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1. Inleiding 
 
 

1.1. Wettelijke taken en bovenwettelijke ambities 

De primaire doelstelling voor de gemeente is het adequaat uitvoeren van de wettelijke taken. De 
duurzaamheidsagenda 2011-2014 beschreef uitgebreid de wettelijke taken op het gebied van milieu 
en duurzaamheid. Strategie en uitgangspunten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke 
taken werden slechts kort benoemd. De Duurzaamheidsagenda 2011-2014 was verder vooral 
bedoeld voor de aanvullende - bovenwettelijke - ambities. 

1.2. Evaluatie 

Op verzoek van de gemeente Hillegom is in de voorliggende rapportage de uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 ‘Samenwerken en verbinden’ geëvalueerd. De 
Duurzaamheidsagenda is eind 2011 vastgesteld. In de evaluatie wordt ook een gedeelte van 2015 
meegenomen.  
 
Deze evaluatie is zeker niet volledig. Ze geeft wel een ‘terugblik in vogelvlucht’ op het 
duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Hillegom de afgelopen jaren gevoerd heeft. Die terugblik 
maakt het ook mogelijk om enkele conclusies te trekken en om vooruit te kijken. Deze aanbevelingen 
kunnen gebruikt worden als bouwstenen voor het duurzaamheidsbeleid in de komende jaren en als 
input voor de omgevingsvisie.  

1.3. Aandachtsgebieden, sectorale verdeling 

De uitvoering van de volgende drie ‘thematische speerpunten’ die in de Duurzaamheidsagenda staan 
genoemd, is kort onderzocht:  

 Gezonde en veilige leefomgeving 
 Duurzame inrichting 
 Duurzame wereld 

Op basis van fysieke en telefonische interviews met ambtenaren en betrokkenen en bestudering van 
beschikbare literatuur is bekeken welke resultaten geboekt zijn voor deze drie onderwerpen. Er is 
gekozen om niet voor de onderwerpen te kiezen, maar om een sectorale verdeling aan te houden. In 
deze evaluatie zijn de volgende aandachtsgebieden uit de duurzaamheidsagenda 2011-2014 als 
hoofdonderwerpen genomen: 

 Wonen 
 Werken 
 Mobiliteit 
 Groene en natte ruimte 
 Gemeentelijk organisatie 

 
De  missie Duurzaamheid, veiligheid en verbetering van de leefomgeving is in de 
duurzaamheidsagenda vertaald naar wensbeelden en aandachtpunten.  
 

Onder duurzaamheid  en duurzame ontwikkeling verstaan we: “de ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Deze 
definitie is leidend voor het duurzaamheidsbeleid in Hillegom. 
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De input van de evaluatie alsmede ook de conclusies zijn tot stand gekomen in samenspraak met 
ambtenaren van de gemeente Hillegom. 
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2. Evaluatie per sector 
 

2.1. Wonen 

Mensen willen wonen in een gezonde en veilige leefomgeving. Voor het uitvoeren van de wettelijke 
taken zijn luchtkwaliteit, geur, geluid,  externe veiligheid, bodem  en waterbodembeheer belangrijke 
aandachtspunten. Daarnaast geven we inzicht in behaalde resultaten op het gebied van 
energiebesparing en –opwekking. 

2.1.1. Gezonde en veilige leefomgeving 

Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) 

In de regio Holland Rijnland is de regionale verkeers- en milieukaart geactualiseerd. De 
Omgevingsdienst heeft daarbij geadviseerd. De gemeente Hillegom heeft de RVMK in mei 2015 
vastgesteld. 

Luchtkwaliteit 

Mede vanwege onze verplichtingen vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) blijft luchtkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. De Omgevingsdienst voert de NSL taken uit 
voor onder andere de gemeente Hillegom. De Omgevingsdienst brengt de luchtkwaliteit van de regio 
Holland Rijnland in kaart. Voor de gemeente Hillegom is over het jaar 2009 voor het laatst een 
rapportage opgesteld (zonder normenoverschrijdingen). In de afgelopen jaren is alleen voor Leiden 
een rapportage opgesteld omdat daar, langs drukke wegen in het stedelijk gebied, de grenswaarde 
voor stikstofdioxide nog wordt benaderd. Uit de laatste rapportage van maart 2015 (gebaseerd op 
cijfers uit 2013) van de gemeente Leiden blijkt dat ook in de gemeente Leiden geen waarden zijn 
overschreden. In de andere gemeenten, zoals ook de gemeente Hillegom, is geen kans meer op 
overschrijding van de grenswaarde en hiervoor worden dan ook geen rapportages meer opgesteld. 

Geur 

Inwoners kunnen last van geur ondervinden afkomstig van bedrijfsactiviteiten. Dat kunnen 
industriële of agrarische activiteiten zijn. Door middel van Wet milieubeheer vergunningen, het 
toezicht daarop en door een goede ruimtelijke ordening zorgen we er voor dat bedrijfsgeuren niet 
leiden tot overlast. De gemeente heeft in 2010 een geurverordening vastgesteld om in eerste 
instantie de geuroverlast door de manege beter te beheersen. Deze geurverordening is toegepast bij 
de omgevingsvergunning voor de ‘manege Hillegom’ in 2015, hierdoor zijn afstanden verlaagd. 

Geluid 

Vliegtuiggeluid 
Hillegom ligt aan de rand van de zogenoemde spijkerboorroute (de startroute vanaf de ‘Kaagbaan’ 
tussen Hillegom en Hoofddorp, zie de figuur op de volgende bladzijde). In 2012 is deze route 
verschoven richting Hoofddorp en ligt verder af van Hillegom. Om deze reden zijn er, ondanks de 
groei van het vliegverkeer, juist minder vliegtuigen gemeten in 2012. In 2013 was echter weer een 
kleine toename te zien.  
Er waren tot 1 januari 2014 drie meetpunten van vliegtuiggeluid in Hillegom. Er zijn op deze 
meetpunten voor in totaal zes jaar metingen verricht. De geluidbelasting had over deze drie 
meetpunten in 2014 een jaargemiddelde van tussen de 41,7db tot 45.1 db. Waarbij de het 
geluidsniveau van de passage (de SEL-waarde) geen extreme waarden (van meer dan 80db) had. 



8  

Omdat de noodzaak er niet is door de daling van de metingen om de meetposten in stand te houden, 
in combinatie met de jaarlijkse kosten, is er besloten de metingen te beëindigen. In lijn hiermee is de 
gemeente Hillegom agendalid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) 
overleg van Schiphol en neemt zodoende niet meer actief deel aan de overleggen.  
 

