het einde van 
het jaar ‘ijken’ we in hoeverre IJsselstein aantrekkelijker is geworden voor nu en generaties na ons. 
 

 
 
Tijdens de brainstormsessie zijn ideeën verzameld die leven onder inwoners en ondernemers van 
IJsselstein. De ideeën die aansluiten op de doelstellingen uit het Beleidsplan Duurzaamheid worden 
de komende jaren via participatieve trajecten uitgewerkt. Ideeën die niet te vangen zijn onder een 
bepaalde thema of doelstelling, maar wel de moeite waard zijn te onderzoeken, krijgen een plek in het 
programma. 
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Hieronder ziet u een geografische voorstelling van ideeën uit de brainstormsessie. 
 
 

IJsselbos

Landbouw / natuur
STAD

Expertisecentrum duurzaam wonen
De Duurzame Buurt

Energie opwekken in 
fitness salons

Duurzame 
werkplek 
zzp’ersOptimale 

benutting 
gebouwen

Dimbare LED 
in 
lantaarnpalen

De tweede auto 
wordt deelauto

Recyclestraat gemeentewerf

Koken met tieners

Afvalvrije scholen

‘Steen eruit, plant erin’

3D printen in leem

Fietspad langs de Noord-IJsseldijk

Recycle de gekapte boom en 
geef hem een nieuw leven in 
IJsselstein

Grote natuurspeeltuin langs de 
IJssel, net buiten IJsselstein

Energie-opwekkende fietspaden

 
 
Binnen vijf thema’s zijn ideeën gegeven over wat men zou willen doen om IJsselstein duurzamer, 
aantrekkelijker en beter te maken. De thema’s zijn: wonen, werken, verkeer, groen & natuur, en back 
to basic. Back to basic gaat over het bewustzijn van het belang van eerlijke, milieubewuste, en 
diervriendelijke (streek)producten. Door de reis van grondstof tot product (de keten) goed te volgen en 
bewuster te consumeren, kan dit zelfbewustzijn leiden tot duurzame groei. Dit thema past bij het 
streven van de gemeente te functioneren als Fairtrade gemeente. Ten slotte zijn er originele ideeën 
buiten de thema’s om op tafel gelegd. De resultaten van de brainstormsessie zijn gerangschikt per 
thema en opgenomen in bijlage 1.
 
 
 
 
Elk jaar wordt er op De Dag van de 
Duurzaamheid aandacht gevraagd voor de 
verschillende thema’s. De wens is om in 2016 
op 10 oktober een duurzaamheidswinkel op 
een centrale plek in IJsselstein te openen. 
Bekeken wordt of dit plan haalbaar is. 
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4 Maatregelen 2016-2020 
 
4.1 Hoofdthema Klimaat en energie 
 
4.1.1 Thema Wonen, nieuwbouw 
 
In 2016 wordt nieuw woonbeleid opgesteld. Hierin wordt de lokale woningopgave beschreven. Waar 
kunnen we binnenstedelijk nog bijbouwen of herinrichten? En hoe gaat dat eruit zien? Hoe verhoudt 
zich dat met de Structuurvisie in provinciaal verband? 
 
In de onderstaande tabel zijn de binnenstedelijke (binnen de rode contour) kansen voor 
verduurzaming van de woningvoorraad opgenomen. De gemeente spant zich de komende vier jaar in 
om duurzaam bouwen te realiseren in onderstaande projecten. 
 
Locatie  Ontwikkeling  Positie 

gemeente 
Kansen duurzaamheid  Geplande 

startdatum 
bouw 

Duitslandstraat MFA Kaderstellend, 
medefinancier 

Ontwikkeling energieneutraal 
gebouw 

2017 

Hitteschild, 
IJsselveld oost 

Woningbouw Grond 
eigenaar 

Het bouwen van (bijna) 
energieneutrale woningen, waarbij de 
mate van duurzaamheid afhankelijk 
is van typologie, prijsklasse en 
doelgroep woningen. 

2018 

Basisschool De 
Brug, Jan van 
der Wijngaard 
(Oranjekwartier) 

Woningbouw Na beëindiging 
van de 
schoolfunctie, 
wordt de 
gemeente 
grondeigenaar 

Het bouwen van (bijna) 
energieneutrale woningen, waarbij de 
mate van duurzaamheid afhankelijk 
is van typologie, prijsklasse en 
doelgroep woningen. Aan de 
ontwikkeling een traject koppelen 
richting particuliere woningeigenaren 
ter stimulering van het verduurzamen 
van bestaande woningen in 
Oranjekwartier 

2018 

Floridalaan Vrije kavels 
(wonen) 

Grondeigenaar Inzet van een kavelcoach (met 
specifieke kennis van duurzaam 
bouwen). Het doel is geïnteresseerde 
kopers te begeleiden in het maken 
van duurzame keuzes tijdens de 
bouwplanontwikkeling 

2016 

Touwlaan 
(locatie 
Fatimaschool) 

Nieuwbouw 
meerdere 
scholen 

Kaderstellend, 
medefinancier 
(dit laatste bekend 
na besluit raad) 

Duurzaam gebouw functie scholen ≥ 2018 

Touwlaan 
(locatie 
basisschool De 
Touwladder) 

Woningbouw Na beëindiging 
van de 
schoolfunctie, 
wordt de 
gemeente 
grondeigenaar 

Het bouwen van (bijna) 
energieneutrale woningen, waarbij de 
mate van duurzaamheid afhankelijk 
is van typologie, prijsklasse en 
doelgroep woningen. 

> 2018 

 
 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
1. Besparing gasverbruik met 1,5% per jaar 
2. 8% duurzame energie lokaal opgewekt tegenover 2 % nu (vooral zonne-energie) 
3. Alle nieuwe gebouwen zijn (bijna) energieneutraal (EPC ≤ 0,2) 
6. Alle nieuwe gebouwen worden duurzaam gebouwd en hebben een score minimaal GPR = 8 
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4.1.2 Thema Wonen, bestaande bouw 
 
Hoe kunnen we IJsselstein duurzamer, beter, groener, leefbaarder maken? Hoe kunnen we de directe 
woonomgeving wat aangenamer maken? En hoe houden we oog op buurtbewoners die wat extra 
aandacht nodig hebben? IJsselstein kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid met elkaar. 
IJsselstein kenmerkt zich ook door ondernemende mensen die voor zichzelf keuzes maken wat zij 
belangrijk vinden. Er is saamhorigheid en individueel belang. IJsselstein is één van de meest 
gemiddelde gemeenten van Nederland. Dat maakt dat we rekening houden met het collectieve en het 
individu met het maatschappelijk belang als hoogste goed. 
 
 

 
 
  

Met de HuisScan zie je wat jij kunt doen, 
welke investering dat vergt en wat het 

oplevert qua rendement 
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In de onderstaande tabel zijn de inspanningen weergegeven die de gemeente wil gaan doen om 
inwoners en bedrijven/instellingen te faciliteren in het nemen van energiemaatregelen in woningen. De 
gemeente spant zich de komende vier jaar in om huur- en koopwoningen te verduurzamen. 
 
Initiator  
 

Onderwerp  Activiteit  (gemeente)  Planning  

U-thuis Energie-
ambassadeurs 

Lokale initiatieven energiebesparing/opwekking 
faciliteren en aanjagen. De gemeente helpt actieve 
bewoners om collectieve acties van de grond te 
krijgen die duurzaamheid in de gebouwde omgeving 
bevorderen 

doorlopend 

 Duurzame 
huizenroute 

De gemeente attendeert bewoners en 
ondernemers/werknemers op deelname aan de 
jaarlijkse duurzame huizenroute. Het doel is om 
duurzaam bouwen onder de aandacht te brengen bij 
mensen die interesse hebben energiemaatregelen te 
treffen aan/in hun woning 

doorlopend 

 Bespaartour / 
duurzame markt 

De gemeente lift mee met 
campagnes/bijeenkomsten/duurzame markten vanuit 
U-thuis of andere initiatiefnemers. Dit hoort bij de 
inspanning van de gemeente om zich in te spannen 
om de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van 
wonen te halen 

doorlopend 

 Slimme meter Bij de invoering van de slimme meter in IJsselstein 
zoekt de gemeente de samenwerking met Stedin om 
bewoners te attenderen op de mogelijkheden om de 
energierekening naar beneden te krijgen (tot het 
maximaal haalbare nul op de meter). Stedin 
organiseert, gemeente faciliteert 

2016 

Hogeschool 
Utrecht 

Verduurzaming 
Oranjekwartier 

In het verlengde van het onderzoek wordt bij de 
ontwikkeling van de locatie, waar nu basisschool De 
Brug/Jan van der Wijngaard is gesitueerd, 
onderzocht of er mogelijkheden zijn de wijk verder te 
verduurzamen 

2017/2018 

Gemeente Zonnepanelenactie De gemeente helpt een burgercollectief om een 
zonnepanelenactie van de grond te krijgen. De 
gemeente wil een bureau inzetten die 
bewonersavonden organiseert en bewoners 
faciliteert. Het burgercollectief organiseert vervolgens 
zelf de inkoop. 

2016 

 Prestatieafspraken 
Provides 

De gemeente maakt prestatieafspraken met Provides 
met als doel om huurwoningen te verduurzamen 

2016/2017 

 Duurzaamheids-
winkel 

De gemeente wil het idee uitwerken om een 
duurzaamheidswinkel op een centrale plek in 
IJsselstein op te zetten. 

2016/ 
(opening 
10-10-2016) 

Gemeente / 
Provides 

Verduurzaming 
combinatie 
huur/koop 

De gemeente wil meeliften met een renovatieproject 
van Provides en een verbinding leggen tussen het zo 
duurzaam mogelijk renoveren van huurwoningen en 
het verduurzamen van particuliere koopwoningen 

2017 

 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
1. Besparing gasverbruik met 1,5% per jaar 
2. 8% duurzame energie lokaal opgewekt tegenover 2 % nu, waaronder: 

a. Vertienvoudiging zonne-energie (1,6�16 TJ) 
b. Verdubbeling adressen met zonnepanelen (450 � 900)  

4. 15% van de bestaande gebouwen, ouder dan 1980, minimaal 2 labelstappen omhoog 
5. Gemiddeld label B in sociale verhuur 
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Hieronder vindt u een nadere omschrijving van de initiatieven. 
 
