
INSPIRATIESESSIES DUURZAAM ZUIDPLAS SUCCES!  
 
Op 5 maart 2014. deed de Urgenda Regiotour Zuid-Holland de gemeente Zuidplas aan. Op deze 
ochtend werd een viertal inspiratiesessies georganiseerd bij de prachtig gelegen Willem Alexander 
roeibaan in Zevenhuizen. Centraal in deze sessies stond de volgende vraag: Hoe kunnen wij met 
elkaar, in de gemeenschap, zaken slimmer, goedkoper en duurzamer regelen, in plaats van ieder voor 
zich? Dit loopt van het omlaag brengen van onze eigen energierekening tot aan het maken van 
duurzame producten en het duurzaam leveren van diensten. Hieronder vindt u een impressie van de 
ochtend. 
 

De ochtend werd gekenmerkt door een grote opkomst en duidelijk  
enthousiasme bij bedrijven, bewoners en organisaties. Er zijn veel 
goede ideeën besproken en eerste verbanden gelegd tussen 
geïnteresseerde partijen. Wethouder Hazelebach van Milieu en 
Duurzaamheid en Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, 
openden de bijeenkomst, Arjen de Vries, programmamanager bij de 
gemeente Zuidplas hield een inspirerend betoog over de 
duurzaamheidsambities waar in de Zuidplaspolder al hard aan 
gewerkt wordt. Daarna was de aftrap van de individuele sessies. 
 

Vier groepen belichtten elk een ander aspect van duurzaamheid: Duurzame initiatieven en 
energieopwekking, Benutten van (aard- en rest-) warmte, Benutten van groen afval en biomassa en 
Duurzame landbouw op natte veengrond. Uit de verschillende sessies zijn de volgende hoofdpunten 
naar voren gekomen. 
 
Duurzame initiatieven en energieopwekking 
Binnen de groep zijn meteen onderlinge contacten gelegd. Het idee 
om coöperatief zaken op te pakken sprak aan. Dan kan je meer 
voor elkaar krijgen. Zo bood één bedrijf concreet aan een groot 
dakoppervlak ter beschikking te stellen voor het opwekken van 
zonne-energie voor bewoners in de buurt. De belangrijkste 
conclusies van de sessie zijn als volgt. 
- Je hebt een trekker nodig: iemand die in het proces gelooft en 

die in staat is om mensen en instanties om zich heen te 
verzamelen om gezamenlijk duurzame initiatieven te ontplooien.. 

- Je moet het samen doen vanuit alle geledingen (bewoners, bedrijven en overheden) en vraag en 
aanbod goed op elkaar afstemmen. . Nieuwe banden tussen bedrijven onderling en tussen 
bedrijven en bewoners lijken kansrijk. Laten we dit verder uitzoeken en oppakken.  

- Duurzame initiatieven werken het beste ‘bottom up’. Het idee om de mogelijkheden van een lokale 
energiecoöperatie te verkennen is van harte ondersteund. Het is daarin belangrijk om de vraag cq 
behoefte goed in beeld te hebben en daar het aanbod op aan te passen. 

- De gemeente moet de ‘procesrol’ pakken als ondersteuner en facilitator: kansen, voorstellen en 
mensen aan elkaar verbinden en zodoende initiatieven tot resultaten begeleiden. 
 

 
Benutten van (aard- en rest-)warmte 
Het gesprek over het benutten van (aard- en rest-)warmte richtte zich op 
concrete vervolgstappen bij bestaande trajecten en hoe deze succesvol uit 
te breiden. Uit deze sessie kwamen de volgende conclusies naar voren. 
-    Primair moet je uitgaan van de vraag. Het aanbod moet daarop 
     aangepast worden. 
-    Men ziet meer mogelijkheden voor kleinschalige projecten dan 
     voor een provinciebrede uitwisseling van warmte. 
-    Het lijkt meer rendabel om je te richten op bestaande bouw dan op 
     nieuwbouw voor het leveren van warmte. Nieuwe woningen en bedrijven 
     hebben steeds minder warmte nodig. Bij nieuwe woningen kan het op 
     wijk- en straatniveau juist haalbaar zijn om met aardwarmte te werken. 