 
Kaagbaan met start zuidwest-zijde tussen 1-8-2015 en 1-9-2015, tussen Zwaanshoek en Hoofddorp is richting 
het noorden de ‘Spijkerboorroute’ te zien (bron: NOMOS-online) 

Verkeersgeluid 
Woningen met een te hoge geluidbelasting worden waar mogelijk gesaneerd door middel van 
gevelsanering. De kosten voor de gevelsanering worden betaald vanuit het ISV3 deelbudget geluid of 
uit gelden vanuit het Ministerie van I&M. De Omgevingsdienst verzorgt de coördinatie van de 
gevelsaneringsprojecten. Het toenmalige ministerie van VROM heeft in 1986 (aangevuld in 2008) een 
lijst opgesteld met woningen die worden blootgesteld aan verkeerslawaai: de saneringsvoorraadlijst 
(voorheen A-lijst en B-lijst). In de gemeente Hillegom is deze als volgt samengesteld: 
 
A-lijst woningen Leidsestraat: De A-lijst woningen werden in hoge mate blootgesteld aan 
verkeerslawaai (geluidbelasting in 1986 > 65 dB(A)). Dit gaat om twaalf woningen en deze woningen 
zijn nog in onderzoek. 
B-lijst woningen N208 (1ste fase): In deze eerste fase zijn 213 adressen betrokken. De hogere waarde 
ten aanzien van het verkeergeluid is  door het ministerie van I&M vastgesteld. Het onderzoek naar de 
te nemen maatregelen wordt na de zomer van 2015 opgestart.  
B-lijst woningen N208 (2de fase): In deze tweede fase zijn 57 adressen betrokken. Er was een 
voorbereidingssubsidie aangevraagd en deze is in juni 2015 toegekend. Dit project bevindt zich nu in 
de fase dat er een conceptsaneringsprogramma opgesteld wordt.  
 
De gemeente is verplicht om de gevels van deze woningen te saneren, omdat de N208 is 
gereconstrueerd. Door de gevelsaneringsprojecten wordt het verkeerslawaai in deze woningen 
verminderd tot een geluidniveau dat ten minste voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Wet 
geluidhinder.  

Spoorgeluid 
Samen met het ministerie van I&M en Prorail wordt onderzocht hoe de geluidhinder bij het spoor 
aangepakt kan worden. In het ‘railproject zijn 84 woningen onderzocht, waarbij er twee in 
aanmerking kwamen voor geluid reducerende gevelmaatregelen. Het project is in de eindfase.  
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Geluid bij nieuwbouw 
In de duurzaamheidsagenda was opgenomen dat er betere geluidsisolatie zal worden toegepast dan 
wettelijk is vereist. Dit is opgenomen in hethogerewaardenbeleid en is iets stringenter dan wettelijk 
vereist. Dit beleid geldt ook voor nieuwe ruimtelijke plannen en specifiek voor de geluidsbelasting 
voor woningen en gevoelige bestemmingen.  

Overige veiligheids- en gezondheidsaspecten  

Toezicht tijdens de asbestverwijdering en controle op de eindbeoordeling en de afvoer van het 
asbest bij bedrijven is een vast onderdeel van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst. Hiervan 
zijn verder geen aantallen bekend. 

Bodem en waterbodembeheer 

De provincie handhaaft in de gemeente Hillegom op grond van de Wet bodembescherming. Voor het 
Ringvaartterrein is een saneringsplan voor bodemverontreiniging opgesteld en het  
deelsaneringsplan voor fase I is in uitvoering. De Omgevingsdienst is bevoegd gezag voor het Besluit 
bodemkwaliteit conform het Handhavingsplan 2011-2014.  

Samenleving en communicatie 

Met de kaartviewer ‘Mijn Leefomgeving’ op de website www.odwh.nl kan iedereen informatie 
vinden over: bodemkwaliteit, routes gevaarlijke stoffen en bedrijven in de gemeente Hillegom. Het is 
niet bekend hoeveel gebruik hiervan gemaakt wordt vanuit de gemeente Hillegom. 

2.1.2. Duurzame inrichting 

In de  duurzaamheidsagenda2011-2014 van de gemeente Hillegom is opgenomen: ‘Alle 
nieuwbouwprojecten worden zo veel mogelijk duurzaam ontwikkeld. Waar de gemeente zelf 
initiatiefnemer is, zetten we hier op in. Waar private partijen initiatiefnemer zijn, nodigt de 
gemeente deze uit om hierin mee te gaan en ondersteunen ze hen daarbij. Bij gefaseerde 
ontwikkeling zal voor iedere fase opnieuw worden beschouwd of er aanvullende duurzaamheid 
kansen kunnen worden gerealiseerd.’ Zo wordt er vanuit de gemeente gestimuleerd dat derden een 
GPR-score van zeven halen. Bij nieuwbouwprojecten wordt de ambitietabel duurzame stedenbouw 
gehanteerd. In de nieuw op te stellen Omgevingsvisie Hillegom  wordt duurzaamheid opgenomen.  
Voor het Ringvaartterrein is voor de bouw van meer de 200 woningen is geen energievisie, maar een 
notitie duurzame stedenbouw opgesteld aan de hand van de ambitietabel duurzame stedenbouw.  
Daarnaast is bij het Ringvaartterrein samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek 
gedaan naar het toepassen van een Desah-systeem (composteren en energieopwekking) in plaats 
van riolering. Dit bleek niet haalbaar te zijn.  

2.1.3. Duurzame wereld 

 

Het ‘klimaatprogramma’ is afgelopen in het jaar 2012 en vanwege de bezuinigingsopgave is er geen 
nieuw klimaatprogramma opgesteld. Tot 2012 werd de CO2-reductie welke behaald was door 
projecten door middel van het treffen van duurzame maatregelen in een de CO2-monitor 
(tegenwoordig Enervisa) door de Omgevingsdienst ingevuld. Deze wordt, door de kosten die het met 
zich meebrengt, sinds 2012 niet meer bijgehouden door de Omgevingsdienst en/of gemeente 
Hillegom. Conform de duurzaamheidsagenda zou de gemeente Hillegom minimaal op de bestaande 
voet en schaal het programma na 2012 voort kunnen zetten. Echter omdat dit niet wordt 
bijgehouden is dat op projectniveau op dit moment niet meetbaar. 

Particuliere koopwoningen 

Hillegom neemt deel in het programma Energieakkoord Woningen regio Holland Rijnland. In de regio 
Holland Rijnland is er met succes aanspraak gedaan op de middelen die de overheid via de 

http://www.odwh.nl/
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschikbaar heeft gesteld. De Omgevingsdienst heeft 
hiervoor samen met de deelnemende gemeenten een plan van aanpak van het ‘programma 
Energieakkoord Woningen – De vorming van een regionale alliantie’(hierna te noemen ‘het 
programma’) opgesteld. Hierin staat dat de regio, met totaal ruim 110.000 particuliere woningen, de 
volgende doelen in de regio wil bereiken:  
• Eind 2016 wil de regio 33% van de bestaande koopwoningen hebben bereikt met informatie 

over energiebesparing en duurzame energieopwekking.  
• Van dit gedeelte zal minimaal 10% geactiveerd worden om een duurzame energiemaatregel 

uit te voeren. 
Een evaluatie vindt eind 2016 plaats door een evaluatie naar de VNG. 
  