U-thuis 
Op initiatief van het VNG hebben gemeenten regionale samenwerkingen opgezet ter uitvoering van 
het SER Energieakkoord. In de regio Utrecht is dat U-thuis geworden. Het samenwerkingsverband is 
bestuurlijk geborgd via de ‘bestuurstafel duurzaamheid’ waaraan 15 gemeenten uit de provincie aan 
deelnemen. Het doel van U-thuis is een stabiele marktplaats te creëren voor vraag, aanbod en 
ondersteuning ten behoeve van energiemaatregelen in woningen. De woningeigenaar staat centraal. 
U-thuis ziet de transitie naar het duurzame denken, dat kan leiden tot duurzaam handelen, als leidend. 
Dat betekent een stapsgewijze benadering met nul-op-de-meter als hoogst haalbare doel. Het 
regionale energieloket (www.bleeve.nl) moet er voor zorgen dat bewoners op langere termijn, op hun 
natuurlijk moment, het gemakkelijker wordt gemaakt maatregelen te treffen. Daarnaast is U-thuis 
actief met op consument gerichte communicatie (zoals Zonnetoer en Bespaartoer), het trainen van 
energieambassadeurs, en gezamenlijke deelname aan de duurzame huizenroute. Aan de aanbodzijde 
is gewerkt aan een alliantie van partijen die moeten zorgen voor proposities die beter aansluiten op de 
vraag van woningeigenaren. De bestuurders hebben uitgesproken dat ze met U-thuis verder willen. 
 
Energieambassadeurs 
Energieambassadeurs zijn bewoners/vrijwilligers die interesse hebben in energiebesparing, duurzame 
energieopwekking, en samen met hun buren duurzaam aan de slag willen. Er zijn 
ervaringsdeskundigen die zelf hun eigen huis energiezuinig hebben gemaakt. Er zijn mensen die hun 
kennis maatschappelijk willen inzetten. En er zijn ambassadeurs die een groot eigen netwerk hebben 
in de buurt. In IJsselstein zijn een paar Energieambassadeurs actief. Zij zijn zoekend waar ze het 
beste kunnen beginnen en hoe ze invulling kunnen geven aan hun rol. De gemeente wil de 
energieambassadeurs graag verder helpen en concrete initiatieven verder brengen. 
 
Handelingsplannen studenten Hogeschool Utrecht 
In 2015 hebben studenten van de Hogeschool Utrecht twee handelingsplannen gemaakt voor het 
verduurzamen van woningen in de wijk Oranjekwartier. Het onderzoek is in het kader van het 
programma Stroomversnelling koopwoningen uitgevoerd.  
 

 
 
Hoe kunnen woningen in de wijk energieneutraal (nul op de meter) gerenoveerd worden? En wat is er 
in de openbare ruimte allemaal mogelijk om energie op te wekken? De studenten hebben het proces, 
te komen tot een energieneutraal wijk, inzichtelijk gemaakt door techniek, financiën, en de sociale 
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context met elkaar te verbinden. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om inzicht te krijgen in 
oplossingsrichtingen voor het verduurzamen van bestaande woningen. In het verlengde van dit 
onderzoek wordt bij de ontwikkeling van de locatie, waar nu basisschool De Brug / Jan van der 
Wijngaard is gesitueerd, geprobeerd aansluiting te vinden met woningeigenaren uit de wijk en 
Provides. 
 
Zonnepanelenactie 
De aanleiding voor het opzetten van een zonnepanelenactie is een burgerinitiatief om dit van de grond 
te krijgen. De gedachte is om niet alleen een goede prijs/kwaliteitsverhouding te bewerkstelligen, 
maar ook een uniform bebouwingsbeeld te bevorderen. Gevraagd is of de gemeente vraag en aanbod 
bij elkaar kan brengen. De gemeente wil graag initiatieven voor meer lokale duurzame 
energieopwekking ondersteunen, maar geen partij worden in een inkoopactie. De 
gemeente wil ondersteuning inzetten door een 
gespecialiseerd bureau een aantal 
bewonersavonden te laten organiseren. Het 
bureau geeft bewoners informatie, vertelt 
bewoners waar ze op moeten letten, en is in 
staat maatwerkadvies te geven. Het 
burgercollectief kan de inschrijvingen voor de 
gezamenlijke inkoop en installatie van 
zonnepanelen organiseren. Vervolgens helpt 
het bureau bewoners om tot een gezamenlijke 
aanbesteding te komen. Het bureau verricht 
nazorg en gaat na of de deelnemers aan de 
actie tevreden zijn met het resultaat. Dit wordt 
teruggekoppeld aan de gemeente.  
   
Samenwerking Provides en prestatieafspraken 
Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente krijgt haar uitwerking in de prestatieafspraken met 
Provides. De woningbouwcorporatie kan een grote bijdrage leveren om de duurzaamheids-
doelstellingen uit het beleidsplan duurzaamheid te halen. Door haar woningvoorraad de komende 
twintig jaar te verduurzamen richting energieneutraal zet zij IJsselstein op de kaart als duurzame 
gemeente. De gemeente ziet het als haar taak om Provides blijvend te prikkelen om innovatieve 
oplossingen te vinden (zowel technisch, financieel als organisatorisch) om energie-nul-renovaties 
mogelijk te maken. Tegelijkertijd is de gemeente zich ervan bewust dat er een goede balans moet zijn 
tussen de hoogte van huurlasten en mate van verduurzaming. De prestatieafspraken kunnen dan ook 
niet los gezien worden van de nieuwe Woonvisie. Het doel is om samen met Provides toe te werken 
naar een duurzaam gebouwde omgeving. 
 
Een concreet project om te komen tot verdergaande verduurzaming is het plan van Provides om in 
2017 een woningcomplex te renoveren. Provides onderzoekt hoe ver zij kunnen gaan in het 
verduurzamen van het complex. Er wordt afgetast in hoeverre het mogelijk is om bij renovatie van 
portiekwoningen tegelijkertijd particuliere woningeigenaren verder te helpen energiemaatregelen te 
treffen. Dit kan in wijken waar sprake is van een mix van koop en huur. De gemeente treedt op als 
verbinder, facilitator, en mede-aanjager. 
 
Expertisecentrum Duurzaam Wonen / Duurzaamheidswinkel 
Tijdens de brainstormsessie op de Dag van de Duurzaamheid bleek dat er behoefte is aan een fysiek 
loket waar men gratis advies kan krijgen over woonaanpassingen om duurzamer te wonen. De 
gemeente omarmt dit idee en gaat het verder uitwerken. Gedacht is om er een soort winkel van te 
maken en deze breder in te richten (ook aandacht voor duurzaam voedsel en fair trade producten). Op 
deze manier kunnen meerdere doelen onder de aandacht gebracht worden die bijdragen aan de 
Global Goals for Sustainable Development. Deze richten zich op pijlers van duurzame ontwikkeling: 
People, Planet, Profit, Peace en Partnership. De wens is om op 10-10-2016, op een centrale plek in 
IJsselstein, een Duurzaamheidswinkel te openen. 
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4.1.4 Thema Werken, duurzaam ondernemen 
 
De gemeente wil duurzaam ondernemen blijvend stimuleren. Veel 
ondernemers in IJsselstein zijn al duurzaam bezig. Zij zijn een inspiratiebron 
voor andere ondernemers; al is dat niet altijd goed zichtbaar. Daarvoor dient de 
GroenLicht trofee. Ter inspiratie van lokale ondernemers3 in IJsselstein wordt 
deze duurzaamheidsprijs één keer in de twee jaar uitgereikt. Er wordt gejureerd 
op punten als: duurzame innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
duurzame inkoop/fair trade, afvalpreventie/recycling, drijfveer en ambitie, goed 
werkgeverschap, en belang voor IJsselstein. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop een bedrijf 
invulling geeft aan duurzaamheid, en hoeverre dat in het DNA van het bedrijf zit en wordt uitgedragen. 
In het verlengde daarvan stelt de gemeente zich ondernemend op door een duurzaamheidskring voor 
ondernemers op te richten. Uit verschillende bijeenkomsten en werksessies met ondernemers kwam 
namelijk naar voren dat ondernemers weinig tijd zien om zich te organiseren, en dat zij een rol voor de 
gemeente toedichten om hierin het voortouw te nemen. Ten slotte heeft de gemeente als wettelijke 
taak om milieuregelgeving te handhaven. De gemeente heeft daarin een coöperatieve houding, en wil 
bedrijven aanzetten om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd ≤ 5 jaar. 
In de onderstaande tabel is samengevat wat de gemeente gaat doen om ondernemers te inspireren 
duurzaam te ondernemen. 
 
Onderwerp  Activiteit  Planning  
GroenLicht trofee Om de twee jaar wordt de GroenLicht trofee (duurzaamheidsprijs) 

uitgereikt. 
2017/2019 

Duurzaamheidskring Het opzetten van een duurzaamheidskring voor ondernemers 2017 
Handhaving EED4 Bedrijven aanzetten om energiebesparende maatregelen te nemen 

met een terugverdientijd ≤ 5 jaar 
2016-2020 

 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
1. Er is een groeiende belangstelling voor duurzaam ondernemen. Het percentage deelnemers aan de 

GroenLicht trofee neemt met 20% toe ten opzichte van 2015 
2. Handhaving van EED en artikel 2.15 Activiteitenbesluit heeft plaatsgevonden 
 
 
 
 

 

                                                      
3 Ondernemingen zijn ook ondernemende maatschappelijke instellingen zoals zorginstellingen, stichtingen en scholen 
4 EED staat voor Energy Efficiency Directive. Het verplicht grote bedrijven (> 250 medewerkers) energiebesparende 
maatregelen te nemen met terugverdientijd ≤ 5 jaar 
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4.1.4 Thema Verkeer 
 
Je kunt in de fitnessruimte je energie kwijt maar waarom niet op de fiets? Kunnen we geen fietspaden 
aanleggen of verbeteren om makkelijker woon-werk afstanden met de e-bike te overbruggen? En 
kunnen we iets met energie-opwekkende fietspaden? 
 
 

 
In de onderstaande tabel zijn de inspanningen weergegeven die de gemeente van plan is te doen om 
duurzame mobiliteit te bevorderen. 
 
