


“Samen maken we ruimte voor 

een duurzame toekomst in de  
Hoeksche Waard”



Context en aanleiding

• Verandering in klimaat

• Overstap naar duurzame energiebronnen

– elektriciteit

– warmte 

– brandstoffen 

• Maken van kringlopf
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• Klimaatverandering

• Verstoorde balans

• Eiland in transitie 

• Nieuwe kijk op de 
samenleving



Waarom zijn we hiermee bezig?

• Verandering in klimaat

• Overstap naar duurzame energiebronnen

– elektriciteit

– warmte 

– brandstoffen 

• Maken van kringlopen

– Van afval naar grondstof

• Ecosystemen in gevaar

• Het klimaat verandert en we merken de gevolgen; ook 
in de Hoeksche Waard (hitte, droogte, extreme 
regenval, opraken grondstofvoorraden, afname 
soorten planten en dieren);

• Doorgaan op de oude weg is geen optie;

• Kansen voor samenwerking, nieuwe netwerken en 
economische groei



We zijn al op de goede weg…

• Verandering in klimaat

• Overstap naar duurzame energiebronnen

– elektriciteit

– warmte 

– brandstoffen 

• Maken van kringlopen

– Van afval naar grondstof

• Ecosystemen in gevaar

• We wekken al energie op met de zon en de wind;

• Er rijden al bussen op waterstof in ons gebied;

• We zijn gestart met circulair bouwen bij de Boezem & 
Co in Oud-Beijerland;

• De akkerranden in de Hoeksche Waard zijn uniek en 
dragen bij aan biodiversiteit;

• En vooral: veel inwoners, verenigingen, scholen en 
bedrijven werken aan allerlei duurzame projecten!



Visie en 
ambitie

Onze ambitie: 
Hoeksche Waard 
klimaatneutraal 
in 2050 



Doelen lange termijn

Hoeksche Waard is 
energieneutraal in 2040

In 2050 is Hoeksche Waard 
100% circulair

In 2050 hebben we veerkrachtige 
ecosystemen in Hoeksche Waard 

Hoeksche Waard is in 2050 
volledig klimaatadaptief



Energieneutraal 2040

• In 2030 hebben we grote stappen gemaakt om alle benodigde 
elektriciteit in de Hoeksche Waard duurzaam op te wekken

• In de gebouwde omgeving besparen we 1,5% energie per jaar tot 
2030

• In de gebouwde omgeving besparen we tot 2030 30% aardgas ten 
opzichte van 2020

• De CO2-uitstoot van de Hoeksche Waardse mobiliteit is in 2030 met 
25% verminderd ten opzichte van 2020 

• De CO2-uitstoot van het Hoeksche Waardse bedrijfsleven is in 2030 
met 25% verminderd ten opzichte van 2020

• Het gemeentelijk vastgoed is zoveel mogelijk energieneutraal in 
2030



100% Circulair 2050

Grondstoffen 
behouden, zo lang 
mogelijk, hun waarde. 

Na gebruik worden ze 
opnieuw ingezet, in 
plaats van dat ze op 
de afvalberg 
belanden.



100% Circulair 2050

• Restafval per inwoner Hoeksche Waard 
daalt verder tot onder de 50 kilo per jaar 
in 2030

• In 2030 is 25% van de bouw- en 
infraprojecten van Hoeksche Waard 
circulair 

• Hoeksche Waard heeft in 2030 al 50% 
van de kringlopen in de landbouw 
gesloten en is daarmee koploper in 
Europa

• In 2030 is Hoeksche Waard vrij van 
zwerfafval

• In 2025 zijn op ieder bedrijventerrein in 
Hoeksche Waard meerdere bedrijven 
bezig met circulaire economie



Veerkrachtig ecosysteem 2050

• In 2030 hebben we in de openbare ruimte forse stappen 
gemaakt op het gebied van biodiversiteit

• In 2030 hebben we in de natuur flinke stappen gezet op het 
gebied van biodiversiteit 

• In 2030 hebben we in de landbouw grote vorderingen 
gemaakt op het gebied van biodiversiteit
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Klimaatadaptatief 2050



Klimaatadaptatief 2050

• Vanaf 2020 worden alle bouwprojecten in 
Hoeksche Waard klimaatadaptief
gerealiseerd

• In 2030 hebben alle hittestressgevoelige 
locaties in de dorpen koeling door 
schaduw van bomen of anderszins

• In 2030 zijn zoveel mogelijk 
‘wateroverlastgevoelige’ locaties voorzien 
van oplossingen

• In 2030 kan de landbouw ook bij langere 
periodes van droogte over voldoende 
water beschikken



Inspanningen en activiteiten

• In het plan staat beschreven welke 
projecten er nu al lopen om onze 
doelstellingen te halen.

• De komende maanden gaan we, per 
thema, verder uitwerken welke concrete 
inspanningen we gaan uitvoeren. 



Veranderaanpak

1. Samen verduurzamen

2. Gedragsverandering 
stimuleren

3. Innoveren en leren in 
de praktijk



Vragen of ideeën?

Mail ons via 
duurzaamheid@gemeentehw.nl 