Vanaf 18 juni 2015 is er (vanuit het programma) een vernieuwd digitaal energieloket;  
www.duurzaambouwloket.nl. Hier kunnen de inwoners van onder andere de gemeente Hillegom 
terecht voor informatie/ aanvragen van offertes gericht op energiebesparende maatregelen en 
duurzame energie opwekking. Daarnaast kunnen lokale bedrijven zich aan de website verbinden. In 
de eerste twee maanden dat de site actief is, zijn er tien inwoners uit de gemeente Hillegom welke 
vragen hebben gesteld over duurzame maatregelen of offertes hebben aangevraagd. Doordat de 
gemeente hierin actief participeert zullen er meer duurzame energie maatregelen plaats vinden bij 
de particuliere woningeigenaren. 

Woningcorporatie STEK  -  algemeen 

Vanuit de Woonvisie (2009) zijn er tussen de woningcorporatie STEK (hierna STEK) en de gemeente 
Hillegom ‘prestatieafspraken’(2012) gemaakt, totaal bijna 50 afspraken op verschillende gebieden en 
op verschillende niveaus. Er is een sterke afname van het woningbezit van STEK in de gemeente 
Hillegom van woningen met een energielabel D en een sterke toename van woningen met een 
energielabel B. In onderstaande tabel is deze positieve ontwikkeling tussen 2012 en 2015 te zien. 
 
Energielabels van de woningvoorraad van de woningcorporatie STEK in de gemeente Hillegom van begin 2012 
in vergelijking met juli 2015 

↓Energielabel 2012  % 2015 % 

A 231 10% 315 14% 

B 139 6% 318 14% 

C 640 29% 699 30% 

D 655 30% 457 20% 

E 226 10% 209 9% 

F 178 8% 155 7% 

G 86 4% 66 3% 

Geen label 58 3% 109 5% 

totaal 2213  2328  

Woningcorporatie STEK - projectniveau 

Op de zeven appartementencomplexen aan de Mesdaglaan de zogenoemde ‘Mesdagflats’ in 
Hillegom hebben sinds 2011 zonnepanelen op het dak. Ongeveer 73 zonnepanelen per 
appartementencomplex. Deze wekken per appartementencomplex zo’n 18.000 kWh op jaarbasis op 
voor de algemene voorzieningen. 
Ook de huurwoningen in de Vossepolder, Hertog Reynout, Leeghwater, Cruquius en Wouda (50 
eengezinswoningen en 38 meergezinswoningen) zijn voorzien van zonnepanelen. Per woning zijn 
direct bij de bouw 3 of 4 zonnepanelen geplaatst.  
 
 

http://www.duurzaambouwloket.nl/
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Nieuwbouwproject Wouda, huurwoningen met direct bij de bouw 3 of 4 zonnepanelen (bron STEK) 

 
In 2014 is bij 86 woningen het project ‘samen besparen in 2014’ gestart. Stek biedt 
isolatiemaatregelen aan en vraagt een huurverhoging voor deze aanpassing.  

Duurzame energie 

Door de Omgevingsdienst is voor de regio Holland Rijnland een Energievisie opgesteld om in beeld te 
krijgen waar kansen liggen voor het opwekken van energie. Hieraan zijn geen concrete projecten 
gekoppeld. In Holland Rijnland zal samen met de provincie bekeken worden welke projecten er op 
het gebied van energieopwekking gegenereerd en uitgevoerd kunnen worden. De provincie heeft 
hiervoor in het nieuwe coalitieakkoord middelen voor de hele provincie beschikbaar  gesteld.  
Projecten met duurzame opwekking zijn in de afgelopen periode wel door initiatiefnemers/bedrijven 
en particulieren gestart, maar niet vanuit een door de gemeente geïnitieerd plan.  
Wel is er een voorstel in voorbereiding om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan particuliere 
woningeigenaren om initiatieven voor energiebesparing en/of -opwekking te stimuleren.  
 
Duurzaamheidsprijs Bollenstreek 
Sinds 2010 wordt in de Bollenstreek de Duurzaamheidsprijs jaarlijks voor bedrijven georganiseerd om 
bedrijven in het zonnetje te zetten, die duurzaamheid (zowel People, Planet en Profit) in hun 
bedrijfsvoering hebben opgenomen en uitdragen. Het initiatief startte door de gemeenten Hillegom, 
Lisse en Noordwijkerhout. De gemeenten Teylingen en Noordwijk hebben zich inmiddels 
aangesloten. Winnaars van de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek uit de gemeente Hillegom zijn onder 
andere Installatiebedrijf Brouwer (winnaar 2010), Annemieks Pluktuin (publieksprijs 2011) en Raab 
Karcher (publieksprijs 2014). Eind 2015 vindt een algehele evaluatie van de Duurzaamheidsprijs 
Bollenstreek plaats. 
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2.2. Werken 

2.2.1. Gezonde en veilige leefomgeving 

 

Klachten als gevolg van bedrijvigheid 
Uit de jaarverslagen van 2013 en 2014 is een toename van het aantal milieuklachten te zien m.b.t. 
bedrijven die onder gemeentelijk toezicht vallen, van 29 naar 38. De ingekomen klachten hadden 
voornamelijk betrekking op geluid- en geuroverlast, maar kwamen vaak niet boven de wettelijke 
normen. 
 
Wettelijk bepaald 
De gemeente en de Omgevingsdienst zorgen er voor dat de bedrijven werken conform de meest 
actuele regels. Dit betekent dat bedrijven een actuele vergunning hebben of conform Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB) werken (zoals het Activiteitenbesluit, Besluit Landbouw, Besluit 
glastuinbouw). In de loop van 2015 is het streven dat 95% (of meer) van de bedrijven een actuele 
vergunning of melding hebben. Tot nu toe is dat nog niet gerealiseerd, er zijn nog enkele bedrijven 
welke een actualisatie nodig hebben. Bij bedrijven vindt gestructureerd toezicht en handhaving 
plaats waardoor het aantal overtredingen van kernvoorschriften tot 20% daalt.  
 