Onderwerp  Activiteit  Planning  
Fietsgebruik stimuleren 
(uitwerking Fietsvisie BRU, 
onderdeel van 
Mobiliteitsagenda) 

Opstellen actieplan stimuleren fietsgebruik (o.a. stallings-
voorzieningen binnenstad) en verbeteren fietsnetwerk. Voor dat 
laatste is het volgende gepland: 

- Recreatie om de stad: o.a. ontsluiting IJsselbos door fietspad 
ter hoogte van Noord-IJsseldijk) 

- Studie herinrichting Panoven-Eiteren met als optie inrichting 
tracé als fietsstraat 

- Onderzoek verbetering kruispunt Baronieweg-Tuinensingel 
- Onderzoek naar fietspaden voor woon-werk afstanden die 

met een elektrische fiets overbrugd kunnen worden (driehoek 
De Meern, IJsselstein, Nieuwegein) 

2016-2018 

Stimuleren gebruik 
openbaar vervoer 
(onderdeel van 
Mobiliteitsagenda) 

Onderzoek verbetering regionale verbindingen naar werklocaties op 
basis van reistijdverhoudingen (o.a. aansluiting sneltram IJsselstein 
op de Uithoflijn) 

2016-2018 

Deelauto’s stimuleren Burgerinitiatieven voor deelauto’s faciliteren (parkeerplaats, elektrisch 
rijden) 

2016-2020 

Oplaadinfrastructuur 
elektrische auto’s 
uitbreiden 

Nieuwe aanvragen voor oplaadpunten elektrische auto’s behandelen. 
De trend volgend is het nodig om (minimaal) vijf oplaadpunten te 
realiseren. In 2017 wordt geëvalueerd of verdere uitbreiding nodig is. 

 
2016-2017 

 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
1. Het fietsgebruik is gestimuleerd door een verbeterde fietsinfrastructuur 
2. Het gebruik van het aantal deelauto’s is met 20% toegenomen ten opzichte van 2016 
3. De huidige oplaadinfrastructuur is met minimaal 5 openbare oplaadpunten uitgebreid 
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Hieronder vindt u een nadere omschrijving van de activiteiten. 
 
Fietsen 
Op basis van de Fietsvisie van het BRU wordt een actieplan opgesteld. Het doel is het fietsgebruik te 
stimuleren en het fietsnetwerk te verbeteren. Het assenstelsel van fietsroutes (Fietsbeleidsplan 2008) 
wordt geëvalueerd op kwaliteitseisen (comfort, doorstroming, beleving, veiligheid, directheid), 
verkeersveiligheid, en aansluiting op regionale verbindingen en regionale kernen (schoolverkeer, 
woon-werk en recreatief). Waar mogelijk wordt, vooruitlopend op het uitwerken van de fietsvisie, 
ingespeeld op kansen om de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk te verbeteren. Een voorbeeld is 
de te realiseren fietsverbinding tussen Marnemoende en de Nedereindseweg. Dit maakt deel uit van 
de recreatieontwikkeling aan de Noord-IJsseldijk waar de provincie de regie over voert. Een nieuw 
fietspad, ter ontsluiting van het IJsselbos, is in dit programma meegenomen. Een verbinding vanaf de 
bebouwde kom via de IJsselwetering naar het IJsselbos wordt onderzocht. 
 
In het kader van de uitbreiding van het Cals college zijn knelpunten geconstateerd in de 
verkeerssituatie door de grote stroom fietsers naar en van de school. Op korte termijn worden een 
aantal maatregelen getroffen om de verkeerssituatie te verbeteren. In het onderzoek naar de 
verkeerssituatie is ook de optie voor de inrichting van de Panoven als fietsstraat belicht. Dit vormt 
aanleiding om een studie te verrichten naar de inrichting van het gehele tracé Panoven, vanaf 
Baronieweg, en Eiteren tot aan de Touwlaan. In deze studie worden verschillende varianten 
uitgewerkt voor de inrichting van dit tracé waarbij de ontsluiting van de binnenstad en 
verkeersveiligheid centraal staan. 
 
De situatie in IJsselstein leent zich voor een verbetering van de fietsinfrastructuur voor woon-werk 
afstanden die geschikt zijn voor elektrische fietsen. De meest kansrijke verbinding die nader 
onderzocht wordt ligt in de driehoek De Meern, IJsselstein, Nieuwegein. 
 
Deelauto’s 
De gemeente kan met bewoners en ondernemers in gesprek gaan als deze een initiatief hebben voor 
autodelen. De gemeente zou kunnen faciliteren in een parkeerplek en bemiddelen bij de aanbieder 
van deelauto’s om een elektrisch voertuig in te zetten. 
 
Elektrische auto’s 
De gemeente gaat door met de uitbreiding van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Op basis 
van het aantal aanvragen van e-rijders wordt verkeerskundig besloten welke locaties aangewezen 
worden als oplaadlocatie.  
 
De gemeente is van plan deel te nemen aan 
een nieuwe provinciale aanbesteding voor het 
plaatsen en exploiteren van oplaadpunten in 
de provincie Utrecht. Daarbij zal ook aandacht 
geschonken worden aan de levering van 
groene stroom aan de e-rijder om te 
voorkomen dat er vervuiling elders ontstaat. 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

17 

 

 

4.1.5 Thema Gemeentelijke organisatie 
 
De gemeente probeert niet alleen bewoners en ondernemers te faciliteren, maar wil ook graag haar 
verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen gebouwen. Zo wordt het gemeentehuis CO2 neutraal en 
financiert de gemeente mee om de multifunctionele accommodatie aan de Duitslandstraat 
energieneutraal te krijgen. De gemeente moet wel op haar financiële reserves letten. Er wordt zoveel 
mogelijk meegelift op de planning van het groot onderhoud aan gebouwen. Bepaalde gebouwen zijn 
zo geconstrueerd dat er veel warmteverlies optreedt. Een voorbeeld hiervan is sporthal ’t Heem aan 
de Heemradenlaan. De warmtescan laat zien hoe slecht het gebouw geïsoleerd is.  
 

 
 
Afgevraagd kan worden of het vanuit duurzaamheidsoogpunt wenselijk is om dergelijke gebouwen na 
het einde van de economische levensduur te behouden. In een dergelijke afweging zal integraal 
gekeken moeten worden of vervanging wenselijk is. In de onderstaande tabel zijn de maatregelen 
weergegeven die de gemeente kan doen om haar eigen gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. 
 
MEERJARENONDERHOUD IN RELATIE MET ENERGIEMAATREGELE N 2016-2020)

Gemeentelijk gebouw Label Vervanging Maatregel Quick win  Geraamde  Opmerkingen

2016-2020 bij vervanging  investering 
(bovenop MOP) 

Gemeentehuis C Divers Verbouwen tot 

CO2 neutraal

Daken naisoleren, warmteterugwinning 
luchtbehandelingskasten), zonnepanelen op 
dak (180.000Wp PV installatie), drie lucht-
warmtepompen t.b.v. binnenklimaat, verlichting 
parkeergarage vervangen door LED, monitoring 
en management energieverbruik

Sporthal 't Heem ~C Label C is in werkelijkheid lager door 
thermische lekken die niet in EPA(U) berekend 
kunnen worden. Gasverbruik rond 55.000 m3 
zou meer corresponderen vanwege enorme 
warmteverliezen (sprake van overmatige lekkage 
warmte via dak en gevel).

Boilers -€               Zijn vervangen door hoge rendementsboilers
Verlichting Vervangen 

armaturen door 
LED armaturen

Energieverbruik valt mee door 
aanwezigheidsdetectie. Bij het vervangen van de 
verlichting (armaturen) kan LED daarvoor in de 
plaats komen (500 lux op de sportvloer met 
voldoende gelijkwaardigheid in de verlichting kan 
gehaald worden).

Sporthal De Oever 
(nieuw)

A Plaatsen 
zonnepanelen 
(geen vervanging)

Toepassen energie-
managementsysteem

Projectbudget Door het energiegebruik te monitoren kan een 
plan gemaakt worden hoe de zonnepanelen op 
het dak het beste benut kunnen worden

De metalen platen op het dak zouden 
vervangen moeten worden, daarna zou 
dit dak en gevel geïsoleerd moeten 

worden in combinatie met CO2 

gestuurde ventilatie. Dit vergt te grote 
investeringen in relatie met de slechte 
staat van het gebouw.
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Gemeentelijk gebouw Label Vervanging Maatregel Quick win  Geraamde  Opmerkingen

2016-2020 bij vervanging  investering 
(bovenop MOP) 

WOC A CV ketel -€               Is vervangen door HR ketel
Integraal Toepassen energie-

managementsysteem 
(incl. slimme meter)

Via prestatiecontract (budgetneutraal). Door te 
monitoren op energieverbruik kunnen installaties 
beter ingeregeld worden, en kan gebruik door 
huurders (scholen, BSO, GGD, Pulse) in het 
complex eventueel verbeterd worden.

IJsselhal C Dakrand isoleren, 
gevelisolatie 
onderzijde gevel hal

25.000€          Is gerenoveerd in 2013 met uitzondering van de 
dakbedekking. Dit is niet nodig omdat het dak 
niet gebruikt wordt (en dus minder snel slijt). 
Een warmtescan wijst uit dat na-isolatie op 
bepaalde plekken gewenst is. 

Integraal Toepassen energie-
managementsysteem

Via prestatiecontract (budgetneutraal). 

Sporthal Poortdijk EPA+ onderzoek 
(warmtescan, 
energielabel)

1.200€           Is in 2010/2011 gerenoveerd, geen energielabel, 
iets verder doorlichten naar 
bespaarmogelijkheden

Integraal Toepassen energie-
managementsysteem

Via prestatiecontract (budgetneutraal). Door te 
monitoren op energieverbruik kunnen installaties 
beter ingeregeld worden, en kan specifiek 
bekeken worden of LED verlichting rendeert.

Sportzaal Zenderpark Integraal Toepassen energie-
managementsysteem

Via prestatiecontract (budgetneutraal). 

Hitteschild kans voor ontwikkeling woninglocatie met 
energieneutrale woningen

IJsselsteentje (naast 
basisschool De 
Tandem)

EPA+ onderzoek 
(energiedoorlichting, 
energielabel)

1.200€           Gerenoveerd in 2012: nieuwe dakbedekking met 
betere isolatie, verlichting vervangen; beschikt 
over groot dakoppervlak en is geschikt voor 
zonnepanelen (te koppelen aan warmtepomp 
vanaf 2020). Vloerisolatie kan interessant zijn. 
Geen energielabel. Dit gebouw heeft potentie 

om naar CO2 neutraal te gaan.

