Van Milieuvisie naar Duurzaamheidsvisie
Tussentijdse evaluatie van Milieuvisie 2010 – 2020 en herijking van de speerpunten
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1. Inleiding
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2010 de Milieuvisie 2010 – 2020 vastgesteld. De Milieuvisie beschrijft de
milieuambities van de gemeente Etten-Leur tot 2020, die moeten leiden tot een integraal milieubeleid en een
duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling loopt als een rode draad door verschillende aspecten in een
samenleving heen: van economie en ecologie tot aan algemeen welbevinden. In dit streven wil Etten-Leur de
milieuthema’s in samenhang met elkaar en met de ruimtelijke en economische ontwikkelingen bezien en de
samenwerking met andere betrokkenen opzoeken. Voor de langere termijn waren hiertoe uitgangspunten en
ambities geformuleerd. Voor de kortere termijn (2012) waren concrete doelen en acties geformuleerd.
Het is nu tijd om een tussenbalans op te maken en daarbij met name te kijken of:
a) de korte termijn doelen zijn behaald,
b) de acties zijn uitgevoerd en
c) of we op koers liggen om de ambities voor de langere termijn (2020) te halen.
Op basis hiervan en rekening houdend met diverse ontwikkelingen zullen opnieuw acties, gevat in een
uitvoeringsprogramma, en doelen voor de korte termijn (2018) worden (her)benoemd. Met name wordt het
van belang geacht de speerpunten voor de komende jaren te benoemen. Daarnaast zal nagegaan worden of er
op basis van recente ontwikkelingen aanleiding bestaat om de visie aan te passen of bij te stellen.

2. Wat we wilden doen
In de Milieuvisie is de Milieuambitie 2020 geformuleerd:
De gemeente Etten-Leur streeft naar een samenleving waarin ecologie, algemeen welbevinden en
economie in balans zijn.
Een ‘samenleving in balans’ betekent een gezonde omgeving voor inwoners, werknemers, recreanten en
de natuur. Als aan deze voorwaarde is voldaan, is in Etten-Leur sprake van een duurzame samenleving.

Op basis van deze ambitie zijn er zeven uitgangspunten geformuleerd voor het milieubeleid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duurzame ontwikkeling van alle milieuthema’s en alle doelgroepen;
Bewust gebruik van energie en grondstoffen;
Integratie van milieubeleid met ruimtelijk beleid en een pro-actieve houding;
Participatie van inwoners en ondernemers in eigen leefomgeving;
Een integrale, gebiedsgerichte benadering;
Een aanpak gericht op samenwerking, zowel intern en lokaal als regionaal;
Voorbeeldfunctie gemeente.

Daarnaast zijn per milieuthema geformuleerd:
•
•
•

ambities 2020;
doelstellingen 2012;
acties tot en met 2012.

De gestelde ambities voor 2020 zijn de hoofddoelstellingen van de Milieuvisie. Om vanaf 2010 naar deze
ambitieniveaus toe te werken zijn de tussendoelstellingen voor 2012 en bijbehorende acties vastgesteld. Ook
voor 2018 zijn om deze reden tussendoelstellingen geformuleerd. De acties zullen ditmaal worden vastgelegd
in een concreet en uitgebreider uitvoeringsprogramma 2014-2018.
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De milieuvisie betreft met name thema’s waar de gemeente beleidsruimte heeft. De uitvoering van de
wettelijke milieutaken is als een gegeven aangemerkt.

3. Wat we tot nu toe hebben bereikt
In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen de huidige stand van zaken beschreven. De meer gedetailleerde
informatie is te vinden in de bijlagen van deze evaluatie. In Bijlage I staat per thema weergegeven hoe de
gemeente er voor staat met betrekking tot het behalen van de gestelde ambities voor 2020. Bijlage II omvat de
tussendoelstellingen en acties tot 2012 en de uitvoering die hieraan is gegeven.
Uitgangspunten
De in de Milieuvisie genoemde uitgangspunten zijn ook nu nog relevant om de ambities 2020 te bereiken en
hebben niets aan kracht verloren. Duurzame ontwikkeling is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces gericht
op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke
welzijn van de burgers (sociaal-maatschappelijk) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Het
thema duurzame ontwikkeling is de afgelopen jaren nog nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda komen
te staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen met betrekking tot opwekking van duurzame
energie en energiebesparende maatregelen en het inspelen op klimaatveranderingen.
De aanpak is, in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en onder invloed van
bezuinigingen, steeds meer gericht op samenwerking; niet alleen intern maar ook met de regio West-Brabant
(via de RWB) en de andere partners. In het bijzonder wordt de aandacht gericht op samenwerking tussen de 5
O’s uit de Toekomstvisie 2012, te weten: onze gemeente, onze inwoners, ondernemers, onderwijs en andere
overheden. Met de Milieuvisie is ingezet op het borgen van duurzaamheid in ontwikkelingen in het sociaaleconomische domein en de fysieke omgeving.
Geconcludeerd kan worden dat de uitgangspunten over het algemeen worden gerespecteerd, maar dat deze
nog niet worden meegenomen in ieder besluit.
Ambities 2020
Een belangrijke constatering is dat milieu en duurzaamheid inmiddels vaker in de andere beleidsvelden worden
geïntegreerd. In toenemende mate is dit toe te schrijven aan landelijke regelgeving, maar ook aan de
uitgangspunten die in de Milieuvisie geformuleerd zijn.
In de afgelopen jaren zijn er met betrekking tot de thema’s Afval, Bodem, Natuur groen en biodiversiteit,
Externe veiligheid, Geluid, Luchtkwaliteit en Water al flinke stappen gezet. Daardoor liggen we, wat deze
thema’s betreft, op koers ten opzichte van de ambities voor 2020. Ook voor het thema Energie en voor het
klimaatbeleid (uitgewerkt in de thema’s Luchtkwaliteit en Water) zijn belangrijke stappen gemaakt, namelijk de
realisering van drie windparken, de realisering van energiezuinige wijken zoals Schoenmakershoek,
aanpassingen aan het riolerings- en oppervlaktewatersysteem (Operatie Water Weg) en de deelname in
regionaal verband aan het SLoK fonds (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Onderdelen van het
energiebeleid worden in regionaal verband opgepakt (denk aan de Verklaring van Dussen, de EnergieAgenda
en de Visie op Duurzame Energie West-Brabant). De doelstellingen voor de thema’s Verkeer en Ruimtelijke
Ordening zijn geborgd in gemeentelijke plannen en besluitvorming, zoals in het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) 2013 en het bestemmingsplan Buitengebied.
Dit neemt niet weg dat het voortdurend nodig zal blijven om de ambities van bovengenoemde thema’s voor
ogen te houden om deze te kunnen bereiken. De thema’s uit de doelgroepgerichte benadering (Gemeentelijke
organisatie, Inwoners en Ondernemers) zijn bovendien nog wat achter gebleven in de uitvoering. Voor deze
thema’s is in de komende jaren extra aandacht vereist om de ambities voor 2020 te behalen.
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Acties en Doelstellingen 2012
In het algemeen kan gesteld worden dat de acties tot 2012 zijn uitgevoerd en dat de korte termijn doelen, op
enkele uitzonderingen na, zijn gerealiseerd (zie Bijlage II). Meerdere acties hebben een permanent karakter en
zullen dus blijven doorlopen.
Op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zien we een ontwikkeling om de zaken gezamenlijk
op te pakken, zowel binnen regioverband als samen met andere partners. In het kader van de regionale
EnergieAgenda zijn diverse projecten uitgevoerd, met het oog op de doelstellingen op het gebied van
energiebesparing en duurzame energie.
Daarnaast valt te constateren dat het in de Ruimtelijke Ordening bijna een vanzelfsprekendheid is geworden
om milieu en duurzaamheid in een vroegtijdig stadium te betrekken bij beleidsbeslissingen. Dit vloeit deels
voort uit wettelijke verplichtingen, denk aan de milieueffectrapportages, maar ook uit hetgeen in de Milieuvisie
is geformuleerd. Op andere beleidsterreinen kunnen deze onderwerpen echter nog beter worden
meegenomen.
Monitoring
In de Milieuvisie zijn de doelstellingen en ambities niet in alle gevallen even concreet benoemd. Dit was
destijds soms nog niet mogelijk en soms ook niet nodig. Om de ambities en doelstellingen meetbaar te maken,
zodat de voortgang bepaald kan worden, is in deze evaluatie gezocht naar indicatoren. Zonder af te wijken van
de inhoud zijn om deze reden ook enkele ambities uit de Milieuvisie concreter en meetbaar geherformuleerd.
Inmiddels zijn er landelijke duurzaamheidsmonitors beschikbaar, die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt
om bepaalde indicatoren te meten. Met deze monitors kan het duurzaamheidsbeleid en de feitelijke situatie
per gemeente in beeld worden gebracht. De monitors hebben hierdoor ook de functie om te inspireren en aan
te jagen. De actualiteit van de gegevens laat echter nog wel eens te wensen over. Vaak lopen de monitors
enige jaren achter. De belangrijkste monitors zijn de Klimaatmonitor, de Duurzaamheidsbalans van Telos, de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDi) en de Lokale Duurzaamheidsmeter (momenteel neemt Etten-Leur
nog niet deel aan deze monitor). Deze monitors zijn niet gelijk aan elkaar en meten verschillende zaken. De
klimaatmonitor is een grote databank van gegevens over ondermeer energiegebruik, afvalstromen en CO2
uitstoot per gemeente. De Duurzaamheidsbalans brengt aan de hand van negentig indicatoren de feitelijke
duurzaamheidssituatie van alle gemeenten in kaart. Deze monitor gaat uit van de drie pijlers Ecologisch
Kapitaal, Sociaal Kapitaal en Economisch Kapitaal en geeft daarom al een goede invulling aan de ontwikkeling
van milieugericht denken naar duurzaamheidsdenken. De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex neemt ook
sociale en economische indicatoren mee en berekent op basis van in totaal 24 indicatoren voor alle gemeenten
een duurzaamheidsscore. De Lokale Duurzaamheidsmeter is gebaseerd op een door gemeenten zelf ingevulde
vragenlijst over het duurzaamheidsbeleid. Met name op het gebied van energiebesparing en opwekking van
hernieuwbare energie zijn in de Klimaatmonitor goede indicatoren aanwezig om de trends in verbruik en
opwekking in beeld te brengen, waardoor de doelstellingen en ambities op die onderdelen kunnen nu scherper
kunnen worden geformuleerd.
Over het algemeen scoort Etten-Leur goed of gemiddeld bij deze monitors (zie Bijlage III). Vooral op het gebied
van afval en energie (zowel energiebesparing als de opwekking van hernieuwbare energie) springen de
positieve resultaten eruit. Op een aantal punten scoort Etten-Leur opvallend minder goed, zoals op
(biologische) waterkwaliteit en natuur. Overigens blijft lastig om causale verbanden te leggen tussen het beleid
en de ontwikkelingen die in een monitor naar voren komen, omdat deze ontwikkelingen niet alleen door beleid
beïnvloed worden. Qua interne milieuzorg biedt het recent in gebruik genomen meetinstrument ‘de
Milieubarometer’ hiervoor een oplossing. Op het moment zijn nog niet alle gegevens beschikbaar, waardoor de
milieubelasting en CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie nog niet compleet inzichtelijk zijn. Wel is
het duidelijk dat deze gegevens per jaar kunnen worden bijgehouden, waardoor de resultaten actueel zijn en
de effecten van het beleid direct zichtbaar.
20130404\cv\0034