Externe Veiligheid  
De risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in 
beeld en inzichtelijk, worden voorkomen of aangepakt. De Omgevingsdienst controleert bedrijven 
hier op. In de jaarverslagen van de Omgevingsdienst over de gemeente Hillegom van 2013 en 2014 
zijn het volgende waarden meegenomen: In 2013 zijn in Hillegom 85 initiële controles en 28 
hercontroles uitgevoerd. Bij 33 procent van de reguliere of opleveringscontroles waren één of 
meerdere hercontroles nodig. In de eindrapportage van 2014 stonden 113 controles en 39 
hercontroles. Het percentage is hierbij nagenoeg gelijk gebleven. De omgevingsdienst streeft naar 
een naleving op het aspect veiligheid bij de eerste controles van 100% en op alle aspecten bij de 
eerste controles van 80%. Volgens de periodieke rapportage van de Omgevingsdienst is op het 
aspect veiligheid bij standaard bedrijven 80% en bij complexe bedrijven 100% behaald. Op alle 
andere milieuaspecten is dit respectievelijk 80% en 50%. Bij administratieve en deelcontroles is de 
norm 80% en is 100% behaald. 
Conform de duurzaamheidsagenda is de externe veiligheidsvisie geactualiseerd door de 
Omgevingsdienst West Holland (zomer 2014). De gemeente Hillegom heeft deze visie in mei 2015 
vastgesteld. 

2.2.2. Duurzame inrichting 

 
Vanuit wettelijke kaders wordt het vestigen en uitbreiden van bedrijven sectoraal beoordeeld op 
gezondheid- en milieuaspecten. Bij bedrijven gaat daarbij speciaal de aandacht uit aan de regels voor 
milieuzonering. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van 
woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te 
staan. Bovenstaande wordt toegepast volgens de geldende en nieuwe bestemmings- en ruimtelijke 
plannen. Bij initiatieven voor zowel woningbouw als bedrijven wordt in een ruimtelijke 
onderbouwing aandacht besteed aan de milieuzonering. Deze toets wordt door de Omgevingsdienst 
uitgevoerd. Op basis van dit advies wordt bekeken of er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. 

2.2.3. Duurzame Wereld 

 
Veel van de regels met de trekking tot de uitstoot worden bepaald op nationaal op Europees niveau. 
De trend hierbij is dat deze strenger worden. Vanuit de Omgevingsdienst is een project gestart 
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waarbij bedrijven worden gestimuleerd om minder energie te gebruiken. Deze stimulatie is bovenop 
de wettelijke controle vanuit het activiteitenbesluit gericht op energieaspecten.  
Het is niet bekend hoeveel bedrijven in de gemeente Hillegom Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) toepassen. 

2.3. Mobiliteit 

2.3.1. Gezonde en veilige leefomgeving 

 
Met maatregelen zoals verkeersnetmaatregelen waaronder: snelheidsbeperkingen, de aanleg van 
rotondes en planologische ingrepen worden de negatieve gevolgen van het autoverkeer voor de 
luchtkwaliteit en de geluidhinder aangepakt. In de nabije toekomst komen daar nog 
verkeerscirculatieplannen en ‘groene golven’ bij. 

2.3.2. Duurzame inrichting 

Verkeersdoorstroming  

Verbeteren van de verkeersdoorstroming, door de verbinding van het NS-station ten opzichte van 
het centrum te verbeteren (fiets, auto en openbaar vervoer). Andere aspecten van de 
verkeercirculatie rondom het centrum worden meegenomen in de parkeerbeleidsnota. 
 
Op interprovinciaal niveau willen we de verkeersdoorstroming verbeteren en de bereikbaarheid van 
de Greenport Duin- en Bollenstreek en de leefbaarheid in de woonkernen vergroten. Ook door  de 
voorziene woningbouw in de Bollenstreeek, Haarlemmermeer en stadsregio Amsterdam en het 
oplossen van knelpunten in Zuid-Kennemerland en de passages over de Ringvaart is de aanleg van de 
verbinding tussen de N205 en N206 een belangrijke schakel voor de toekomstige 
verkeersdoorstroming van de regio. Ook bij bestaande wegen zorgt een aanpassing voor een betere 
verkeersdoorstroming, zoals bij de N208. In de eerste fasen is de weg aangepast door onder andere 
het aanbrengen van rotondes en zijn nu aan weerszijden fietspaden aangelegd in combinatie met 
verhoogde parkeerplaatsen, zie de foto op de volgende bladzijde.  
 

 
De ‘vernieuwde’N208 in de gemeente Hillegom ten hoogte van Leidsestraat 149, bron: Google maps, Street 
view 

Openbaar vervoer (OV) en duurzaam vervoer 

In een latere fase wordt bij de N208 een ‘Korte afstand Radio’ (KAR) systeem ingebouwd waardoor 
het openbaar vervoer, middels beïnvloeding van de verkeerslichten, voorrang zal krijgen op het 
andere verkeer. 
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Tot voor 2011 was er geen busverbinding met het station. In 2015 rijden er overdag ongeveer twee 
bussen per uur en sluiten ze goed aan bij de aankomst en vertrektijden van de treinen op het station 
van Hillegom.  
 
De gemeente heeft er conform de duurzaamheidsagenda voor gezorgd dat er twee elektrische 
oplaadpunten komen. Er kunnen in totaal drie elektrische auto’s opgeladen worden. De mogelijkheid 
bestaat om een parkeerplaats als oplaadplaats toe te voegen.  
 
Het onderzoeken van mogelijkheden voor een ‘Park and Ride’ voorziening bij het station. Er wordt 
bekeken of de parkeergelegenheid bij het station uitgebreid kan worden. De exacte locatie is echter 
nog niet bekend.  
 
Op dit moment wordt de inrichting van de Stationsweg tot fietsstraat nader uitgewerkt.  
´Duurzame mobiliteit is een bijzonder speerpunt de komende jaren. De gemeente stimuleert fiets- en 
OV-gebruik door onder andere het verbeteren van de bestaande fietspaden.´ Dit is opgenomen in 
het Hillegoms verkeer en vervoerplan (HVVP) onderdeel fietsplan van 2013. Hierin staat dat de in de 
gemeente in de contacten met het bedrijfsleven van Hillegom het onderwerp ‘bevorderen 
fietsgebruik i.c.m. OV’ aan de orde stellen. In tegenstelling met wat in de duurzaamheidsagenda is 
opgeschreven, wordt er voor zover bekend geen aandacht besteed aan het stimuleren van het 
gebruik van de fiets i.c.m. OV. Verder wordt er ook niet actief gestimuleerd om het rijden op 
aardgas/biogas. 