Gemeentewerf A Alternatief vinden 
zonnepanelen

Dakconstructie niet geschikt gebleken voor 
zonnepanelen. De zonnepanelen zijn niet 
gekoppeld aan installaties (alleen salderen). 
Alternatief onderzoeken koppelen panelen aan 
elekrisch oplaadpunten (fiets, auto) bij OV 
knooppunten (Podium)

Zwembad Integraal Mogelijk 
vervanging WKK

Toepassen energie-
managementsysteem

Energiemonitoring via prestatiecontract 
(budgetneutraal). Veel winst te behalen 
vanwege groot energieverbruik. Bij vervanging 
WKK is verduurzaming denkbaar

Brandweerkazerne Integraal Toepassen energie-
managementsysteem

Via prestatiecontract (budgetneutraal). De 
brandweerkazerne is een redelijke modern 
gebouw. Er lopen overdag zo'n 3 à 4 mensen 
(VRU) rond. Overdag staat het dus vrijwel leeg, 
terwijl er wel verwarmd wordt. Door beter 
instellen van de apparatuur kan energie 
bespaard worden. Door te gaan meten, kan 
bekeken worden of er meer energie bespaard 
kan worden

Sluit aan op de volgende doelstelling uit het beleidsplan:
2. Alle bestaande gebouwen waar groot onderhoud plaatsvindt, aan zowel de schil van het gebouw als installaties, worden minimaal label B opgeleverd

  3. Besparing gasverbruik met 1,5% per jaar 

4. 8% duurzame energie lokaal opgewekt tegenover 2 % nu (zonne-energie)

Sluit aan op de ambitie:

gemeentelijke organisatie in 2030 CO 2  neutraal

wordt gesloopt wordt gesloopt

VERVOLG MEERJARENONDERHOUD IN RELATIE MET ENERGIEMA ATREGELEN 2016-2020)
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In de tabel blijkt dat, naast het groot onderhoud, er quick wins te behalen zijn en er 
besparingspotentieel is voor de sporthallen, zwembad en brandweerkazerne. Door het dagelijks 
verbruik over een aantal jaar te monitoren wordt inzicht verkregen in de energiehuishouding van een 
gebouw. Afhankelijk van het verbruiksprofiel van een gebouw kan energiebesparing gerealiseerd 
worden. Dit kan door installaties efficiënter in te stellen en/of aan te sturen op gedragsverandering bij 
gebruikers/huurders van een gebouw. Ten slotte kan inzicht verkregen worden welke maatregelen 
interessant zijn om het gebouw CO2 neutraal te krijgen. 
 
De genoemde investeringen in de tabel zijn meerkosten ten aanzien van het jaarlijks begrote budget 
voor groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (MOP). Deze meerkosten kunnen met 
energiebesparing worden gecompenseerd (budgetneutraal).  
 
De gemeente is terughoudend in grote investeringen voor gebouwen die mogelijk overgedragen 
worden aan andere organisaties of die mogelijk in de nabije toekomst gesloopt worden. Wel is het 
interessant om investeringen met een terugverdientijd van circa vijf jaar mee te nemen, en dus ook 
een inspanning te plegen om de CO2 uitstoot van deze gebouwen naar beneden te krijgen. 
 
De monumenten die in eigendom zijn van de gemeente zijn niet meegenomen in de lijst. De reden is 
dat veel gebruiksruimtes in monumenten sporadisch worden gebruikt, en dat bouwkundige 
aanpassingen lastig te realiseren zijn vanwege de monumentale status van de panden. 
 
Openbare verlichting 
In de tabel hieronder zijn de doelstellingen ten aanzien van openbare verlichting vertaald in 
maatregelen. 
 
Initiator  
 

Onderwerp  Maatregelen  Planning  

Gemeente Verduurzaming 
openbare verlichting 

De gemeente sluit een nieuw contract af met een 
aanbieder van openbare verlichting. 

2018 

  De nieuwe aanbieder vervangt 30% van de verouderde 
verlichting (in de wijken Achterveld en IJsselveld west) 

2018-2020 

 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
3. 30% van de openbare verlichting is energiezuinig 
4. 20% energiebesparing bij OVL en VRI’s 5 t.o.v. 2013 
 
In 2013 is het beleidsplan openbare verlichting door de raad vastgesteld. Het doel van het plan is te 
komen tot een energiezuinig areaal aan openbare verlichting wat tegemoet komt aan 
veiligheidscriteria en financieel haalbaar is. Twee belangrijke uitgangspunten zijn het vervangen van 
verouderde armaturen door dimbare LED armaturen, en het toepassen van oriëntatieverlichting in het 
buitengebied. Het beleidsplan is een kaderstellend stuk dat als basis dient voor beheer, aanbesteding 
en contractvorming. Tot op heden heeft de gemeente de zorg voor de openbare verlichting 
ondergebracht bij CityTec. CityTec vervangt verouderde lichtmasten en armaturen, voert onderhoud 
uit, verhelpt storingen, stelt lichtplannen op voor herinrichting en nieuwe terreinen, en plaatst nieuwe 
masten en armaturen. Financieel en juridisch is de sterk gedateerde overeenkomst uit 2002 
belemmerend voor het grootschalig verduurzamen van het areaal. Omdat er een grote 
vervangingsopgave ligt, en er volop duurzaamheidskansen liggen, is een nieuw contract met nieuwe 
afspraken nodig. De planning is dat in 2018 een contract met een aanbieder van openbare verlichting 
wordt afgesloten. 

                                                      
5 OVL en VRI: openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 
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4.1.6 Thema Maatschappelijk vastgoed, bestaande bou w 
 
Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan scholen, multifunctionele accommodaties, 
verenigingsgebouwen (sport, muziek), bibliotheek etc. De gebouwen zijn een uithangbord voor 
duurzaamheid. Het maakt zichtbaar dat functionaliteit, comfort en toekomstbestendigheid met elkaar 
verweven zijn. 
 
In de onderstaande tabel zijn de inspanningen weergegeven die de gemeente wil gaan doen om 
eigenaren/gebruikers van maatschappelijk vastgoed te faciliteren in het nemen van 
energiemaatregelen in bestaande gebouwen/complexen. Het gaat daarbij vooral om het 
enthousiasmeren van schoolbesturen om te verduurzamen. De gemeente heeft namelijk geen 
middelen voor het onderhoud van de scholen. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
beheer van, en onderhoud aan, gebouwen en installaties. Dit is in de tabel terug te zien in de positie 
en de rol die de gemeente in kan nemen bij de genoemde activiteiten.  
 
Doelgroep  

 
Onderwerp  

Positie  / rol  
gemeente 

Activiteit  Financiering  Planning  

Basisscholen  
Duurzaam 
verbouwen 

 
Contractpartner 
huisvesting / 
initiatiefnemer, 
faciliteren  

 
Schoolbestuurders en 
gebouwenbeheerders faciliteren 
om quick wins in het 
verduurzamen van gebouwen 
mogelijk te maken 

 
Stichting-gelden, 
inzet energieadviseur 
uit budget gemeente 

 
2016-2018 

Duurzaam 
(ver)bouwen SBO 

Wenteltrap 

Contractpartner 
huisvesting / 
faciliteren, 
cofinancieren? 

Innemen standpunt gemeente 
over renovatie/nieuwbouw 
waarin duurzaam bouwen 
(conform IHP6) is meegenomen 

Cofinanciering vanuit 
gemeente 
onderzoeken, 
Greendeal scholen 

2017 

Zonnepanelen 
 

Contractpartner 
huisvesting / 
faciliteren 

Samen met 
energieambassadeurs en 
schoolbesturen kijken naar 
mogelijkheden om daken te 
benutten voor zonnepanelen 

Stichting-gelden, 
subsidie SDE+ / 
postcoderegeling, 
crowdfunding 

2016-2020 

Sportverenigingen  
Duurzame 

sportaccommodaties 

 
Subsidierelatie 
/ faciliteren 

 
Energiebesparing en opwekking 
duurzame energie bij 
sportverenigingen stimuleren 

 
Rijkssubsidie 
Energiebesparing en 
duurzame energie 
sportaccommodaties 

 
2016-2017 

Bibliotheek  
Zonnepanelen 

 
Subsidierelatie 
/ faciliteren 

 
Zonnepanelen op het dak 
gekoppeld aan installaties in het 
gebouw (zoals verlichting). 
Onderzoek doen naar 
dakconstructie en installaties 

 
Financiering 
onderzoek door 
gemeente. Faciliteren 
in aanvraag indienen 
SDE+ subsidie 

 
2016 

Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
 
1. Besparing gasverbruik met 1,5% per jaar 
2. 8% duurzame energie lokaal opgewekt tegenover 2 % nu (zonne-energie) 
3. Alle bestaande gebouwen waar groot onderhoud plaatsvindt, aan zowel de schil van het gebouw als 
    installaties, worden minimaal label B opgeleverd 
 
Hieronder vindt u een omschrijving van de activiteiten. 
 
Basisscholen 
In het IHP is een inventarisatie opgenomen van de huisvestingsbehoefte voor de komende jaren. Van 
de 19 onderwijsgebouwen die deel uitmaken van het IHP, zijn er 13 gebouwen ouder dan 20 jaar. 

                                                      
6 IHP: Integraal Huisvestingsplan 
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Uit het onderzoek naar de technische en functionele kwaliteit blijkt dat de meeste gebouwen in goede 
technische staat zijn, maar functioneel verouderd. De schoolgebouwen die meer dan 10 jaar gebruikt 
worden voor basisonderwijs zijn interessant om nader te onderzoeken op duurzaamheid.  
 
In het kader van het IHP heeft Helix Advies voor negen schoolgebouwen onderzocht wat de 
bouwkundige en financieel economische resterende levensduur van de locaties is, en of het mogelijk 
is de levensduur met minimaal 20 jaar te verlengen door middel van renovatie. Voor scholen zijn 
specifieke aandachtspunten voor isolatie. Helix Advies geeft aan dat de ervaring leert dat veel daken  
bij recente renovaties geïsoleerd zijn, en dat het isoleren van andere bouwdelen vaak weinig effect 
heeft of niet verantwoord is. Vanwege de gebruikstijd van scholen wordt in het onderzoek aangegeven 
dat het vaak niet rendabel is om vloeren en/of gevels te isoleren. Omdat door hoeken in lokalen vaak 
koudebruggen ontstaan, kan dit tot vocht- en schimmelproblemen leiden. Aangegeven wordt dat 
verduurzaming in scholen vaak in verketeling en luchtbehandeling gevonden wordt. Helix advies geeft 
als oplossing het vervangen van ketels en radiatoren door een luchtbehandelingssysteem dat ook de 
verwarming verzorgd. 
 