6

4. Beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen
Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die het gemeentelijke milieubeleid beïnvloeden. Dit zijn de transitie
van een lineaire naar een circulaire economie, de afspraken op het gebied van energie en klimaat (de
Klimaatagenda en het SER Energieakkoord), de komst van de Omgevingswet en de ontwikkeling van de
energieke samenleving.
Van lineaire naar circulaire economie
De wegwerpmaatschappij maakt plaats voor een samenleving waarbij slim gebruik en hergebruik van
materialen centraal staat. Door innovatie komen nieuwe technieken naar voren, zoals Biobased en Cradle to
Cradle, waarbij al met het ontwerp van het product rekening wordt gehouden met de afvalfase. Zo begint het
proces van ‘afval tot grondstof’. Het landelijk programma ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) speelt hierop in en
stelt bijvoorbeeld doelen voor de maximale hoeveelheden restafval per inwoner. De ambities van de gemeente
Etten-Leur sluiten goed op deze ontwikkeling aan.
De Klimaatagenda en het energieakkoord voor duurzame groei (SER Energieakkoord)
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het klimaat verandert. De effecten worden duidelijker
merkbaar en er is meer wetenschappelijk bewijs dat de effecten bij ongewijzigd beleid in de toekomst steeds
heviger zullen worden. Het kabinet heeft in oktober 2013 de “Klimaatagenda: voorkomen, aanpassen en
ondernemen” vastgesteld. Het kabinet stelt dat klimaat vooral een mondiale aanpak vergt, de maatregelen
zullen veelal lokaal getroffen moeten worden. Het kabinet wil via een krachtige combinatie van voorkomen
(mitigatie), aanpassen (adaptatie) en klimaatintelligent ondernemen de nadelige gevolgen van
klimaatverandering beperken.
In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de VNG, het Energieakkoord voor duurzame
groei ondertekend (SER Energieakkoord). Dit akkoord richt zich in eerste instantie op de periode tot 2020, maar
kent ook doelen voor 2030 en 2050. Het doel van dit akkoord is om in gezamenlijkheid te komen tot een
verduurzaming van de energievoorziening door het inzetten op het besparen van energieverbruik en het
vergroten van het aandeel duurzame energie. Een bijkomend voordeel is de vergroting van de
werkgelegenheid om in deze transitie te kunnen voorzien. De doelen en maatregelen richten zich in eerste
instantie op 2020, maar daarnaast zijn lange termijndoelen gesteld voor 2030 en 2050.
Gemeenten spelen op lokaal en regionaal niveau een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van
de Klimaatagenda en het SER Energieakkoord. Dit betekent dat van gemeenten veel wordt verwacht. Voor de
evaluatie van de Milieuvisie hebben deze afspraken tot gevolg dat de ambities voor met name het thema
Energie en Luchtkwaliteit concreter gemaakt moesten worden en soms moesten worden aangevuld.
Omgevingswet
Naar waarschijnlijkheid zal in 2018 de Omgevingswet van kracht worden. Met deze wet wordt ingezet op een
integrale benadering van de plannen en activiteiten op gebied van milieu, ruimtelijke ordening en natuur, op
duurzame ontwikkeling en op de verschillende eigenschappen van de verschillende regio’s. Etten-Leur hanteert
zelf al een integrale benadering van het ruimtelijke en milieu- en natuurbeleid en werkt op meerdere vlakken
samen met de regio. De grootste gevolgen voor Etten-leur zullen waarschijnlijk bestaan uit de aangescherpte
milieunormen. Om die reden is het goed dat Etten-Leur zich inzet voor de ambities in de Milieuvisie.
De energieke samenleving
Een andere relevante brede ontwikkeling is die van de ‘energieke samenleving’. Burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties wachten niet meer af tot de overheid de zaken voor ze regelt, maar nemen zelf
initiatief om hun woon- en werkomgeving te verbeteren. Bij de overheid is mede onder druk van de
bezuinigingen het besef doorgedrongen dat zij niet alles zelf kan regelen. In Etten-Leur zijn juist op het gebied
van duurzaamheid (zoals opwekking duurzame energie en energiebesparende maatregelen) concrete
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initiatieven zichtbaar, zoals de energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur. Dit heeft gevolgen voor de door de
gemeente te vervullen rol, die steeds meer gericht zal zijn op faciliteren en samenwerken.
De Toekomstvisie 2020 “Etten-Leur doet het gewoon” sluit op deze ontwikkelingen aan. In het
Raadsprogramma 2014-2018 is aangegeven dat we handelen vanuit de centrale uitgangspunten van deze visie,
te weten:
1. ‘Het gaat om mensen’.
De wensen en behoeften van onze inwoners staan centraal.
2. ‘Het gaat over samenwerking’.
We gaan slimme verbanden tussen diverse partijen tot stand brengen (inwoners, ondernemers,
onderwijs en andere overheden).
3. ‘Het gaat om balans’.
Etten-Leur staat voor duurzame ontwikkeling (People – Planet – Profit).
4. ‘Het gaat om andere rollen’.
De rol van de overheid verandert.
Dit betekent dat duurzame ontwikkeling in het Raadsprogramma een prominente plaats heeft gekregen.