2.4. Groene en natte ruimte 

2.4.1. Gezonde en veilige leefomgeving  

 
Conform de duurzaamheidsagenda werden twee prioriteiten omschreven: 
• Veiligheid en netheid: omvorming groen t.b.v. sociale controle en voorkoming van zwerfvuil. 
• Gebruiksgroen: de belevingswaarde als de recreatieve waarde van het groen op peil houden. 
Bij beide punten is het niet zo dat dit in het kader van de duurzaamheidsagenda extra aandacht 
krijgt. Enkele projecten zijn wel in de navolgende paragraaf benoemd. 

2.4.2. Duurzame inrichting 

Er is vastgelegd in de agenda het Verbinden en opwaarderen van (voormalige) landgoederen, zoals 
het Burgemeester van Nispenpark. Hiervoor zijn onlangs in het groenbeleidsplan 2015-2024 door de 
gemeenteraad middelen beschikbaar voor gesteld evenals voor het renoveren van het 
Wilhelminapark. In de afgelopen periode is het park Elsbroek is gerenoveerd en vernieuwd.  Het park 
is op 1 april 2014 geopend. 

De Vosse- en Weerlanderpolder beslaat ruim 20 hectare en is ingericht als natuur- en wandelgebied. 
Het is een vogelrijk veenweidegebied. Het gebied is sinds 1 januari 2015 in beheer van het Zuid-
Hollands Landschap. 

Het herstel van de Hoftuin is opgenomen in het groenbeleidsplan van 2015-2024 en de realisatie van 
de herinrichting van de Hoftuin gaat van start in het najaar van 2015. De revitalisering van de 
recreatieve route ‘Oude Hillegommerbeek’ was ook meegenomen in de duurzaamheidsagenda. Dit is 
niet gerealiseerd, ook de realisatie van het bijbehorende fietspad niet.  
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Biodiversiteit 

In het groenbeleidsplan 2015-2024 is het bevorderen van ecologisch groen in de planvorming 
opgenomen. Bij de herinrichting van de N208 is een opwaardering van het groen meegenomen, net 
als in de gehele gemeente op enkele wegen en vaarroutes: o.a. bijenvriendelijke bermen/oevers. Een 
ander voorbeeld is het aanbrengen van bredere bermen en natuurvriendelijke oevers in park 
Elsbroek, Vosse- en Weerlanerpolder en bij de Leidse vaart. Dit laatste project wordt in 
samenwerking met de Provincie en het Hoogheemraadschap van Rijnland gerealiseerd ten behoeve 
van het herstel van het jaagpad.  

Oppervlaktewater  

Er is vervuiling van oppervlaktewater door de bollenteelt. De kwaliteit van dit water is slecht 
vanwege fosfaat  (meststoffen) en gewasbeschermingsmiddelen. Door het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) is een onderzoek gestart naar de negatieve effecten van een langdurige 
blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De bloembollensector zelf is druk bezig met innovaties om 
ziektes in de gewassen te bestrijden en daarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken. 
Daarnaast maakt het Hoogheemraadschap van Rijnland hier beleid voor en Hillegom is hier nauw bij 
betrokken. Er zijn peilvlakken gemaakt in het gebied om de vernatting van de duinen en de behoefte 
van de bollenteelt/landbouw optimaal af te stemmen. 

Riolering 

Er is een rioleringsplan en afkoppelplan. Dit houdt in dat hemelwater zo veel mogelijk wordt 
afgekoppeld en naar het oppervlaktewater geleid. In nieuwbouw is een gescheiden systeem al 
standaard. Dit is bijvoorbeeld meegenomen in het programma van eisen van het ‘Ringvaartterrein’. 
 
DHV is bezig met een nieuw rioleringsplan voor 2016-2020. Deze moet eind 2015 gereed zijn. Waar in 
het vorige plan rekening werd gehouden met ‘bui 8’ nu is dat opgeschaald naar ‘bui 9’. Middels een  
2d modellering kan de gemeente zien hoe de gemeente reageert bij een ‘bui 9’. De levensduur van 
de pijpen wordt verlengd door het aanbrengen van pvc aan de binnenkant. 
 
Met een aantal andere gemeenten is de gemeente Hillegom betrokken bij het afvalwaterplatform 
Zwaanshoek. Het doel is om de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwaanshoek duurzamer te maken 
door maatregelen te nemen bij de bron. De gemeente werkt hierbij ook samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 

2.4.3. Duurzame wereld 

 
De onkruidbestrijding wordt, daar waar mogelijk, op duurzame wijze uitgevoerd volgens de 
Duurzame Onkruidbeheer op verhardingen (de ‘DOB-methode’). Hierin geldt dat als men kiest voor 
chemische onkruidbestrijding er regels gelden die de afspoeling van herbiciden naar het 
oppervlaktewater moet tegengaan. In de gemeente Hillegom zijn hiervoor zo weinig mogelijk de 
chemische middelen ‘Round-Up’ en ‘MCPA’ gebruikt. Het gebruik van “Round-up” is per 1 januari 
2016 voor gemeenten verboden. 

Educatie 

De groene bol is het regionale Natuur en Milieueducatie centrum voor o.a. de gemeente Hillegom. 
Het NME steunpunt werkt voor de gemeenten in Holland Rijnland en brengt vragers en aanbieders 
bij elkaar. Enkele voorbeelden van projecten zijn ‘champignons kweken en bakken’, ‘groene scholen’, 
“groene voetstappen” en ‘met de kinderen naar buiten’. Dit laatste project was vooral gericht op de 
Buitenschoolse opvang. In 2012 hebben basisscholen in Hillegom deelgenomen aan het project van 
de Milieubende. Acteurs verzorgden een voorstelling voor groep 7, waarna de kinderen werden 
uitgedaagd om slimme methoden van energiebesparing (thuis en op school) te bedenken. Een 
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andere vorm van educatie is het uitbrengen van een duurzaamheidskrant in 2011. Hierin liet de 
gemeente zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid, tezamen met toekomstige 
projecten. 

2.5. Gemeentelijke organisatie 

2.5.1. Gezonde en veilige leefomgeving 

 

Hierin geeft de gemeente conform de duurzaamheidsagenda het goede voorbeeld. De gemeente 
heeft immers een belangrijke voorbeeldfunctie.  
 
De gemeentelijke gebouwen moeten een gezond binnenklimaat hebben. In de 
onderhoudsprogramma’s voor onze gemeentelijke gebouwen wordt specifiek aandacht besteed aan 
het binnenklimaat en aan energiebesparing.  

Gemeentelijke gebouwen 

Conform de duurzaamheidsagenda zijn er talloze voorbeelden van het energiezuiniger maken van de 
gemeentelijke gebouwen. Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen gebruikt de gemeente 
Hillegom een GPR-score van 8. 
 