In het rapport van Helix Advies is geen aandacht geschonken aan quick wins. In het verleden heeft 
Merosch de Agnesschool en De Tandem doorgelicht voor het bepalen van een energielabel. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat beide scholen er verstandig aan doen om de verlichting voortijdig te 
vervangen door meer energiezuiniger varianten (TL buizen met bewegingssensor of LED verlichting). 
Rekening houdend met het binnenklimaat (Frisse scholen) kan overwogen worden in scholen CO2 
gestuurde ventilatie toe te passen. Kanttekening daarbij is dat een leerkracht al snel een raam open 
zet om frisse lucht binnen te krijgen wat de optimale werking van het systeem negatief kan 
beïnvloeden. In onderstaande tabel staan de scholen opgesomd waar Helix kansen voor 
verduurzaming ziet. 
 
Locatie  Bouwjaar  Kansen duurzaamheid : 

Vervangen (V), Extra (E), Renoveren (R) 
Omslagpunt 
renovatie/nieuwbouw 

Agnesschool  1976  LED, aanwezigheidsdetectie (V) 
Isoleren pompen (E) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2024 

De Brug 
Polderheem 

1989  Dakafwerking (V) � isoleren (hogere 
isolatiewaarde) 
LED, aanwezigheidsdetectie (V) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2025 

De Overkant  1981  Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 2025 
De Pijler 
Groenvliet  

1970  Dakafwerking (V) � isoleren (hogere 
isolatiewaarde) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2026 

De Tandem  1993  HR++ glas (2017/2018) 
LED, aanwezigheidsdetectie oude gedeelte (V) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2029 

Nicolaasschool  1970  Enkel glas is vervangen (2014) 
Dakafwerking (V) � isoleren (hogere 
isolatiewaarde) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2023 

De Opstap  1990  Dakafwerking (V) � isoleren (hogere 
isolatiewaarde) 
Luchtbehandelingssysteem voor verwarming (R) 

2025 

Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
 
1. Besparing gasverbruik met 1,5% per jaar 
2. 8% duurzame energie lokaal opgewekt tegenover 2 % nu (zonne-energie) 
3. Alle bestaande gebouwen waar groot onderhoud plaatsvindt, aan zowel de schil van het gebouw als 
    installaties, worden minimaal label B opgeleverd 
 
In het IHP blijkt dat scholen en gemeenten duurzaamheid een prominente plek geven in hun kijk op 
hoogwaardige toekomstbestendige huisvesting. Schoolbesturen willen graag duurzaam (ver)bouwen 
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en frisse scholen hebben, maar lopen vast in de organisatie ervan. De gemeente wil graag scholen 
ondersteunen door een energieadviseur te laten kijken naar de mogelijkheden om duurzame 
maatregelen in te bedden in de onderhoudsprogramma’s en daarmee tegelijkertijd quick wins mee te 
nemen. 
 
De komende jaren kunnen SDE+ subsidies7 interessant zijn voor het leggen van zonnepanelen op 
daken van scholen. Daarnaast bestaat de postcoderoosregeling (verlaagd btw tarief) en blijft salderen8 
tot 2020 mogelijk (daarna zal er een overgangsregeling komen). De energieambassadeurs in 
IJsselstein hebben interesse om de mogelijkheden te onderzoeken om op daken van scholen 
zonnepanelen te leggen. De zonnepanelen zorgen niet alleen voor lokaal duurzaam opgewekte 
energie, maar kunnen ook gebruikt worden voor educatieve doeleinden. 
 
Sportverenigingen 
Sinds januari 2016 kunnen sportverenigingen, die lid zijn van NOC-NSF en eigenaar en gebruiker/ 
beheerder zijn sportaccommodaties, gebruik maken van de subsidieregeling Energiebesparing en 
duurzame energie sportaccommodaties. Gemeente IJsselstein heeft de sportverenigingen, die aan de 
inschrijvingseisen voldoen, aangeschreven en hulp aangeboden voor het indienen van een aanvraag 
voor subsidie. Afhankelijk van de actiebereidheid onder de clubs bekijkt de gemeente of verdere 
ondersteuning gewenst is.  
 
Bibliotheek 
De bibliotheek is een markant, nieuw gebouw en grenst aan het gemeentehuis. De bibliotheek heeft 
een sterk maatschappelijke functie in IJsselstein. In hetzelfde gebouw is de Rabobank gehuisvest 
waar naar verhouding meer duurzame maatregelen zijn getroffen dan in de bibliotheek. De Rabobank 
maakt gebruik van bodemwarmte, LED verlichting en bamboe voor de binneninrichting. In de 
bibliotheek wordt veel verlichting gebruikt. Onderzocht zou kunnen worden of de huidige installaties 
gekoppeld zouden kunnen aan zonnepanelen. De gemeente wil graag onderzoek doen naar de 
mogelijkheden om zonnepanelen te leggen op het dak van de bibliotheek, en bekijken in hoeverre 
deze te koppelen zijn aan de installaties in het pand. 
 
 
4.2 Thema Groen & Natuur 
 
We hechten in IJsselstein veel waarde aan het groen om ons heen. Het maakt het wonen in 
IJsselstein een stuk prettiger. Door plek te houden voor bomen, heesters, stinsenplanten, 
waterplanten, mossen etc. – en dit duurzaam te beheren - beschermen we voor de streek 
karakteristieke dieren en planten. 

 
                                                      
7 SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie 
8 Salderen betekent dat de door de particulier teruggeleverde energie aan de energieleverancier wordt afgetrokken van het 
verbruik van diezelfde particulier (afnemer). 
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In overleg met Groenplatform IJsselstein (GPIJ) zijn een aantal activiteiten gewenst die de 
natuurwaarde van de groene infrastructuur verbeteren. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
GPIJ staat open voor samenwerking met de gemeente op al deze onderwerpen. 
 

Onderwerp  Activiteit  Uitvoering  

Natuurwaarde 
verbeteren 

Opstellen natuurkaart groene 
infrastructuur en gebieden met 
belangrijke natuurwaarde 

1e fase: inzicht krijgen in de infrastructuur en 
gebieden met belangrijke natuurwaarde 
2e fase: verbetervoorstellen groeninfrastructuur 
3e fase: onderzoeken of natuurkaart in 
bestaande regelgeving kan worden opgenomen 

Beleidskaders 
groen  

Toetsbaar/meetbaar maken van 
de 10 beleidskaders groen  

Implementeren toetsbare/meetbare groene 
beleidskaders bij nieuwbouw en renovatie-
projecten waarbij groen is betrokken  

Duurzaam 
onderhouden 
groen 

Onderzoeken mogelijkheden om 
onderhoud op meer duurzame 
manier vorm te geven 

Implementatieplan duurzaam onderhoud (meer 
differentiatie in onderhoud, extensiever) 

Hergebruik 
gekapte bomen 
 

Ontwikkelen plan gekapte bomen Gekapte bomen deels gebruiken bij inrichting  
openbare ruimte (speelelementen, natuurlijke 
afzettingen etc.) 

Bewoners 
vergroenen mee 
 

Opstellen plan (met GPIJ) voor 
participatie inwoners bij groene 
initiatieven (steen eruit/plant erin 
of actie steenbreek, aanleg 
geveltuintjes etc) 

Ondersteunen initiatieven om inwoners te 
stimuleren in de tuin of rondom de woning meer 
ruimte te geven voor groen 

 
 
De laatstgenoemde activiteit draagt niet alleen bij aan meer groen en een hogere biodiversiteit, maar 
helpt ook de gemeente om overmatig hemelwaterafvoer naar de riolering te voorkomen. Zo kunnen 
woningeigenaren, hoe klein dan ook, bijdragen aan het beperken van wateroverlast na extreem 
hevige regenbuien. 
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4.3 Thema Afval 
 
Afval is grondstof. Mede daarom scheiden we ons afval. En als het afval in het milieu terecht komt, is 
het verre van grondstof en beschadigt dat het leven om ons heen. De gemeente wil afval voorkomen, 
duurzaam gebruik stimuleren, en milieuschade beperken. 
 
Hieronder vindt u de maatregelen. 
 
Doelgroep  
 

Onderwerp  Maatregelen  Planning  

Huishoudens GFT afval Op 4 vaste dagen per jaar het grof tuinafval huis aan huis 
ophalen (stoppen met gratis ophalen op afroep) 

2017 

 Papier Extra promotieactie voor de blauwe papiercontainer houden 
Het plaatsen van ondergrondse containers bij 
hoogbouwkernen 

2017 
 
2018 

 Plastic, blik, 
drankenkartons 

Eén grondstoffenbak (minicontainer) met oranjedeksel 
invoeren 
Ondergrondse containers op strategische plekken plaatsen 

2017 
 
2017/2018 

 Glas Bovengrondse glascontainers vervangen voor ondergrondse 2018/2019 
 Textiel Inzamelen van textiel intensiveren 

Het realiseren van enkele inzamelplekken bij hoogbouw 
2019 
2019 

 Restafval Extra restafvalcontainer wordt alleen tegen vergoeding van  
€ 90,- per jaar geleverd 

Loopt 

 Communicatie Afvalscheidingsresultaten terugkoppelen naar inwoners  
Scholen Afvalvrije school In vier jaar tijd wordt gewerkt aan het afvalvrij krijgen van vijf 

scholen als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 
zwerfafval IJsselstein 2015-2022 

2016-2020 

 
Sluit aan op de volgende doelstellingen uit het beleidsplan: 
1. 70% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld 
2. IJsselstein telt minimaal 5 afvalvrije scholen 
 
 
4.4 Thema Overige milieuaspecten 
 
Onze geliefde smartphones bestaan niet zonder de aarde. Ons lichaam kan niet zonder water. En zou 
je met een mondkapje door Beijing willen lopen? De milieueffecten van onze welvaart bedreigen onze 
gezondheid en welzijn. Ook in het - naar verhouding - kleine IJsselstein zijn we ons ervan bewust dat 
we goed moeten zorgen voor onze bodem, water, en luchtkwaliteit. Hieronder staat wat uitgevoerd is 
en welke maatregelen gepland zijn. 
 