5. Wat willen we nog realiseren en waar leggen we de speerpunten?
Om tot het formuleren van acties te komen is het nodig om eerst de speerpunten, de thema’s waar de grootste
inzet nodig zal zijn om de ambities 2020 te bereiken, te benoemen. Dit kan niet geheel los worden gedaan van
de opkomende trends en ontwikkelingen. Van belang is dat ook rekening wordt gehouden met recent
vastgestelde beleidsstukken zoals de Toekomstvisie Etten-Leur, het Raadsprogramma 2014 – 2018, het
Beleidskader Gemeente Etten-Leur 2014-2018 en hetgeen binnen regionaal verband (via de RWB) is
afgesproken. Uitgaande van wat eerder is aangegeven zullen de speerpunten voor de komende jaren komen te
liggen bij:
1. Duurzame ontwikkeling als leidend principe blijven hanteren;
2. Klimaat- en energieagenda: aanpassingen aan klimaatveranderingen, inzetten op energiebesparing en
de opwekking van hernieuwbare energie;
3. Duurzaamheidscommunicatie (NME) en de voorbeeldfunctie van de gemeente;
4. De veranderende rol van de gemeente.
Dit wil overigens niet zeggen dat de andere onderwerpen geen aandacht meer behoeven.
Duurzame ontwikkeling als leidend principe.
Duurzame ontwikkeling loopt door alle thema’s heen. Duurzame ontwikkeling verwijst naar een ontwikkeling,
waarbij keuzes die op dit moment worden gemaakt de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid van de huidige
en toekomstige generaties niet in de weg staan. De drie duurzaamheidskapitalen (het sociaal-cultureel,
economisch en ecologisch kapitaal) dienen in balans te zijn. De keuzes van nu mogen niet leiden tot
afwenteling van nadelige effecten naar toekomstige generaties of andere beleidsvelden. Ook de samenwerking
in West-Brabant (via de RWB) staat voor duurzame ontwikkeling, zo blijkt ondermeer uit de Strategische
Agenda West-Brabant 2012-2020 en de in 2007 opgestelde Verklaring van Dussen. In de Strategische Agenda is
als belangrijk uitgangspunt geformuleerd dat Economie, Ecologie en Leefbaarheid in balans tot ontwikkeling
moeten komen. Dit uitgangspunt past volledig binnen de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van de
gemeentelijke Milieuvisie. In de praktijk wordt bij duurzaamheid nog veelal alleen vanuit het ecologische
kapitaal gedacht en gehandeld. De vraag die in de komende jaren beantwoord moet worden, is hoe we het
economische, sociale en milieudomein gaan samenbrengen.
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De Milieuvisie bevat een groot aantal uitgangspunten, ambities en doelstellingen. Het is van belang dat
hiermee rekening wordt gehouden bij besluiten en dat er gemonitord wordt of dit ook gebeurt. Landelijke
duurzaamheidsmonitors, zoals eerder genoemd, zijn belangrijk om de ontwikkeling van de gemeente EttenLeur in kaart te brengen. Tevens kan met deze monitors de voortgang van de gemeente worden vergeleken
met die van andere gemeenten.
Klimaat- en energieagenda
Aanpassingen aan klimaatveranderingen (adaptatie)
Op het gebied van water- en rioleringssystemen zijn reeds forse investeringen gedaan om de gemeente aan te
passen en voor te bereiden aan de klimaatveranderingen (intensievere regenval). Ook de komende jaren zullen
nog maatregelen voor waterretentie worden getroffen.
Energiebesparing en hernieuwbare energie (mitigatie)
Op het gebied van energiebesparing krijgt Nederland te maken met bindende EU-richtlijnen voor
energiebesparing en van gemeenten wordt verwacht dat zij op lokaal niveau invulling geven aan de
noodzakelijke versnelling van de energietransitie. Bovendien zijn er de doelstellingen uit het SER
Energieakkoord om rekening mee te houden.
Voor het thema energiebesparing en opwekking duurzame energie geldt dat we als gemeente eigen
doelstellingen en ambities stellen maar deze ook afstemmen op de doelstellingen van de regio, waarbij de
regionale agenda als leidraad wordt gezien om de lokale en regionale doelstellingen te bereiken. De Regio
West-Brabant (RWB) heeft in december 2012 de Energieagenda 2013-2020 vastgesteld en aangeboden aan de
gemeenten. De EnergieAgenda is een logisch vervolg op de SLoK-periode die eind 2012 afliep.
We zien dat steeds meer particulieren met initiatieven komen om duurzame energie (met name via
zonnepanelen) op te wekken. Hierin nemen we als gemeente een meer faciliterende en adviserende rol in
waarbij zoveel mogelijk aan de burger en maatschappelijke organisaties wordt overgelaten.
Duurzaamheidscommunicatie en voorbeeldfunctie gemeente
Communicatie over duurzaamheidsthema’s vindt momenteel wat versnipperd en ad hoc plaats. Er is
bijvoorbeeld educatie over afval voor buitenschoolse opvang, op basisscholen en middelbare scholen. Natuuren Milieueducatie (NME) is in de gemeente met name beschikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Communicatie die gericht is op andere doelgroepen is er nog niet structureel. Wel worden vanuit de regio
(RWB) initiatieven op dit gebied ontplooid. In het kunst- en cultuuraanbod 2014-2015 van Etten-Leur, dat
bedoeld is voor leerlingen van de basisscholen, is een cultuur- en een natuurbuffet opgenomen. Voor
basisscholen bestaat daardoor een volwaardig Natuur- en Milieueducatiepakket, die in zijn huidige vorm kan
blijven bestaan. Voor middelbare scholen en voor ouderen worden nog NME-pakketten ontwikkeld. Structurele
communicatie naar de inwoners van Etten-Leur over de ambities en inzet van de gemeente op het gebied van
duurzaamheid ontbreekt nog en zal samen met educatie een van de speerpunten blijven in de komende jaren.
Ter ondersteuning van duurzaamheidscommunicatie is het van belang om meer aandacht te schenken aan de
voorbeeldrol van de gemeente. Dit betekent ondermeer dat de interne milieuzorg, waaronder duurzaam
inkopen, zal worden verbeterd en dat de resultaten worden uitgedragen. Twee actuele voorbeelden hiervan
zijn de afvalinzameling van gemeentelijke gebouwen en de inkoop van bedrijfskleding. De gemeenteraad heeft
in 2013 een nieuw inkoopbeleid vastgesteld, waarin het duurzaam inkoopbeleid formeel is verankerd. Er dient
de komende jaren nog verdere invulling aan de uitvoering te worden gegeven.
Veranderende rol gemeente
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en de heersende opvatting dat de overheid niet alles voor
de burgers en bedrijven kan en moet regelen, zal ook juist bij duurzaamheid de rol van de gemeente
20130404\cv\0034

9
veranderen en zal er meer initiatief vanuit de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf moeten
komen. Dit sluit ook aan bij de Toekomstvisie. Het zal nog zoeken zijn hoe deze nieuwe rol ingevuld gaat
worden, waarbij per dossier de in te vullen rol kan verschillen.
De uitvoering van wettelijke milieutaken, denk daarbij aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (de
zogenaamde VTH-taken), blijft onverkort doorlopen en zal inspanningen blijven vergen. Een groot deel van
deze taken op het gebied van het omgevingsrecht (VTH taken milieu) wordt inmiddels uitgevoerd door de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college is en blijft bevoegd gezag en dus
verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit betekent het voeren van een goede regie en, binnen de context van
het samenwerkingsverband, het bepalen van de prioriteiten van het uitvoeringsbeleid.