Bij het gemeentehuis zijn bijvoorbeeld de lichten vervangen door duurzame verlichting en de ramen 
zijn vervangen voor HR++ glas. De zonwering is vervangen en wordt nu centraal aangestuurd en de 
airco’s zijn eveneens vervangen. Enkele van voorgaande aspecten waren begonnen  op natuurlijke 
momenten, maar er is bij de wisseling wel een duidelijke duurzame keuze gemaakt.  
De nieuwe sedum aanplant op het dak van het gemeentehuis lijkt het na een paar jaar beter te gaan 
doen.  
 
Bij de gemeentewerf zijn zonnepanelen geplaatst en de ramen vervangen door HR++ glas. In andere 
gemeentelijke gebouwen zijn ook nieuwe kozijnen geplaatst met daarin HR++ glas.  
Verder zijn er bijvoorbeeld duurzame maatregelen toegepast bij het sportcomplex De Vossen, de 
Cultuurraad en de gymzalen bij de basisschool De Giraf.  
 
Het Fioretti college is een mooi voorbeeld van een gemeentelijk nieuwbouw project met een zeer 
hoge GPR score. Het gebouw is onder andere voorzien van warmte-koudeopslag, 
betonkernactivering en warmteterugwinning en leidt tot een 30 % reductie van de energielasten ten 
opzichte van het Bouwbesluit.  
Daarnaast heeft het nieuwe Sportpark De Zanderij eveneens een zeer hoge GPR score, waarvoor een 
duurzaamheidslabel is afgegeven.  De geheel nieuw gebouwde kleedgelegenheid met daarboven een 
clubhuis zijn volgens de meest recente energiebesparende en minst milieubelastende materialen 
gebouwd. Alle veldverlichting is voorzien van energiebesparende lampen. Het A energielabel en het 
Europees toegankelijkheidscertificaat zijn afgegeven. 

2.5.2. Duurzame wereld 

Houtgebruik 

De gemeente Hillegom doet mee met het regionale FSC-convenant en gebruikt zo veel mogelijk 
duurzaam geproduceerd hout en papier. Voor walbeschoeiingen en bruggen wordt zogenaamd FSC-
hout ingekocht. Een aantal jaar geleden was het nog lastig om bepaalde houtsoorten te kopen. Bij 
beschoeiingen wordt voor het bovenste gedeelte planken van hardhout en daaronder naaldhout 
gebruikt. De gemeente Hillegom koopt voor 100% duurzaam geproduceerd papier in. 
Bij verhardingen worden zoveel mogelijke bestaande materialen of nieuwe materialen met lange 
levensduur gebruikt. En verder alleen duurzame alternatieven als ook de prijs aantrekkelijk is. 
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ICT 

Conform de duurzaamheidsagenda participeert Hillegom in het project ‘Vergroenen van de ICT’, de 
hardware van de gemeentelijke ICT systemen vergen veel energie en in  2011 is de serverruimte 
vervangen. Het huidige stroomverbruik wordt wel gemeten, maar er wordt niets gedaan met deze 
gemeten waarden. De eventuele energiebesparingskansen komen dus ook niet in beeld. De airco’s 
zijn vervangen van de ICT-ruimte. De huidige airco’s verbruiken veel minder stroom, maar hoeveel 
minder is niet bekend. De gemeente Hillegom heeft samen met de gemeente Lisse een zogenoemde 
dienstverleningsovereenkomst ICT. De gemeente Lisse verzorgt de ICT-diensten voor de gemeente 
Hillegom.  

Afval 

Tot 2021 heeft de gemeente Hillegom een contract met ‘Meerlanden’. Zij verzamelen de 
verschillende afvalstromen van de gemeente in en verwerken deze tot grondstoffen tot energie, 
geheel conform de duurzaamheidsagenda. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt het afval 
gescheiden.  
 
Vanuit het ministerie is in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) een doelstelling geformuleerd van 
65%. In de gemeente Hillegom is een scheidingspercentage van 56% behaald in 2014. Zie 
onderstaande tabel voor verdere afval en bijbehorende scheidinggegevens. 
 
Tabel met de afvalgegevens van de gemeente Hillegom en bijbehorende scheidingsgegevens over de jaren 
2011-2014 (bron: Meerlanden) 

       
 

Jaren 2011 2012 2013 2014 

 

 

gemiddeld aantal 
inwoners 20729 20849 20866 20944 

 
       
 

Totaal huishoudelijk afval tonnage gemeente Hillegom 

 
 

Jaren 2011 2012 2013 2014 

 
 

ongescheiden 5645 5155 5150 4722 

 
 

gescheiden 5922 5745 6150 6096 

 
 

  11567 10900 11300 10817 

 

       
 

Totaal huishoudelijk afval / kg per inwoner 
  

 
Jaren 2011 2012 2013 2014 

 
 

ongescheiden 272 247 247 225 

 
 

gescheiden 286 276 295 291 

 
 

  558 522 542 516 

 

       
 

% bronscheiding 51% 53% 54% 56% 

 
       
 

Waarvan klein huishoudelijk / kg per inwoner 
  

  
2011 2012 2013 2014 

 
 

restafval 219 199 202 186 

 
 

GFT 84 85 81 82 

 
 

papier 55 57 52 55 

 
 

glas 25 25 23 23 

 
 

kunststof 7,7 8,0 8,0 8,0 

 
 

textiel 3,5 4,5 4,6 4,4 

 
 

kca 0,1 1,4 1,7 1,4 

 
 

  393 378 372 359 

 

       



18  

Het Gft-afval vanuit de gemeente Hillegom wordt bij Meerlanden in Rijsenhout eerst vergist en dan 
gecomposteerd. Vergisting levert groengas (biogas) en CO2 op en composteren levert warmte, 
compost en water op: 

 Op groengas rijden wagens van Meerlanden en anderen klimaatneutraal 
 Compost en CO2 laten bloemen en planten, groente en fruit bloeien 
 Warm water verwarmt kassen 
 Veegmachines sproeien straten schoon met condenswater. 

Duurzame inkoop 

In de duurzaamheidsagenda staat beschreven dat de gemeente ernaar streeft om in 2015 100% 
duurzaam in te kopen op alle gebieden. Echter het huidige beleid van de gemeente Hillegom is 
gericht op ‘zo duurzaam mogelijk’, hierbij wordt de afweging gemaakt wat haalbaar en verantwoord 
is. De gemeente Hillegom is aangesloten bij Stichting RIJK. Het regionaal inkoopbureau voor 
aangesloten gemeenten in de regio IJmond en Kennemerland. De inkoopopdrachten die tot nu toe 
via Stichting Rijk zijn gelopen hadden geen specifieke duurzaamheidseisen, anders dan verwijzingen 
naar de verschillende milieucriteria documenten van de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO). Vanuit 
stichting RIJK wordt hierop ook niet gestuurd, als hiervoor geen nadere kaders gegeven zijn vanuit de 
gemeente.  
 