Thema / onderwerp  Resultaat (2012-2015) Maatregelen 2016-2020 

Bodem en water  Voldoende zorgplicht voor bodem en water. Basistaken 
zijn uitgevoerd 

Actualiseren bodemkwaliteitskaart, 
realiseren doorvoerdepot 

Geluid  Actieplan geluid vastgesteld: aanpak 
saneringswoningen gestart 

Actualiseren geluidsbelastingkaarten, 
actieplan geluid, aanpak 
saneringswoningen 

Luchtkwaliteit  NSL9 rapportages uitgevoerd 
Doorstroming Utrechtseweg verbeterd 

NSL rapportages uitvoeren 
Klachtenregistratie houtkachels 

Natuur –en 
Milieueducatie 

Basistaken door BuitenWijs zijn uitgevoerd. Continueren samenwerkingsverband 
BuitenWijs 

Schaliegas  De rijksoverheid heeft in 2015 besloten de komende 5 
jaar af te zien van opsporing en winning van schaliegas 

Geen vervolg 

                                                      
9 NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
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Actualiseren bodemkwaliteitskaart 
In 2016 wordt de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd en geïmplementeerd. De komende jaren komen 
er kleine partijtjes grond vrij vanwege de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Een tijdelijk 
doorvoerdepot voor grond is wenselijk. De realisatie ervan ligt bij de gemeente. De Omgevingsdienst 
Regio Utrecht kan de grondstromencoördinatie verzorgen. 
 
Opstellen geluidsbelastingkaart en actieplan geluid  
Uiterlijk 30 juni 2017 dienen de geluidsbelastingkaarten vastgesteld te zijn. Het jaar erop wordt op 
basis van geluidskaarten een actieplan geluid opgesteld. Het actieplan moet vóór 18 juli 2018 zijn 
vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is de aanpak van saneringswoningen. In 2016 worden 
woningen onderzocht op maatregelen ter beperking van de geluidsbelasting. Vervolgens worden in 
2017/2018 de maatregelen met rijkssubsidie uitgevoerd. 
 
Rapportage luchtkwaliteit 
Vanaf 2014 wordt gewerkt met een gedetailleerdere luchtkaart met meer rekenpunten en gelaagdheid 
in concentratiegebieden. Deze kaart is te vinden op het geoloket van de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht. Elk jaar vindt er een NSL rapportage plaatst. Nadat de NSL rapportage is uitgevoerd wordt de 
luchtkaart geactualiseerd. 
 
Houtkachels 
In IJsselstein is er lokaal sprake van hinder door houtkachels. Bij één geval waren de klachten 
zodanig dat een bureau onderzoek heeft gedaan naar luchtkwaliteit en geurhinder. Omdat er geen 
emissie-eisen voor houtkachels zijn en de bouwvoorschriften voor kachels in het Bouwbesluit beperkt 
zijn, is handhaving niet aan de orde. De gebruikers van de houtkachels in de woningen zijn vriendelijk 
verzocht om hun stookgedrag aan te passen. Aan de hand van een klachtenregistratie wordt in 2020 
bekeken hoe groot het probleem is en/of maatregelen noodzakelijk zijn. 
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4.5 Bestuurlijke maatregelen 
 
In aanloop naar een nieuw duurzaamheidsprogramma zijn er mondelinge afspraken gemaakt tussen 
de gemeenteraad en het college. De wens van de raad is om duurzaamheid meer in de bestuurlijke 
besluitvorming te verankeren, en meer vat te krijgen op de voortgang van het duurzaamheidsbeleid. 
Dit is terug te zien in onderstaande maatregelen. Daarbij wil het college onderzoeken of de bouwleges 
of OZB verlaagd kunnen worden bij verduurzaming van gebouwen. Dit komt terug in een apart 
raadsvoorstel.  
 

1. Duurzaamheidsparagraaf in standaard collegeadvies en raadsvoorstel 
2. De klankbordgroep duurzaamheid van de raad komt 1 x per jaar bij elkaar om de voortgang 

van het duurzaamheidsprogramma te bespreken (los daarvan komt het 
duurzaamheidsprogramma standaard terug in de P&C cyclus) 

3. Onderzoek doen naar het 
o verlagen bouwleges voor bouwwerken onder de € 250.000 die een labelsprong maken 

naar label A of GPR score 8 hebben 
o verlagen OZB op woningen met 10% voor de duur van 5 jaar bij duurzame 

verbeteringen/renovaties aan bouwwerken die een labelsprong maken naar label A 
4. In 2017 een onderzoek starten met als onderzoeksvragen of, waar, hoe en op welke termijn 

kan IJsselstein windmolens laten bouwen10 
 
1. Duurzaamheidsparagraaf 
Tijdens de behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie over het duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente IJsselstein is instemmend gereageerd op het voorstel om een 
duurzaamheidsparagraaf op te nemen in het standaard collegeadvies en raadsvoorstel. Dit voorstel is 
overgenomen en wordt bij vaststelling van het duurzaamheidsprogramma uitgevoerd. 
 
2. Klankbordgroep duurzaamheid 
Het duurzaamheidsprogramma is voorgelegd aan de werkgroep duurzaamheid van de gemeenteraad. 
De werkgroep functioneerde als klankbord voor het college ter toetsing en aanpassing van het beleid. 
Het bleek een geschikte vorm te zijn om draagvlak te krijgen voor het beleidsplan en 
uitvoeringsprogramma. Voorheen was het voor de raad lastig om zicht te krijgen op de voortgang van 
het duurzaamheidsbeleid, omdat verantwoording verspreid over het jaar plaatsvond in de financiële 
rapportages (P&C cyclus). Om dit te verbeteren wordt in het Cluster Ruimte rond 10 oktober (Dag van 
de Duurzaamheid) de voortgang van het duurzaamheidsprogramma besproken. Aandachtspunten 
kunnen voor die tijd worden ingediend door de klankbordgroep van de raad. 

                                                      
10 Aangenomen amendement, raadsvergadering 9 juni 2016 
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5 Communicatie & Participatie 
 
Er ligt een ambitieus beleidsplan Duurzaamheid dat het kader vormt voor het 
duurzaamheidsprogramma 2016-2020. Een programma met ambities, waarin doelstellingen 
gekoppeld zijn aan concrete aan maatregelen. Waarin wonen, werken, verkeer, groen en natuur en 
afval de pijlers vormen. Waarin ruimte is voor actuele ideeën en initiatieven met als doel een 
duurzame samenleving dichterbij te brengen. Als gemeente kunnen we dit niet alleen. We hebben 
iedereen nodig; iedereen is belangrijk. Het is dus belangrijk dat de gemeente duidelijkheid geeft aan 
inwoners en ondernemers waar de gemeente voor staat, en wat zij samen wil bereiken. We willen 
zichtbaar maken wat er in IJsselstein wordt ondernomen, en tegelijkertijd de achterliggende 
boodschap consistent uitdragen. Om dit in goede banen te leiden, is – in samenwerking met een 
aantal communicatiedeskundigen uit IJsselstein - een communicatiestrategie ontwikkeld.  
 
Communicatieprobleemstelling 

- het thema duurzaamheid toegankelijk en relevant maken voor een breed publiek en aanzetten 
tot duurzamer gedrag (imago en communicatieprobleem); 

- het duurzaamheidsprogramma met ambities bekend maken bij de voornaamste partijen; 
- de voornaamste partijen betrokken maken en stimuleren tot duurzamer gedrag. 

 
Communicatiedoelgroepen 
De voornaamste doelgroepen zijn: 

- inwoners 
- ondernemers 
- gemeentelijke organisatie 
- college, raad 
- scholen, sportverenigingen, bibliotheek 

 
Communicatiedoelstelling 

- de doelgroepen zijn bekend met het duurzaamheidsbeleid en het duurzaamheidsprogramma; 
- de doelgroepen voelen zich betrokken bij de maatregelen behorend bij hun pijler; 
- de doelgroepen zijn gemotiveerd om mee te werken binnen de mogelijkheden. 

 
We willen toe naar duurzamer gedrag. Om dat te bereiken zetten we in 2016 en 2017 in op:  

- laten zien dat we als IJsselstein meer gemeentelijke gebouwen verduurzamen (informeren, 
kennisoverdracht); 

- motiveren en faciliteren om meer afval te scheiden (dialoog, overreden, formeren); 
- stimuleren van ondernemers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door een 

duurzaamheidskring op te zetten (dialoog en formeren); 
- stimuleren van, en participeren in, particuliere duurzaamheidsprojecten (informeren, dialoog, 

overreden en formeren); 
- bekendheid geven aan de oprichting van een duurzaamheidswinkel, als middel om duurzame 

(particuliere) initiatieven te ontwikkelen, te verbinden, te vernieuwen en te vertellen; 
- integreren van duurzaamheid in beleid en uitvoering (informeren, dialoog, overreden en 

formeren). 
 
Communicatieboodschap 
Bij duurzaamheid gaat het altijd over de toekomst van ons en volgende generaties. Logisch dus dat 
we zuinig zijn op onze middelen en onze omgeving. Als gemeente realiseren we ons dat maar al te 
goed. Ons bestaan brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zetten we ons in om 
samen met alle inwoners en partijen IJsselstein aantrekkelijker te maken voor deze en volgende 
generaties. 
 
Communicatiestrategie 
We richten ons op de voornaamste partijen in combinatie met een pijler wonen, werken, verkeer, 
groen & natuur en afval. Hierbij zetten we ‘groen’ om in een toegevoegde waarde. Door steeds het 
nut, de lol eraan en het plezier te benoemen. We denken in kleine stappen en signaleren en 
benoemen goede voorbeelden. De toon in de boodschap is daarbij steeds positief en concreet. 
Daarbij doen we ons niet groener of duurzamer voor dan we daadwerkelijk zijn. We zoeken continu 
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verbinding met diverse projecten en initiatieven en agenderen daarbij duurzaamheid als onderwerp. 
We zetten hierbij particuliere initiatieven in als intermediair en stimulans voor nieuwe trajecten.  
 
Welke middelen zetten we hiervoor in? 
Afhankelijk van de grootte en de complexiteit heeft persoonlijk contact de voorkeur. Met particuliere 
initiatieven kunnen we nieuwe trajecten stimuleren via social media, facebook en twitter. Tevens door 
Intermediairs als Groenplatform IJsselstein, Eetbaar IJsselstein, BuitenWijs, pers in kennis te brengen 
en te laten delen in de acties. 
 