6. Conclusie en aanbevelingen
De hoofdvraag waar met deze evaluatie een antwoord op werd gezocht, is:
Waar staan we nu en wat is er nodig in de komende jaren?
Geconcludeerd kan worden dat er op dit moment geen noodzaak is om de Milieuvisie 2010 – 2020 te
vervangen. Wel was het nodig om in deze evaluatie een aantal ambities concreter te herformuleren. De
gemeente Etten-Leur ligt op koers om de meeste gestelde ambities te behalen en er kan geconstateerd worden
dat er al veel geïnvesteerd is in duurzame ontwikkeling. De meeste acties en doelstellingen van 2012 zijn
destijds uitgevoerd en behaald, hoewel er een aantal later zijn opgepakt of niet zijn uitgevoerd.
Het valt te constateren dat er een omslag plaatsvindt van milieugericht denken, waar het voldoen aan de
wettelijk eisen per milieuthema centraal staat, naar denken in termen van duurzaamheid, dat verder strekt dan
de wettelijke verplichtingen en ambitieuze doelstellingen behelst. Hierbij past ook de transitie van een
Milieuvisie naar een Duurzaamheidsvisie, waarbij milieudoelstellingen uiteindelijk met de sociale en
economische doelstellingen in een integraal perspectief worden geplaatst. Door deze transitie passen de
ambities in een perspectief dat verder reikt dan 2020, namelijk een energie- en klimaatneutrale gemeente in
2050. Deze ambitie is beleidsmatig formeel nog niet besloten, maar er wordt wel in deze richting gestuurd met
afspraken als het landelijke Energieakkoord en in regionale afspraken als de Lokale Klimaatagenda.
De grootste uitdaging voor de komende vijf jaar bestaat uit het behalen van de doelstellingen op het gebied
van energie en klimaat, in samenwerking met de andere groepen uit de samenleving (inwoners, ondernemers
onderwijs en andere overheden). Voor een deel zal dit ook in samenwerking met de regio worden opgepakt als
vervolg op de EnergieAgenda West-Brabant 2013-2020. Naast de thema’s energie en klimaat is de interne
milieuzorg en daarmee de voorbeeldfunctie van de gemeente van belang. Deze dienen de komende jaren nog
te worden verbeterd. Duurzame ontwikkeling zal als leidend principe blijven fungeren, met als doel een balans
te vinden tussen economisch, ecologisch en sociaal kapitaal.
In het Raadsprogramma 2014 – 2018 is duurzame ontwikkeling als één van de vier centrale uitgangspunten
opgenomen. Daarbij neemt de gemeente een actieve rol in bij de uitvoering van het Energieakkoord, werken
de 5 O’s samen aan duurzame energievoorziening en energiebesparing en zet de gemeente zelf actief in op het
duurzaam inkopen van goederen en diensten. Dit vergt nog een nadere uitwerking en een vertaling naar acties,
die in het actieprogramma 2014-2018 zullen worden opgenomen.
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Bijlage I
Ambities 2020: stand van zaken
De ambities uit de Milieuvisie zijn bepalend voor het milieubeleid. In dit onderdeel wordt beschreven hoe
Etten-Leur er momenteel voor staat en of de ambities met de huidige inspanningen behaald zullen worden.
Voor de meeste thema’s zijn de ambities letterlijk uit de Milieuvisie overgenomen. Op het gebied van energie
en klimaat zijn er echter een aantal ambities bij gekomen vanwege de ondertekening van het Energieakkoord
en de Verklaring van Dussen. Deze ambities zijn aan de onderdelen Energie en Luchtkwaliteit toegevoegd,
omdat zij een belangrijke rol spelen in het huidige milieu- en duurzaamheidsbeleid. In sommige gevallen is een
ambitie net concreter geherformuleerd dan oorspronkelijk om de resultaten meetbaar te maken.

Bodem

Ambities 2020

Op koers
 Alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging in Etten-Leur zijn
gesaneerd en de overige gevallen zijn beheerst.
 De bodem van Etten-Leur blijft dusdanig van kwaliteit dat deze een geschikte
basis voor bouwactiviteiten, landbouw, grondwater, natuur en recreatie
biedt.

Stand van zaken

Doelstellingen 2018

Indicatoren
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De spoedeisende saneringen zijn in beeld en de sanering van de brongebieden van
Vosdonk-Noord is in voorbereiding. Afvalzorg Bodemservice B.V. (Bodemzorg B.V.)
draagt zorg voor de sanering van de integrale grondwaterverontreiniging. De OMWB
voert het toezicht uit.
•

Er is geen gevaar voor inwoners als gevolg van bodemverontreiniging.

•

De bodem is geschikt voor de gewenste functie.

•

Aantal spoedeisende saneringen.

•

Bodemkwaliteit.
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Water

Ambities 2020

Op koers
 De wateroverlast voldoet aan de normen die als gevolg van het Nationaal
Bestuursakkoord Water zijn opgesteld.
 De natte ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd.
Behaald
 De waterkwaliteit voldoet aan de normen die als gevolg van de Kaderrichtlijn
Water gelden.

Stand van zaken

Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex scoort Etten-Leur niet goed op
ecologische waterkwaliteit (GDI, 2014). Er zijn in de afgelopen jaren wel maatregelen
uitgevoerd om deze kwaliteit te verbeteren (zoals de aanleg van natuurlijke oevers).
Van de geplande natte ecologische verbindingszones is een groot deel van de
verworven gronden als zodanig ingericht, al dan niet in combinatie met waterberging.
Aanvullende verwerving (op vrijwillige basis) zal plaatsvinden wanneer zich kansen
voordoen. De uitvoering loopt vertraging op vanwege werkzaamheden aan de
keringen langs een aantal ecologische verbindingszones, waardoor enkele EVZ’s pas in
2025 gerealiseerd zullen zijn. De chemische en ecologische waterkwaliteit voldoet aan
normen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). In het VGRP 2014-2018 wordt de lozing van
regenwater en afvalwater geregeld om de kwaliteit te beheersen. Verder blijft het
Waterschap Brabantse Delta primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.
Qua wateroverlast voldoet de gemeente nog niet op alle plaatsen aan de normen van
het Nationaal Bestuursakkoord Water. De Operatie Water Weg is bedoeld om dit
probleem aan te pakken. Inmiddels is deze voor het grootste gedeelte uitgevoerd. In
het bestemmingsplan is onvoldoende opgenomen welk percentage van de grond
verhard mag zijn, zodat er onvoldoende rekening gehouden kan worden met
mogelijkheden voor waterberging in bijvoorbeeld voor- en achtertuinen.

Doelstellingen 2018
Indicatoren
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•

De waterkwaliteit, zowel chemisch als biologisch is verbeterd.

•

Chemische en biologische toestand van het oppervlaktewater.