Alleen de elektriciteit, welke de gemeentelijke organisatie gebruikt, wordt tegenwoordig duurzaam 
ingekocht (hernieuwbaar opgewekt). Sinds 1 januari 2015 wordt de elektriciteit bij Greenchoice 
ingekocht en is ‘groene stroom van Nederlandse origine’.  
Het aardgas wordt ‘niet CO2-gecompenseerd’ ingekocht bij Nuon. Via stichting RIJK loopt er een 
aanbesteding voor de komende jaren.  
Voor zowel gas als elektriciteit is geen goed beeld verkregen over het trendmatige verloop van het 
verbruik.  

Openbare verlichting 

Hillegom heeft deelgenomen aan het project verduurzamen openbare verlichting, dat door de 
Omgevingsdienst is georganiseerd. Hiervoor is een plan Openbare verlichting opgesteld. 
Bij vervanging zorgt de gemeente Hillegom voor energiezuinigere openbare verlichting. Er zijn in de 
gemeente Hillegom rond de 4200 armaturen, welke een lichte stijging is tegen over 2010 toen er 
rond de 3900 armaturen waren. Bij vervanging worden ze vervangen door LED-verlichting. Uit 
kostentechnisch oogpunt (op de investering) wordt dit niet versneld ingevoerd. Bij   
 nieuwbouwprojecten wordt uitsluitend LED-verlichting toegepast. 
Jaarlijks wordt deelgenomen aan de “Nacht van de Nacht”. Dit is een evenement van de Natuur en 
Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. 
 
Deelauto’s 
Stimuleren van vormen van gezamenlijk gebruik vervoermiddelen zoals de deelauto. De gemeente 
gebruikt twee deelauto’s, welke voor het gemeentehuis geparkeerd staan. Via intranet wordt dit 
naar de medewerkers gecommuniceerd. Er zijn echter geen voorbeelden bekend waarmee de 
gemeente dit naar anderen toe stimuleert.  
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3. Conclusie 
 

3.1. Algemeen 

 
Uit alle documentatie en interviews is af te leiden dat de gemeente Hillegom volgens de bestaande 
wetgeving, regels en richtlijnen goed bezig is. Hiervoor zijn talloze voorbeelden te noemen. Op het 
gebied van het uitvoeren van bovenwettelijke ambities scoort de gemeente Hillegom heel 
verschillend op de diverse terreinen.  
 
Het is met name aan de beleidsmedewerker welke betrokken is bij het onderwerp, hoe het 
duurzaamheidbeleid wordt opgepakt en uitgevoerd/verwerkt in andere beleidsplannen. Specifiek op 
de gebieden waar de gemeente veel invloed op heeft is een zeer wisselend beeld waarneembaar bij 
de uitvoering van het duurzaamheidbeleid. Bij het stimuleren van andere partijen heeft gemeente 
een gematigde houding. Wel worden inspanningsafspraken vastgelegd in overeenkomsten bij 
bouwafspraken. Als partijen de gemeente opzoeken is dit vaak wel direct een vruchtbare 
samenwerking. 
 
Op een groot aantal onderwerpen zou je wel kunnen zeggen dat de gemeente conform de 
duurzaamheidsagenda de punten heeft uitgevoerd. Alleen een absolute vergelijking is lastig, omdat 
niet (meetbaar) bepaald kan worden wat het effect van elke maatregel is en deze aldus niet 
onderling vergelijkbaar zijn.  

3.2. Per thema 

3.2.1. Wonen 

 
Op de milieugebieden volgt de gemeente over het algemeen het wettelijk kader. Soms, bijvoorbeeld 
in het geval van gevelsanering, met behulp van een landelijke subsidies. De mate van duurzaamheid 
van projecten (bijvoorbeeld door CO2-reductie) wordt niet meer gemonitord. Woningcorporatie STEK 
heeft een aantal mooie duurzame projecten in de gemeente neergezet.  De rol van de gemeente was 
hierin niet nodig. De milieuzonering als wettelijk kader wordt toegepast bij de ruimtelijke initiatieven 
en plannen. 

3.2.2. Werken 

 
In de loop van 2015 is het streven dat 95% (of meer) van de bedrijven een actuele vergunning of 
melding hebben, tot nu toe is dat nog niet gehaald. Voor toezicht en handhaving is het streven in 
2015 om naar een naleving bij de eerste controles te behalen van 80%, dit is voor standaard 
bedrijven nog niet behaald. De milieuzonering als wettelijk kader wordt toegepast bij de ruimtelijke 
initiatieven en plannen. 

3.2.3. Mobiliteit 

 
Diverse projecten zoals betere verkeersdoorstroming op de N208, meer ruimte voor het fietsverkeer  
en een goede busverbinding met het centrum. Daarnaast zijn er veel goede initiatieven op dit gebied 
zoals een verkeerscirculatieplan en ‘Stationstraat Fietsstraat’. De  gemeente loopt achter op de 
onderwerpen stimuleren van duurzame vervoers alternatieven , zoals:  openbaar vervoer, elektrisch 
rijden en rijden op aardgas/biogas. 
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3.2.4. Groene en natte ruimte 

 
Op dit thema zijn een aantal grote projecten zoals het opwaarderen van het Burgemeester Van 
Nispenpark (nog) niet doorgegaan. Wel is de renovatie van het park Elsbroek met bijbehorende 
speelvoorzieningen gerealiseerd. Het herstel van de Hoftuin en de renovatie van het Wilhelminapark 
zijn meegenomen in beleidsplannen van de komende jaren.  De realisatie start van het herstel van de 
Hoftuin start eind 2015. Veel kleinere projecten op de gebieden van natuurvriendelijke oevers en 
bermen zijn gerealiseerd of in de planning. De gemeente werkt samen met partijen in de projecten 
rondom de waterkwalititeit bij de bollenvelden en verduurzaming van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwaanshoek. Via het Natuur en educatie centrum krijgen scholen van 
de gemeente Hillegom les in allerlei natuur- en milieuonderwerpen. 
 

3.2.5. Gemeentelijks organisatie 

 
De verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen is al erg ver. Hiervoor zijn talloze voorbeelden in 
de gemeente. De afdeling ICT heeft een verduurzamingslag gemaakt, echter hoe groot deze 
verduurzaming is, is niet bekend. Deze gegevens worden niet gebruikt/zijn niet bekend. Het 
scheidingspercentage van de gemeente Hillegom ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Bij het 
inkoop beleid van de gemeente kan meer gestuurd worden op duurzaamheid.  
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4. Aanbevelingen 
 

4.1. Algemeen 

 
Uit de evaluatie blijkt dat in het voorgaande duurzaamheidsbeleid geen duidelijk onderscheid  is 
gemaakt tussen het wettelijk kader en de bovenwettelijke ambities. Daarnaast is ook de bredere 
context van de gemeentelijke ambitie niet altijd benoemd. 
 