Andere middelen zijn bijvoorbeeld: 

- Nieuwsberichten op gemeentepagina Zenderstreeknieuws, gemeentelijke website 
- Terugkerende columns in kranten of blogs op digitale media 
- Aanwezigheid op platformen, bijeenkomsten. 
- Bestuur en raad als instrument inzetten om het goede voorbeeld te geven.  
- Dag van de Duurzaamheid 
- Uitreiking GroenLicht trofee (GroenLicht jaar 2017/2018) 
- Infographic gebruiken: visualiseren van beleid 
- Geografische Informatie Systeem Geoloket) gebruiken: visualiseren van 

duurzaamheidsinitiatieven en objecten (als duurzame gebouwen, oplaadpalen, 
afvalbrengstation, kringloopwinkel, duurzaamheidswinkel etc).
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6 Programma 2016-2020 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten waar een budget aan gekoppeld is. Het betreffen enkel en alleen activiteiten die niet vanuit andere 
programmaonderdelen (zoals gebouwenbeheer, mobiliteit, openbare verlichting) of als onderdeel van een project (afdeling Projecten) gefinancierd worden. 
  

Planning en budget (extra nodig ten bate van milieu budget)
Totaal

Thema Activiteiten 2016 2017 2018 2019 2016-2020
Overkoepelend Organisatie Dag van de Duurzaamheid1 -€             -€             -€             -€             

Communicatie en participatiebudget 20.000€        30.000€        30.000€        25.000€        105.000€         
Wonen Ondersteunen energieambassadeurs 1.000€          1.000€          1.000€          1.000€          4.000€            

Zonnepanelenactie2 5.000€          5.000€            
Verduurzaming koopwoningen combinatie huur/koop 5.000€          2.500€          7.500€            
Duurzame markt 5.000€          5.000€            
Duurzame actie vrij invulbaar 5.000€          5.000€            
Uitrol slimme meter Stedin 1.000€          1.000€            

Nul op de meter woning (bijdrage NOMMIF)3 7.500€          7.500€            

Werken Uitreiking GroenLicht trofee4 5.000€          2.500€          5.000€          12.500€          

Verkeer Oplaadinfrastructuur elektrische auto's5 3.000€          3.000€          3.000€          3.000€          12.000€          

Onderzoek zonnepanelen gemeentewerf verplaatsen naar 
OV knooppunt Podium voor opladen e-auto's en e-bikes

3.500€          3.500€            

Gemeentelijke 
organisatie

Energiemanagementsysteem sporthallen, zwembad en 

brandweerkazerne6 500€             -€             -€             -€             500€               

EPA+ onderzoek sporthal Poortdijk en IJsselsteentje 2.500€          2.500€            
Maatschappelijk 
vastgoed

Inhuur energie-adviseur duurzaam (ver)bouwen7 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          24.000€          

Onderzoek zonnepanelen op bibliotheek 5.000€          5.000€            
Totaal 50.000€        55.000€        50.000€        45.000€        200.000€         

50.000€        150.000€      200.000€         
1: budget Millenniumgemeente (€ 2.500 per jaar) 5: nog € 2.000 over van vorige aanbesteding
2: met budget van U-thuis via NMU 6: genoemde bedrag is nodig voor aanschaf slimme meters; energiemanagement
3: provincie verdubbeld bedrag   zal tenminste kostenneutraal worden gerealiseerd
4: bedrijfsfilmpjes en organisatie uitreiking 7: voucherregeling

DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA 2016-2020 Kadernota
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Bijlagen bij Duurzaamheidsprogramma 

 
 
1. Uitkomsten brainstormsessie Dag van de Duurzaamheid 
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WONEN 
 
Ideeën: 

1. Expertisecentrum (4x) 
Gratis advies over woonaanpassing om duurzamer te wonen 

 
Aanvullingen: 
- Lucht water warmtepompen die het ook bij koude doen en geschikt zijn voor de renovatie (2x) 
- Een duurzame en energieneutrale woning is al voor veel woningen mogelijk. De techniek is er 

al zonnepanelen, warmtepomp, energieopslag (3x) 
- Laat je huis doorlichten door een energieadviseur. Wat kun je zelf al doen? Waar kun je euro’s 

op besparen? 
- Vervangen kozijnen, dubbel glas, FSC Hardhout, HR++ 
- Nieuwe woningen met hergebruik regenwater 
 
2. De Duurzame Buurt (1x) 

Ga in overleg met bewoners, coöperatie en andere stakeholders om het energieverbruik in 
woningen en woonomgeving aan te pakken. Focus minder op opwekking maar meer op 
beperking verbruik 
 

Aanvullingen: 
- Zorg voor tijdelijke, kleinschalige sociale woningbouw in iedere wijk. Bouw hierbij cradle-to-

cradle. Huidige woningnood opvangen en daarna de materialen hergebruiken 
- Bouwen met platte daken en op de platte daken (wonen + utiliteitsbouw) groente etc. 

verbouwen (isolatie, benutting buitenruimte, gezonde voeding + leuk!) (2x) 
- Plek met zonnepanelen voor gezamenlijk gebruik (2x) 

 
3. Duurzaamheidslening (5x) 

Inwoners van IJsselstein zouden de mogelijkheid moeten hebben om tegen gunstige 
voorwaarden een lening af te sluiten die te gebruiken is voor investeringen in duurzame 
energie zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepomp 

Aanvullingen: 
- Is er al � provinciaal tot € 25.000 (beter kenbaar maken en promoten) 

 
4. Als 1 e gemeente een wijk realiseren die energieneutraal i s én Smartgrid! 

 
5. ‘Steen eruit, plant erin’ (5x) 

Zorgen voor meer groen rondom het huis. Aanvullend met stekjesdag, Eetbaar IJsselstein, 
wijkbudgetten. 

Aanvullingen: 
- Er leeft geen dier meer in een stenen tuin; water kan bij zware buien niet weg, in een hete 

periode stijgt de temperatuur vele graden 
 

6. 3D printen in leem (2x) 
Bouwen met lokale klei � leembouw met wat cement erbij. Gebouwen worden zo uit de eigen 
grond getrokken. Kan ter plekke gefabriceerd worden. In Afrika wordt ook zo gebouwd. Kan 
ook met 3D printer in groot formaat 
 

7. Natuurroutes (netwerk) in de stad (ommetjes) (2x ) 
Dichtbij de bewoners; paden om te wandelen & fietsen zonder recreant te zijn 

 
8. Overtoom gezellig maken (2x) 

Fontein, waterstroompjes, groen, bankjes 
 

9. Oranje afvalcontainer per woning voor plastic in zameling (2x) 
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WERKEN 
 
Ideeën: 

1. Energie opwekken in fitness salons (7x) 
 

2. Duurzaamheidskring (4x) 
Avonden met ondernemers op gebied van hoe duurzaam ondernemen: Heel concreet! 
 

Aanvullingen: 
- Leut gebruiken als ontmoetingsplaats voor bedrijven en gemeente. Laagdrempelig en sociaal. 
- Dat de Baronie, gemeente, zzp en de ondernemersorganisatie elkaar echt gaan vinden om 

samen duurzaam te ondernemen! (3x) 
3. Duurzame werkplek zzp’ers (3x) 

Creëer plek voor zzp’ers om te werken, elkaar te ontmoeten. Duurzame inrichting, 
energieneutraal, groen erbij 
 

Aanvullingen: 
- Door meer bekendheid van alle vakdisciplines in IJsselstein meer lokaal samenwerken en dus 

duurzamer (als voorbeeld dat niet mensen richting Amsterdam rijden en Amsterdam weer 
richting hier) 
 

4. Optimale benutting gebouwen (3x) 
Gebruik je gebouw buiten openingstijden voor andere ontmoetingen. Hierbij de bieb een heel 
goede manier om gebruik van stenen gezamenlijk te gebruiken. 
 

Aanvullingen: 
- Neem een zzp’er of kunstenaar in huis. Deze maakt gebruik van uw faciliteiten: energie, 

apparaten. Geeft uw collega’s een creatieve duw. 
 

5. Bestaande duurzame initiatieven promoten 
Hierdoor krijgen duurzame initiatieven meer slagingskans en draagvlak. Bijvoorbeeld: 
Zomozorg Horeca. R5 duurzame kleding. 
 

6. Inkoopbeleid regionaal (2x) 
Maak je inkoopbeleid zo dat je eerst in de regio inkoopt en pas daarna buiten de regio. Als je 
dat weet van elkaar gaat business to business lokaal geld opleveren en minder 
vervoersbewegingen. 
 

7. Werk-leer traject ongemotiveerde leerlingen 
Niet gemotiveerde leerlingen een jaar in de praktijk laten ervaren hoe hun toekomst er met 
deze houding uit zal zien 
 

8. Laat Pauw de gekapte bomen recyclen tot tuinmeub els (2x) 
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VERKEER 
 
Ideeën: 

1. Fietspad langs de Noord-IJsseldijk (10x) 
Omdat daar een groots bos komt en prachtige voorzieningen. 
 

2. IJsselstein Fietsvriendelijk! (3x) 
Knelpunten oplossen; fiets voorrang op geregelde kruispunten, zeker buiten de spitsuren; 
voldoende stallingsplekken, zeker in de binnenstad 

 
Aanvullingen: 
- Voer opnieuw een fietsbalans uit in samenwerking met de fietsersbond � leidt tot advies voor 

verbetering van fietsinfrastructuur 
- Iedere wijk een eigen bakfiets (2x) 
- Investeer in veilige fietsroute naar Nieuwegein. “Goede verlichting, bosjes laag houden, 

verlicht fietspad” � Langs IJssel en langs moskee. 
- Fietsen naar bedrijven bevorderen (woon-werk verkeer) en voor bezoekers voldoende 

stallingsplaatsen (2x) 
 

3. Energie-opwekkende fietspaden (3x) 
 

4. Contacten vergroten door fietslessen en samen fi etsen 
Fietslessen aanbieden door Fietsersbond voor mensen die niet kunnen fietsen of te weinig 
zelfvertrouwen hebben. Contact met Vluchtelingenwerk: omgeving samen verkennen per fiets 
 

5. Alle openbare verlichting in IJsselstein door di mbare LED vervangen (4x) 
 

6. Boodschappenthuisbrengservice (4x) 
Zodat meer mensen met de fiets ’t stadje inkomen en boodschappen doen en lekker blijven 
hangen om te genieten van de sfeer en de ontmoeting 

 
7. Lead nemen in auto’s laten rijden op afvalolie 

 
8. Zonnepanelen op het dak tennisclub voor laden e- auto’s (2x) 
Aanvullingen: 
- Beeldvorming rondom electrisch rijden, wat kost het nu echt en hoeveel km kun je nu echt 

ermee rijden? 
- Meer combinaties zonnepanelen en oplaadpalen 

 
9. De tweede auto wordt een deelauto 
Aanvullingen: 
- Is er al: Snapcar 
- Per wijk een paar grote auto’s (deelauto’s) zodat mensen zelf een kleinere auto aan kunnen 

schaffen 
- Grotere auto’s kopen is meestal vanwege vakantie: voor de dagelijkse reisjes is een grote, 

benzine slurpende wagen niet nodig. De mensen zouden de mogelijkheid moeten krijgen de 
auto voor een bepaalde periode in te ruilen voor een grotere, één die goed is voor de 
vakantiebezigheden en verder een kleine auto rijden 