•

Aantal gevallen van wateroverlast.
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Natuur, groen en biodiversiteit

Ambities 2020

Op koers
 De (ecologische) groenstructuur in de gehele gemeente is behouden
(binnenstedelijk) en verder ontwikkeld (buitengebied) conform de
Groenbeleidsnota, de Structuurvisie Plus en het Uitwerkingsplan ecologische
verbindingzones.
 Biodiversiteit is geïntegreerd in beleid, planvorming, uitvoering van reguliere
gemeentelijke taken en communicatie.
 De kwaliteit van gemeentelijke projecten is verbeterd door kennis, praktische
handreikingen/checklists en advisering voor biodiversiteitmaatregelen.
 Regionale samenwerking vanuit de leefgebiedenbenadering voor de kansrijke
soorten binnen Etten-Leur.
Achter gebleven

Stand van zaken

•

Er is sprake van een duidelijk waarneembare toename van kenmerkende
planten- en diersoorten.

•

Praktische expertise is vergroot, voor de monitoring wordt gebruik gemaakt
van landelijke en/of regionale monitoringsystemen.

Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is er relatief weinig natuur aanwezig
binnen de gemeente Etten-Leur. Inmiddels is wel het project de Groene Schakel
gerealiseerd, waardoor 20 ha natuur als landschapsecologische zone is toegevoegd.
Ook de aanleg van de ecologische verbindingszones ligt op koers en neemt Etten-Leur
deel aan het GroenBlauw Stimuleringskader voor agrarisch landschapsbeheer. Verder
wordt de groenstructuur conform de Groenbeleidsnota uitgevoerd, waarin (net zoals
in het Bestemmingsplan Buitengebied) de doelstellingen uit de Milieuvisie 2010-2020
zijn uitgewerkt. Met betrekking tot de Groenbeleidsnota en de eerstgenoemde
ambitie kan gesteld worden dat er behoefte is aan juridische verankering van het
beleid om onnodige kapwerkzaamheden te voorkomen.
Een monitor voor het bijhouden van de soortenrijkdom, zoals het Natuurloket,
ontbreekt, waardoor niet waar te nemen is of de biodiversiteit toeneemt. Desondanks
kan de biodiversiteit wel worden bevorderd en ondersteund door het accent te leggen
op de uitbreiding van leefgebieden en nestelmogelijkheden. Voor fysieke
maatregelen, zoals het faciliteren van een bijenveld, kan samenwerking gezocht
worden met natuurverenigingen en andere organisaties. In de Nota ‘Beheren op
Niveau’ is ecologisch groenbeheer opgenomen, wat ten goede komt aan de
biodiversiteit. Mogelijk is de uitvoering hiervan een aandachtspunt. Het plan voor de
ambassadeursoort van Etten-Leur, de oeverzwaluw, is uitgevoerd: bij de
Westpolderplas is een oeverzwaluwwand gerealiseerd.
Verder zijn er onbenutte mogelijkheden geweest om projecten uit te voeren voor
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natuurontwikkeling en biodiversiteit die met subsidie werden ondersteund door de
Provincie Noord-Brabant. Deze ondersteuning zou nuttig kunnen zijn bij de uitvoering
van het gemeentelijke natuur- en biodiversiteitsbeleid.
Doelstellingen 2018

Indicatoren

2

•

Het minimum van 80 m openbaar groen per woning is behouden.

•

Om biodiversiteit te bevorderen worden natuurlijke leefgebieden en
nestelplaatsen gestimuleerd of gefaciliteerd.

•

De kwaliteit en kwantiteit van het binnen- en buitenstedelijk openbaar groen
is zodanig dat deze de biodiversiteit bevordert.

•

Hoeveelheid openbaar groen in m .

•

Hoeveelheid natuur in m .

•

Soortenrijkdom flora en fauna.

2

2

Geluid

Ambities 2020

Op koers
 De bestaande geluidkwaliteit in de gemeente Etten-Leur is behouden en waar
mogelijk verbeterd.
 Er is geen sprake van ernstige geluidhinder (boven de 63 dB bij
geluidgevoelige objecten).

Stand van zaken

Het tegengaan en voorkomen van industrielawaai is een standaard aandachtspunt van
de gemeente Etten-Leur. Hierdoor is van overschrijding van de drempelwaarden geen
sprake. De bedrijventerreinen Vosdonk en Zwartenberg zijn gezoneerd en voldoen aan
de zoneringswaarden. De zonebewaking wordt voortgezet.
De geluidsbelasting binnen de gemeente is met geluidkwaliteitskaarten in beeld
gebracht, maar er is afgezien van het voornemen om deze op de gemeentelijke
website openbaar te maken, omdat de informatie al snel niet meer actueel is. Uit de
geluidskaarten van 2008 en 2013 blijkt dat het aantal woningen met een te hoge
gevelbelasting (>63 dB Lden) in deze periode flink is afgenomen:
Aantal ongesaneerde woningen met
>63 dB gevelbelasting (Lden)

2008

2013

Wegverkeer

624

101

Railverkeer

327

98

Alle woningen die gemeld zijn in het kader van de Wet Geluidhinder en gelegen zijn
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aan de A58 of aan provinciale wegen, kunnen worden aangemerkt als zijnde
gesaneerd. Het resterende gedeelte betreft de woningen op de Raillijst en de
Eindmeldingslijst. Het is een wettelijke verplichting dat deze woningen respectievelijk
door ProRail en door de gemeente Etten-Leur gesaneerd worden. Voor de woningen
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is (78 woningen in totaal), is echter nog geen
saneringsprogramma opgesteld. Voor een tegemoetkoming in de kosten van sanering
kan gebruik worden gemaakt van de Subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai
(Ssv).
Het voorkomen van geluidhinder is een aandachtspunt bij ruimtelijke en
verkeersplannen (GVVP). Om geluidhinder te verminderen is bij de reconstructie van
enkele wegen van de hoofdwegenstructuur geluidsreducerend asfalt aangebracht. De
streefwaarde van 48 dB als maximale gevelbelasting wordt in acht genomen. In de
Evenementennota zijn geluidscriteria opgenomen die door middel van handhaving
worden gecontroleerd. De actualisering hiervan is een blijvend aandachtspunt. Er
dient met name met toenemende verkeersdrukte rekening te worden gehouden met
een toename in geluidsbelasting. Er moet voorkomen worden dat de uiteindelijke
geluidsbelasting de plandrempel door incrementele stijging onbedoeld en ongezien
overschrijdt.
Doelstellingen 2018

Indicatoren

•

Het aantal door de gemeente te saneren woningen met een gevelbelasting
groter dan 63 dB is met minimaal 40 woningen teruggebracht.

•

Waar mogelijk worden maatregelen voor energiebesparing bij renovatie en
geluidsanering aan de gevel aan elkaar gekoppeld.

•

Aantal te saneren woningen met een gevelbelasting groter dan 63 dB.

•

Decibel (dB), te monitoren via geluidkwaliteitskaarten.