- Houd bij het uitwisselen van warmte niet alleen rekening met het direct uitwisselen van warmte, 
maar ook met de opslag van warmte in de zomer zodat deze ’s winters geleverd kan worden. 

- Deelnemers zien een combinatie van aard- en restwarmte als meest interessante optie.  
- Risicospreiding is een belangrijk punt: aansluiten van verschillende leveranciers en afnemers.



Benutten van groen afval en biomassa 
De sessie over het benutten van groen afval en biomassa leverde 
de volgende conclusies op. 
-    Breng eerst de vraag goed in beeld. Daarna kijken welk aanbod 
     daarbij past. Overheden hebben hierin een taak.  
-    Identificeer in een vroeg stadium de mogelijke koplopers  die 
     kunnen optreden als inspirators. Ook hier ligt een taak voor de 
     verschillende overheden. 
-    Organiseer tafels waar vragers en aanbieders met elkaar in 
     contact worden gebracht. 

-    Kenniscentra zoals het VIC en de TU Delft moeten in een vroeg stadium worden betrokken. Maak 
gebruik van de al beschikbare kennis uit andere regio’s, ook buiten de provinciegrenzen. 

 
 
Duurzame landbouw op natte veengrond 
In deze sessie is heel veel besproken. Een aantal punten wordt er 
hier uitgelicht. 
- Is er een lokale markt voor lokale landbouwproducten? Hiervoor 

kan gekeken worden naar voorbeelden uit de omgeving, zoals 
Rotterdam. 

- Er is behoefte aan experimenteerruimte voor duurzame landbouw 
en glastuinbouw. 

- Er zijn verschillende soorten teelt mogelijk op natte grond. De 
Universiteit Nijmegen is bezig met het ontwikkelen van een 
economisch bedrijfsmodel. 

- Er moet geleerd worden van goede voorbeelden.  
-    CO2 kan worden vastgelegd in de bodem. Juist in veengebieden is dit belangrijk, omdat 

bodemdaling daar leidt tot CO2-uitstoot. Ook hiervoor zijn koplopers en experimenteerruimte 
noodzakelijk 

- Er is gesproken over een coöperatie waarin zorg, educatie, natuur en recreatie, melkveehouderij, 
veevoer, mest en energie samenkomen. Hierbij kunnen verschillende instanties uit de omgeving 
worden betrokken. 

-    Er moet onderzoek komen naar kansen en mogelijkheden van kringlooplandbouw.  Dat is een 
bedrijfsvoering die is afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde 
hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. 

 
 
Afsluiting 
Wethouder Hazelebach sloot de ochtend af door het overhandigen 
van een kistje duurzaam geteeld fruit  aan directeur Minnesma, Hij 
bedankte alle deelnemers voor hun enthousiaste inzet en riep hen op 
om verder invulling te geven aan de vele en prima kansen en ideeën 
in de komende tijd. 
 
 
 

 
Vervolg 
De gemeente Zuidplas en de provincie Zuid-Holland hebben alle 
opbrengsten van de ochtend verzameld en verwerkt. De komende 
maanden wordt onderzocht waar de beste kansen en mogelijkheden 
liggen. De goede ideeën, suggesties en conclusies worden de 
komende maanden verder uitgewerkt en opgepakt. De gemeente zal 
hiervoor gebruik maken van gelegde en bestaande contacten, 
nieuwe contacten leggen en zoveel mogelijk partijen verbinden om 
zo haar ‘verbindende en stimulerende’ rol op te pakken. Dit doet zij 
samen met de provincie, de buurgemeenten en andere overheden, 
en met haar bewoners en bedrijven.  ‘samenwerken loont’!!! 
In Zuidplas kan het écht gebeuren: Zuidplas Gewoon Grenzeloos!  
 
 
 