- Mogelijkheid aan de dealer geven auto’s te verhuren 
- Meer carpoolen, landelijk gebruik maken van Snapcar of meerijden met Blabla car 
 
10. Pakketafleverposten in de buurten 

Centrale afleverpunten waar de pakketpost kan afleveren waar klanten met een code kunnen 
afhalen � minder verkeersbewegingen 
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GROEN & NATUUR 
 
Ideeën: 

1. Recycle de gekapte boom en geef hem een nieuw le ven in IJsselstein (11x) 
Borden en dienbladen van stammetjes 
Krukjes van stammen 
Schors voor de tuinen 

Aanvullingen: 
- Laat Pauw de gekapte bomen recyclen tot tuinmeubels 
- Fruit- en nootbomen worden de laatste jaren niet (goed) gesnoeid. Heel jammer, want zo gaat 

de kwaliteit van de bomen achteruit. Zorg goed voor wat er is (3x). 
- Grote bomen zijn goed voor de biodiversiteit, aandacht daar voor 
- Droombankje bij de nieuw geplante eik: ontmoeten, dromen, nieuwe ideeën (2x) 

 
2. Natuurplek met water, groot (5x) of klein (3x) 
Aanvullingen: 
- Grote zwemplas in het buitengebied tegen bebouwde kom. Kinderen en volwassenen kunnen 

hier de hele dag recreëren. Combineren met natuurlijk spelen + smulbos + landwinkel (5x) 
- Natuurplek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, leren, bewegen: slootje springen, 

parcours, speurtocht, vuurtje steken (3x) 
- Graag zou ik in het nieuwe IJsselbos een duurzaam en voor iedere inwoner (dus ook minder 

valide personen) begaanbaar wandelpad zien. Mooi zou het zijn wanneer dit gecombineerd 
wordt met een leer-ontdek-en avontuur- speelpad 

- Grootste klauterbos van Nederland (5x) 
- Nieuwe aanplant IJsselbos: eetbaar: bramen, hazelnoten etc. (3x) 
- Minder ingrijpen in groene gebieden, hout laten liggen in het bos (4x) 
- Stilteplek in het nieuwe IJsselbos om te mediteren, vuurstookplaats, yogalessen in het bos, 

makkelijk verkrijgbare evenementenvergunning (3x) 
- Groene recreatie, educatie aan rand van IJsselstein (grond beschikbaar via provincie) 
 
3. Grote natuurspeeltuin langs de IJssel, net buite n IJsselstein (10x) 

Energieopwekkende speeltoestellen 
Waterkolom vullen en energie opwekken met zwemwater 

 
4. Zwemmen in de grachten (3x) 

 
5. Mobiele kruidentuin (3x) 

 
6. Groot natuurlijk losloopgebied voor honden (2x) 

Waar ze kunnen spelen en zwemmen 
 

7. Weidegebieden inrichten als broedplaats voor de grutto 
Aanvullingen: 
- Het boerenland bestaat alleen nog maar uit raaigras. Daar zit geen insect meer in en daar 

broedt dus ook geen weidevogel meer in. 
- Aandachtspunten zijn: minder mest, minder gortdroge weilanden en minder monotone 

begroeiing 
 

8. Ruige natuur in IJsselstein, behoud oude boomgaa rden (4x) 
Een hartekreet om het zeldzame ruige natuur in IJsselstein te beschermen. Fruitbomen en 
bramen staan door elkaar heen. Gevolg: enorme rijkdom aan vogelsoorten, insecten, bloemen en 
vlinders. Dit is een indringend oproep aan de gemeente dat ze unieke gebieden in eigendom 
hebben die het waard zijn te behouden. 
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BACK TO BASIC 
 
Ideeën: 

1. Recyclestraat bij de gemeentewerf (9x) 
o Creatief Recycle Centre waar scholen en kunstenaars spullen kunnen halen 
o Recycling van bouwmateriaal 
o Recycling van artikelen: kleding, speelgoed, huishoudelijk 
� Gebruik dit als werkgelegenheid 

 
2. Kledingbibliotheek (8x) 

Lenen van kleding en weer terugbrengen 
Aanvullingen: 
- Krijg de kleertjes: inruilen van baby-/kinderkleding 
- Ruilmarkt kleding boeken speelgoed via scholen 
- Leer je kleding maken en weer repareren 
- Oma leert kinderen haken en breien: doe onderwijs door ouderen inzetten 
- Aanhaken bij initiatief om kleding voor sollicitatiegesprekken te verzamelen en extra training 

aan te bieden (2x) 
 

3. Moestuin restaurant openen (3x) 
Aanvullingen: 
- Idee ervan overnemen door het geven van een kookworkshop voor de jeugd in IJsselstein. 

Kimara biedt aan om in de kookstudio in IJsselstein gratis een kookworkshop aan te bieden 
voor jeugd die rondhangt op straat. Leren duurzaam gezonde maaltijden te maken. 

- Vegetarisch promoten (minder vlees eten / vervanging landbouw intensiviteit) 
Aanbod supermarkten, gerechten restaurants, sterren uitreiken aan restaurants die voldoen 
aan duurzame norm 

- Kookboek voor recepten uit IJsselstein met de vindplaats van de ingrediënten in IJsselstein 
4. Met andere culturen koken (2x) 

Duurzaam met de ogen op de wereld: Uitwisseling van ideeën, technieken, recepten met 
andere culturen/landen zoals Sovata, Roemenië. Bijvoorbeeld: vroeger wekten we groenten in 
en die techniek wordt in Roemenië nog dagelijks toegepast. 

 
5. Leer van armoede (3x) 

Bijvoorbeeld Sovata, Roemenië en Dara-Europe. Nederland heeft een behoorlijke 
weggooicultuur. Landen waar het minder gaat hebben dat niet. Daar kunnen we van leren. 

 
6. Seizoenskalender in de winkel (3x) 

Met groente, fruit van het seizoen bij de groenteafdeling van de supermarkt 
 

7. Stop de plastic tasjes! (2x) 
Ieder huishouden een goede kwaliteit tas (nylon) geven ter promotie 
Tassenbol in de winkel 

 
8. Buitenkoelkast (soort Beebox) 

Een buitenkoelkast bij de woning (als een brievenbus) waar lokale partijen hun eetbare 
producten kunnen afleveren met code (bv. Beebox) 
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WILDE IDEEËN 
 
Ideeën: 

1. Fairtrade shirt IJVO 50 jaar IJsselstein (12x) 
Ieder deelnemend kind en vrijwilliger krijgt als herinnering aan 50 jaar IJVO een puur & fair 
jubileum T-shirt (biologisch katoenen / Max Havelaar Fairtrade gecertificeerd). 
Extra aantallen van beide uitvoeringen zijn voor alle IJsselsteinders te koop (er wordt al 
gedacht aan een tijdelijke IJVO winkel) 

Aanvullingen: 
- Verkoop op meerdere locaties voor alle IJsselsteinders (Wereldwinkel, Uit in IJsselstein, etc,) 
- Rabobank heeft toegezegd graag mee te sponsoren 
- Digitaliseren van de IJVO krant / niet meer op papier (5 dgn / 1800 vellen/dag) � algemeen: 

duurzaam IJVO 
 

2. Gluren bij de buren (5x) 
Hardloopevent door IJsselsteinse gebouwen en monumenten (hardlopen en wandelen) 

 
3. Grote denktank (3x) 

Is club van mensen die opstellen wat er allemaal al is en gaan kijken wat ‘handen en voeten’ 
kan krijgen voor IJsselstein (we lopen achter en het wordt hoog tijd dat we de achterstand 
gaan inlopen). 

 
4. Zet de gemeenteraad in een kamer 

Laat ze niet uit de kamer voordat ze het eens zijn over het beleid en ze zich niet laten leiden 
door hun politieke geur en kleur, meer door hun wens naar duurzaamheid. 

 
5. Yoga op het Podium 

In de zomervakantie gratis iedere dag yoga op het Podium. 
Idee: afkomstig van Ottawa (voor parlementsgebouw) dagelijks in de zomermaanden d.m.v. 
instructeurs (met microfoon) en meerdere begeleiders 
 

6. Zomerproject Dansschool 
Het idee komt uit Bordeaux: dansles voor publiek door “dansdocenten”. Eén dansstijl per 
avond (bijv. Tango, stijldansen, rock, house). Plaats: in Bordeaux langs de Rhone (dansen op 
de kade). Bij ons: dansen op de plaats? 

 
7. Zonnewijk Zenderpark 

Heel Zenderpark vol met PV panelen + op daken van bedrijven 
 

8. Speelplek scholenterrein Zenderpark 
De ‘bak’ achter de 3 scholen in Zenderpark op warme dagen vol laten lopen en speelplek 
laten zijn voor kinderen. Meer cohesie in de wijk, ontmoetingsplek voor gezinnen 
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BEWUSTWORDING (thema toegevoegd) 
 
Ideeën: 

1. Op scholen kleding en speelgoed inzamelen (5x) 
Een ander kan het gebruiken 
Leerlingen leren repareren/naaien/veranderen/ontwerpen 
Modeshow met vermaakte kleding 
Speelgoed weer bruikbaar 

Aanvullingen 
- Oma leert kinderen haken en breien: doe onderwijs door ouderen inzetten 

 
2. Afvalvrije scholen (ook apart ophalen) 

Schonere omgeving scholen, houding, gedrag scholieren 
 

3. Schoolmoestuinen (2x) 
Leg meer tuinen aan om het schoolgebouw (educatief, doen, proeven) 

Aanvullingen 
Zet bestaande organisaties in als ondersteuning 
Combineer agrarische ondernemers meer met scholen door korte werkstages en dan wellicht 
koken met de producten die ze zelf geoogst hebben 

 
4. Iets doen met onze bodemschat KLEI (3x) 

Als keramist zou ik graag op de ‘bodemschat’ hier in deze IJsseldelta namelijk ‘KLEI’ wat 
willen doen. Hoe leuk zou het zijn om daar “iets” mee te doen? 
 

5. Meer ‘duurzame’ uitstraling op prominente plekken i n IJsselstein (sedumdaken, 
zonnepanelen)  