Luchtkwaliteit

Ambities 2020

Op koers
 De emissies van landbouw en industrie zijn verminderd met 20% t.o.v. 2010.
 De gemeente Etten-Leur streeft naar een verbetering van de luchtkwaliteit
voor haar hele grondgebied (dus ook op plaatsen waar de luchtkwaliteit
voldoet aan de grenswaarden).
 In 2020 is een CO2 reductie bereikt van 20% t.o.v. 2010 (SER Energieakkoord).
Behaald
 De luchtkwaliteit in de gemeente Etten-Leur voldoet aan de landelijke
grenswaarden.
 Het aantal geurgehinderden binnen de bebouwde kom bedraagt minder dan
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5%.
Stand van zaken

In 2012 scoort de gemeente Etten-Leur gemiddeld op luchtkwaliteit (CO2, NO2, PM10
en PM2,5) volgens de monitoren van de Klimaatmonitor, GDI en het RIVM. In
vergelijking met andere gemeentes is de uitstoot van de industrie per inwoner hoog,
al is er geen sprake van overschrijdingen van de grenswaarden. De CO2 uitstoot van
industrie is tussen 2010 en 2013 afgenomen met 15.941 ton (8,9 %) en de uitstoot
afkomstig van landbouw afgenomen met 27.152 ton (29.7%) tussen 2010 en 2013. De
grote daling in uitstoot van de landbouw is o.a. te verklaren door de toepassing van
warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw.
Uit de door Arcadis opgestelde Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij (2009)
blijkt dat er slechts 2 geurgehinderde woningen binnen de bebouwde kom zijn in de
categorieën ‘redelijk goed’ en ‘matig’. De overige woningen vallen in de categorieën
‘goed’ (1.370) en ‘zeer goed’ (14.146). Bovendien is in het bestemmingsplan
Buitengebied vastgelegd dat zich geen nieuwe intensieve veehouderijen mogen
vestigen. Bestaande intensieve veehouderijen mogen alleen uitbreiden als dit geen
extra geurhinder en ammoniakuitstoot met zich meebrengt, bijvoorbeeld door
luchtwassers aan te brengen.
De procentuele daling van de totale CO2 uitstoot binnen de gemeente t.o.v. 1990 is
niet te herleiden, aangezien de gegevens van de CO2 uitstoot van dat jaar niet volledig
zijn. In 2010 is de indicatieve waarde van de totale CO2 uitstoot bekend, namelijk
457.265 ton. Tussen 2010 en2012 is deze hoeveelheid met 10,87% verminderd tot
407.539 ton (Klimaatmonitor). De CO2 uitstoot afkomstig van snelwegen is hierbij
buiten beschouwing gelaten, omdat de gemeente daar weinig tot geen invloed op kan
uitoefenen.

Doelstellingen 2018

Indicatoren

•

Reductie van de totale CO2 uitstoot van 15% t.o.v. 2010 binnen gemeente
Etten-Leur.

•

Er is aandacht voor de ‘groene longen’ bij het groenbeheer. Het groenbeleid
is instrumenteel voor het verlagen van de concentraties NO2 en fijn stof.

•

Uitstoot van CO2, NO2 en fijn stof.

•

Aantal geurgehinderden.

Energie

Ambities 2020

Op koers
 Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
 De gemeente voldoet aan de doelstellingen voor duurzame energie zoals
deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid .
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 Het totale energieverbruik van de gemeente Etten-Leur is met 20%
afgenomen t.o.v. 2010 (SER Energieakkoord).
 Het aandeel duurzame energie bedraagt 16% volgens de Bruto Eindverbruik
Methode (RWB).
 De Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft een EnergieIndex van 1.25
(gemiddeld label B) gerealiseerd in haar eigen woningbezit (AEDES en SER
Energieakkoord).
 Het energieverbruik van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is
met 20% afgenomen t.o.v. 2013 (SER Energieakkoord).
 Voor openbare verlichting is er minimaal 40% slim energiemanagement (SER
Energieakkoord).
 Van de openbare verlichting is minimaal 40% energiezuinig (SER
Energieakkoord).
Stand van zaken

Bij nieuwbouw wordt sterk op energiebesparing ingezet, maar aan hernieuwbare
energie (m.n. bij openbare gebouwen) kan nog extra aandacht worden besteed. Het
regionaal convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant is in 2014 door de gemeente
Etten-Leur ondertekend. Daarmee zijn er regionaal afspraken gemaakt over
duurzaamheid bij de realisatie van nieuwbouw en bij renovaties. De gemeente EttenLeur heeft in 2014 de Deal Stroomversnelling Koopwoningen mede ondertekend. In
dit kader zetten wij ons in om in Etten-Leur in 2015 en 2016 een aantal Nul-op-deMeter voorbeeldwoningen te realiseren. Dit concept wordt in de jaren daarna verder
uitgerold in de Stroomversnelling Brabant. Nieuw is de wijkgerichte aanpak, waarbij
bewoners van bestaande woningen (m.n. koopwoningen) in samenwerking met de
DuurSaam Etten-Leur voorbeeldwoningen kunnen bekijken (energiezuinige renovatie
en Nul-op-de-Meter) en op de hoogte gebracht worden van de maatregelen die
mogelijk zijn voor de eigen woning. Wellicht is het mogelijk om maatregelpakketten
aan te bieden, die bewoners samen kunnen aanschaffen. Hierdoor kunnen de kosten
voor het verduurzamen van de woning worden verlaagd.
Het aandeel duurzame energie binnen de gemeente Etten-Leur bedraagt in 2012 9,6%
volgens de Klimaatmonitor, berekend met de Bruto Eindverbruik Methode. De
gegevens van 2013 zijn nog niet bekend. Volgens eigen gegevens dragen de
windparken Zwartenberg en Bollendonkseweg met 96,5 Terajoule (TJ) bij aan het
aandeel hernieuwbare energie sinds 2013.
Tussen 2010 en 2012 is het totale energieverbruik (bestaande uit brandstof en
elektriciteit) met 840 TJ afgenomen volgens de Klimaatmonitor. Dit is een daling van
13.9%.. Wat deze doelstelling betreft ligt Etten-Leur dus ruim op koers. Het
energieverbruik dat toegekend wordt aan de snelwegen wordt hierbij niet
meegerekend. Verklaringen voor deze grote daling zijn de ingebruikname van de
windparken, de toepassing van warmtekrachtkoppeling en andere energiebesparende
maatregelen bij bedrijven en de glastuinbouw, warmte-koudeopslag (WKO) bij
woningen en mogelijk ook effecten van de economische crisis.
Ook de daling van het energieverbruik van openbare verlichting en VRI’s ligt op koers.
Een drempel is echter de lange terugverdientijd van de investeringskosten vanwege
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de lage energieprijzen, waardoor bij vervangmomenten onvoldoende voor zuinige
verlichting of armaturen wordt gekozen. Hierdoor geeft ook de Total Cost of
Ownership (TCO) benadering niet altijd de energiezuinigste uitkomst. Daarnaast wordt
er geconstateerd dat het investeringsbudget bij de aanvraagfase vaak te laag wordt
ingeschat (gebaseerd op gloeilampen), waardoor de hogere aanschafkosten van
zuinige verlichting en armaturen niet binnen het toegekende budget passen.
De woningen van woonstichting WEL hebben momenteel gemiddeld energielabel C
(EnergieIndex 1,54). Hier zullen dus nog stappen gemaakt moeten worden om tot een
EnergieIndex van 1.25 (ongeveer label B) te komen. De gemeente en WEL maken de
komende jaren prestatieafspraken over investeringen door WEL in haar bestaande
huurvoorraad.
Samen met de verenigingen op sportpark Hoge Neerstraat bekijkt de gemeente de
mogelijkheden voor verduurzaming van het sportpark, o.a. via energiebesparing en de
opwekking van duurzame energie.
Doelstellingen 2018

Indicatoren
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•

Besparing van 15% op het totale energieverbruik t.o.v. 2010.

•

Besparing van 2% per jaar vanaf 2013 op het energieverbruik van openbare
verlichting en verkeersregelinstallaties (Beleidskader 2014-2018).

•

20% slim energiemanagement voor openbare verlichting.

•

20% energiezuinige openbare verlichting.

•

Ambitieuzer dan de doelstelling voor Etten-Leur vanuit CO3, is van de
koopwoningen van vóór 1980 ongeveer 5% (circa 240 woningen) met ten
minste 2 labelstappen op energiebesparing vooruit gegaan d.m.v. renovatie
(Beleidskader 2014-2018).

•

Aansluitend bij de Deal Stroomversnelling Brabant zijn er 20 Nul-op-de-Meter
woningen gerealiseerd (met als tussendoelen: 2 in 2015 en minimaal 4 in
2016).

•

Aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik (Bruto
Eindverbruik Methode).