Het advies is om in een nieuw duurzaamheidsbeleid duidelijker te benoemen; 

 wat het wettelijk kader is; 

 wat de ambities zijn op een andere (vaak hogere) bestuurlijke schaal; 

 wat de bovenwettelijke ambities van de gemeente zijn; 

 (optioneel) wat de bovenwettelijke ambities zijn van naburige gemeenten. 

4.2. Voorbeeldfunctie 

 
De gemeente Hillegom is te bescheiden. Op veel terreinen zijn mooie projecten uitgevoerd. Laat deze 
duurzame projecten zien en zorg dat de voorbeeldfunctie gedragen wordt. Dit zou gerealiseerd 
kunnen worden door een communicatieplan te koppelen aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Een 
mooi voorbeeld van een paar jaar geleden is het uitbrengen van een duurzaamheidskrant. 

4.3. Invloed 

 
Het advies is om de duurzame doelstellingen van de gemeente Hillegom in kaart te brengen. Deze 
doelstellingen kunnen geformuleerd worden in de nieuwe Omgevingsvisie. Vervolgens kan  hiervoor 
een uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld worden. Geef daarbij aan wat de mate van 
invloed van de gemeentelijke organisatie zelf is. Zorg dat er een eenduidig beleid is, op elk vlak van 
invloed. Zorg dat de doelstellingen van de onderwerpen waar je als gemeente veel invloed op hebt 
hoog zijn, maar houd wel het beoogde effect in de gaten. Zoek de samenwerking op (in ieder geval 
met Lisse en Teylingen), op de vlakken waar de gemeente minder invloed op heeft. Uiteraard 
gebeurt dit nu ook, maar breng dit in kaart en doe dit bewust. 

4.4. Stimuleren 

 
Op het gebied van het stimuleren van duurzaam beleid naar anderen, mag er best een tandje bij. Dit 
heeft ook met name te maken met de versnippering van het duurzame beleid bij de gemeente.  
Door inwoners, bedrijven en organisaties  allereerst te betrekken bij de ontwikkeling van het 
duurzame beleid. Vervolgens actief te faciliteren en stimuleren ontstaat niet alleen een gemeente 
breed gedragen duurzaamheidbeleid, maar ook een gemeente breed gedragen duurzaamheidgevoel.  

4.5. Meetbaar 

 
Maak je doelstellingen op projectniveau meetbaar. Hulpmiddelen om de projecten meetbaar te 
maken zijn online tools als bijvoorbeeld de Enervisa monitor (voorheen de CO2-monitor). Hierin 
kunnen duurzame projecten worden ingevoerd en geeft het programma de energiebesparing en CO2-
reductie aan. De projecten kunnen daarnaast in perspectief geplaatst worden met gegevens uit de 
Klimaatmonitor.  
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Door bovenstaande uit te voeren maak je het aandeel van de gemeente Hillegom meetbaar  in de 
mondiale CO2-uitstoot. Je maakt ook specifiek wat de gemeente eraan doet om deze uitstoot te 
reduceren. Een alternatief hiervoor is het bijhouden van duurzame projecten in een 
projectenmonitor. 

4.6. Duurzaamheidscoördinator 

 
Doordat de gemeente Hillegom veel ‘duurzaam-minded’ ambtenaren heeft zijn veel onderdelen van 
de duurzaamheidsagenda goed uitgevoerd. Het advies is om iemand aan te stellen welke de regie 
voert over het beleid. 

 De coördinator kan fungeren als aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen en naar de 
bewoners, bedrijven en organisaties. Hierin is hij/zij ook de verbindende factor. 

 De coördinator geeft advies over duurzaamheid onderwerpen aan het ambtelijk apparaat 
(eventueel ondersteund door de Omgevingsdienst). Er staan heel veel beleidsplannen op 
stapel voor nu en de komende jaren; onder andere een woonvisie, parkeerbeleidsplan, 
afvalbeleidsplan, groenbeleidsplan, fietsplan en rioleringsplan. Het is aan deze coördinator 
om te zorgen dat het duurzaamheidbeleid hierin op de juiste manier wordt overgenomen en 
wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van zijn/haar invloed op een (vaste) 
duurzaamheidsparagraaf. 

 Als laatste is de coördinator verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het 
duurzaamheidsbeleid, uiteraard in samenspraak met de inwoners, bedrijven en betrokken 
organisaties. 
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5. Intervieuws 
 
De volgende personen zijn geïnterviewd en/of hebben een bijdrage geleverd bij de totstandkoming 
van deze evaluatie: 
 
Gemeente Hillegom:       
Erwin van der Zwet; Sjoukje Eringa; Mina Yarin; Vincent Lommerse; Isabelle Salman; Sjaak van der 
Weijden; Remco van Eeten; Henk Westra; Jochem Verhaard; Stefan van der Pols en Diana van der 
Kwaak-Kremer 
 
Omgevingsdienst West-Holland: 
Willy Hoekman; Menno Waalewijn; Rommie van Rossem; Bodes de Vries; Annemiek Paulussen; 
Martin Aardenburg en Rob Heemskerk 
 
Stichting RIJK: 
Simone Ruijs 
 
Meerlanden: 
Hans Baas 
 
Woningcorperatie STEK: 
Michiel Wesselman 

6. Documenten 
 

 Openbare besluitenlijst collegevergadering burgemeester en wethouders, gemeente Lisse, 
2014 

 Prestatieafspraken 2012-2015 Woningcorporatie Stek en gemeente Hillegom; 2012 
 Duurzaam inkopen, de groene zaak; 2015 
 Nomos, meetpunten Schiphol:2015 
 Eindrapportage Hillegom 2014, Omgevingsdienst West-Holland; 2015 
 Geurverordening gemeente Hillegom, gemeente Hillegom; 2010 
 Rapportage vliegtuiggeluid 2013, Omgevingsdienst West-Holland; 2015 
 Externe veiligheidsvisie, Omgevingsdienst West-Holland; 2014 
 Openbare verlichting 2011-2020, gemeente Hillegom; 2010 
 Communicatie geluidssaneringswoningen langs N208 A-lijst woningen, Omgevingsdienst 

West-Holland; 2014 
 Jaarverslag 2013 Hillegom, Omgevingsdienst West-Holland; 2014  
 Structuurvisie Hillegom 2009, gemeente Hillegom; 2008 
 Concept Uitvoeringsprogramma Fiets, Holland Rijnland; 2015 
 Jaarrapportages Hillegom 2011-2014, Meerlanden; 2012-2015 

 
 
 
 