•

Terajoule (TJ) totale energieverbruik in de gemeente Etten-Leur.

•

EnergieIndex en/of -label van woningen.

•

Aantal Nul-op-de-Meter woningen.
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Afval

Ambities 2020

Op koers
 Van al het ingezamelde afval is minimaal 75% gescheiden en nuttig
hergebruikt en wordt de overige 25% verbrand met energieterugwinning.
 De maximale hoeveelheid restafval per inwoner is 100 kilo, aansluitend bij het
landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof’.
 De gehele afvalketen van Etten-Leur is op een duurzame wijze ingericht.
Behaald
 Alle hoogbouwwoningen zijn voorzien van ondergrondse of inpandige
afvalvoorzieningen.
 Het nieuwe afvalinzamelingssysteem biedt meer mogelijkheden voor scheiding
en laat mogelijkheden open voor diftar.
Achter gebleven
•

Stand van Zaken

Het GFT en het groenafval zijn ingezet ten behoeve van de opwekking van
duurzame energie via biomassa.

Bij de monitor van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex springen de goede
resultaten met afvalscheiding en –recycling eruit (zie bijlage III). De Klimaatmonitor
geeft een daling aan in de CO2 uitstoot van de verwerking huishoudelijk afval van 13%
(1.540 ton) tussen 2008 en 2012 (”Uitgebreide Rapportage CO2-voetafdruk, Gemeente
Etten-Leur”, 2015)
Uit het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP) 2013 blijkt dat de doelstelling van 60%
bronscheiding van het huishoudelijk afval in 2012 destijds al ruimschoots behaald werd
met 67%. Momenteel wordt er al 72% van het huishoudelijk afval gescheiden en
hergebruikt, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de eerste ambitie voor 2020
behaald zal worden. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is teruggedrongen
van 235 kilo in 2011 naar 163 kilo in 2012 (GAP 2013) en 130 in 2015. De gemeente ligt
dus goed op koers met het verminderen van de hoeveelheid restafval. Bij de
milieustraat wordt continu gezocht naar mogelijkheden om bronscheiding nog beter
mogelijk te maken. Een actueel voorbeeld hiervan is de recycling van matrassen. Het
GFT en groenafval worden tot compost verwerkt. Het is onduidelijk of hierbij ook
biogas wordt afgevangen. Dit kan in het volgende contract met de afvalverwerker
vastgelegd worden.
Zwerfafval en illegaal gedumpt afval blijft een aandachtspunt. Tegelijkertijd kan de
hoeveelheid zwerfafval momenteel niet goed gemonitord worden, omdat het afval uit
buitenafvalbakken hier momenteel bij meegerekend wordt. Een nieuwe ontwikkeling is
de benadering vanuit de inzet van de inwoners zelf, waarbij aanspraak gemaakt wordt
op het bewustzijn en het morele besef om afval niet op straat weg te gooien.

20130404\cv\0034
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Er is op dit moment nog geen inzicht in de scheidingspercentages van het afval van de
Etten-Leurse bedrijven. Met het afval van de gemeentelijke organisatie staat het iets
beter dan een paar jaar geleden. De plastic drinkbekers worden nu wel apart
ingezameld en gescheiden van het restafval. Papier en karton werden al gescheiden.
Bronscheiding is verder niet goed mogelijk omdat het afval niet gescheiden
aangeboden kan worden. Er liggen mogelijkheden voor het verbeteren van de
afvalverwerking bij het vernieuwen van de contracten in 2017 en bij de verbetering van
de interne milieuzorg de komende jaren.
Doelstellingen 2018

Indicatoren

•

Max. 110 kilo restafval per inwoner per jaar.

•

Max. 6 kilo zwerfafval per inwoner per jaar.

•

Er is inzicht bereikt in het scheidingspercentage van bedrijfsafval.

•

Het afval van de gemeentelijke organisatie wordt gescheiden ingezameld.

•

Hoeveelheid rest- en zwerfafval in kilo’s per inwoner per jaar.

•

Afvalscheidingspercentage.

Externe veiligheid

Ambities 2020

Stand van zaken

Op koers
 In Etten-Leur kan veilig worden gewerkt, gewoond en gerecreëerd.
Aandacht voor externe veiligheid is binnen de gemeentelijke organisatie goed
geborgd. De beleidsvisie Externe Veiligheid wordt in acht genomen. Er wordt
deelgenomen aan het Brabantbrede programma Brabant Veiliger. De ruimtelijke
scheiding tussen wonen en werken zorgt voor een veiligere situatie.
Het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor, geregeld in Wet Basisnet,
veroorzaakt risico’s op gebied van externe veiligheid. Hiervoor wordt momenteel
onderzoek gedaan binnen de regio. Eventuele maatregelen zullen worden genomen in
het kader van het Spoorproject RB VRMWB.

Doelstellingen 2018

Indicatoren
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•

De ambitie blijft gehandhaafd.

•

Er zijn geen kwetsbare objecten met een plaatsgebonden risico van 10 .

•

Aantal kwetsbare objecten met een plaatsgebonden risico van 10 , te
monitoren via risicokaarten, de lijst met kwetsbare objecten en het Risico
Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

-6

-6
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Verkeer

Ambities 2020

Op koers
 De gemeente faciliteert voorzieningen die een schoner vervoer (zoals
alternatieve brandstoffen) mogelijk maken.
 Het openbaar vervoer vindt op een duurzame wijze plaats (brandstof,
aanschaf materieel etc.).

Stand van zaken

De CO2 uitstoot van wegverkeer) is, volgens de Klimaatmonitor, tussen 1990 en 2012
verminderd met 23.644 ton (45,1%) tot een jaarlijkse uitstoot van 28.818 ton
(berekend met een verdeelsleutel en exclusief snelwegen). Met dit percentage ligt
Etten-Leur goed op schema voor de Rijksdoelstelling van 60% CO2 reductie in 2050
t.o.v. 1990. Verklaringen voor deze afname zijn de komst van zuinigere en schonere
motoren, waardoor eveneens de stikstof- en fijn stofuitstoot van een voertuig
afnemen, en het toepassen van verkeersmaatregelen. In het Gemeentelijk Verkeersen vervoersplan (GVVP) zijn maatregelen vastgelegd om de doorstroom te bevorderen
en om knelpunten te voorkomen en op te lossen. Stagnerend verkeer en leidt namelijk
ook tot een hogere uitstoot. In het GVVP zijn ook de milieubeleidsdoelstellingen
geïmplementeerd, al zijn deze nog niet erg concreet.
De fietsvoorzieningen zijn goed gefaciliteerd en onderhouden. De kwaliteit van het
fietsnetwerk (comfort, veiligheid, samenhang en directheid) is goed geborgd in het
GVVP. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van elektrisch fietsverkeer. Verder
zijn er goede voorzieningen voor het openbaar vervoer (spoor en bus).
Aandachtspunten blijven de stimulering van schoon privévervoer en het wagenpark
van de gemeentelijke organisatie.

Doelstellingen
2018

Indicatoren
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•

De doelstellingen voor fietsvoorzieningen blijven gehandhaafd.

•

Schoon openbaar vervoer wordt gestimuleerd bij de Provincie of bij de
vervoersmaatschappijen.

•

Schoon en stil privévervoer wordt gestimuleerd en gepromoot

•

Parkeergarages en bovengrondse parkeerplaatsen moeten over voldoende
elektrische laadpalen beschikken om meerdere auto’s van stroom te
voorzien. Tevens worden bezoekers goed geïnformeerd over de
beschikbaarheid van elektrische laadpalen.

•

Uitstoot CO, CO2, NO2 en fijn stof.

•

Aantal elektrische voertuigen en voertuigen op alternatieve brandstoffen
binnen de gemeente.
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Ruimtelijke ordening

Ambities 2020

Op koers
 De afwisseling en de kwaliteit van het Etten-Leurse buitengebied, met een
gezonde agrarische sector, mogelijkheden voor extensieve recreatie en
natuur- en landschapsbeleving dicht bij huis, zijn behouden gebleven.
Behaald
 Het milieubeleid (inclusief duurzaamheid) en het ruimtelijk beleid zijn
integraal vormgegeven.

Stand van zaken

Doelstellingen 2018

Indicatoren

De uitvoering is op koers, de milieuaspecten worden standaard meegenomen bij de
uitvoering van het ruimtelijk beleid. Voorbeelden hiervan zijn de Ladder van
Duurzame Verstedelijking, compacte bedrijventerreinen en het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.
•

De doelstelling ‘zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik’ blijft gehandhaafd. Er is
blijvende aandacht voor landschapskwaliteit in samenwerking met de regio.

•

Formele verankering.

•

Ruimtelijke beslissingen.

Doelgroepen
Gemeentelijke organisatie

Ambities 2020

Stand van zaken

20130404\cv\0034

Op koers
 Duurzaamheid is een basisvoorwaarde voor alle gemeentelijke inkopen,
aanbestedingen, contracten, activiteiten en gemeentelijke gebouwen.
De milieuprestaties en de CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie worden
vanaf 2015 in kaart gebracht m.b.v. de Milieubarometer. Er is al wel duidelijk dat er
verbeterpunten zijn. Duurzaam inkopen is inmiddels verankerd in het inkoopbeleid en
in het inkoopbesluit, maar er is meer aandacht nodig voor de uitwerking en uitvoering
ervan. In 2015 wordt aan het sjabloon van collegevoorstellen een
duurzaamheidsparagraaf toegevoegd zodat expliciet dient te worden aangegeven hoe
duurzaamheid in het voorstel wordt meegewogen. Bij de aanbesteding van
gemeentelijke voertuigen is er aandacht voor de milieuvriendelijkheid en zijn er
pogingen gedaan om het gemeentelijke wagenpark te verduurzamen. Voor de
buitendienst zijn er inmiddels elektrische scooters beschikbaar en verder maken veel
medewerkers gebruik van de fiets. Voor de zwaardere voertuigen bleek het destijds
niet mogelijk om ze, met behoud van functionele eisen, te vervangen. Inmiddels zijn er
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wel veel andere gemeenten die werken met elektrische voertuigen (zoals veeg- en
zelfs vuilniswagens) en zou het toch mogelijk moeten zijn om een deel van het
wagenpark door dergelijke voertuigen bij vernieuwmomenten standaard door
elektrische variant te vervangen. In samenwerking met gemeente Breda wordt er een
nieuwe aanbesteding gedaan voor duurzamere voertuigen met behoud van
functionaliteit.
Er is geen interne milieu- of duurzaamheidscommunicatie, die bewustwording en
gedragsverandering van medewerkers ten goede zou komen. Qua voorbeeldfunctie
dienen nog een aantal stappen gezet te worden, het blijft een continu proces waarbij
er nog voldoende kansen liggen voor verbetering.
Doelstellingen 2018

Indicatoren
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•

Aan collegevoorstellen is een duurzaamheidsparagraaf toegevoegd.

•

Er is sprake van structurele interne duurzaamheidscommunicatie.

•

Het bewustzijn van medewerkers is vergroot, wat leidt tot milieuvriendelijke
handelingen (zoals het uitdoen van de lichten bij afwezigheid).

•

Afval van gemeentelijke gebouwen wordt gescheiden ingezameld. Er zijn
afvalbakken aanwezig die bronscheiding mogelijk maken en de gebruiker
hiertoe aanzetten.

•

De milieubelasting van de gemeentelijke organisatie is met minimaal 5%
afgenomen ten opzichte van 2015 (te monitoren via de Milieubarometer).

•

De parkeerplaats/-garage bij het stadskantoor heeft voldoende laadpunten
voor elektrische auto’s.

•

Gemeentelijke voertuigen worden tijdens vervangmomenten vervangen door
elektrische of, indien nodig, hybride voertuigen.

•

De gemeente profileert zich met haar visie en inzet op gebied van
duurzaamheid, onder andere via de gemeentelijke website onder een kopje
‘Duurzaamheid’.

•

Communicatie.

•

Inkoopbeleid.

•

Aantal elektrische laadpunten op de parkeerplaats en –garage bij het
stadskantoor.

•

Aantal elektrische of hybride gemeentelijke voertuigen.

•

Milieuprestaties gemeentelijke organisatie (bij te houden via de
Milieubarometer).
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Inwoners

Ambities 2020

Behaald
 Er is een doorlopend aanbod van NME aanwezig op een breed
maatschappelijk terrein en voor de diverse doelgroepen.
 Inwoners kunnen binnen de gemeente Etten-Leur ervaring opdoen met
natuur en milieu.
Achter gebleven
• Er is een fysiek kenniscentrum voor milieu en duurzaamheid aanwezig binnen
de gemeente.

Stand van zaken

In lijn met de ontwikkeling van de energieke samenleving, zijn het stimuleren en
faciliteren van burgerinitiatieven, zoals de energiecoöperatie van Duursaam EttenLeur en de pilot ‘De bij hoort erbij’ van KOEPEL en het Bijengilde Etten-Leur, taken van
de gemeente. Hier is een budget voor beschikbaar.
Met name vanuit basisscholen is er vraag naar lespakketten voor Natuur en
milieueducatie (NME) en duurzaamheidscommunicatie. Jaarlijks maken tussen de
meer dan 3000 leerlingen hier gebruik van. De vraag vanuit de middelbare scholen is
aanzienlijk kleiner. Nieuw is dat er ook ouderen NME wordt opgezet.
Een fysiek milieueducatief centrum (MEC) is niet gerealiseerd, maar er is wel een
stichting opgericht, MEC Etten-Leur, door burgers. De reden om de particuliere
initiatieven voor een fysiek MEC af te wachten, is dat er al wel sprake is van een
kennisnetwerk met een volwaardig NME aanbod binnen de gemeente. Meerdere
organisaties houden zich hier op verschillende locaties mee bezig en het heeft op dit
moment geen voordelen om deze te vervangen en op één centrale plek onder te
brengen. Wel liggen er mogelijkheden om samen te werken met organisaties als
KOEPEL en het MEC.

Doelstellingen 2018

Indicatoren
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•

Er is sprake van structurele externe duurzaamheidscommunicatie.

•

Faciliteren van burgerinitiatieven met het thema duurzaamheid.

•

De bewustwording bij inwoners groeit en draagt bij aan het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen.

•

Berichtgeving.

•

Ondersteuning van en samenwerking met burgers, maatschappelijke
organisaties.

•

Aantal projecten/initiatieven van de coöperatie of burgers.

24

Ondernemers
Ambities 2020

Stand van zaken

Achter gebleven
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het uitgangspunt voor
alle bedrijven in Etten-Leur.
De gemeente Etten-Leur gaat vanaf 2015 bij controles van de OMWB bij de EttenLeurse bedrijven de focus leggen op energiebesparing en de Milieubarometer
aanbieden aan haar bedrijven. Ondernemers kunnen dit instrument gebruiken voor
energiebesparing en breder voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Er wordt jaarlijks een handhavingsprogramma vastgesteld. Volgens de Jaarverslag van
2014 heeft de OMWB in 2012 en 2013 100% van de geplande controles uitgevoerd,
maar slechts 60% in 2014. Hierbij zijn wel de meest milieubelastende bedrijven
bezocht en zijn de controles op brandveligheid volledig uitgevoerd. Er is niet duidelijk
hoeveel relevante overtredingen zijn geconstateerd. Voor de planning van de
controles wordt gebruik gemaakt van de risicobenadering, waarbij risicovolle
bedrijven vaker worden bezocht. Het is een mogelijkheid om bedrijven, die zich actief
inzetten voor MVO, op basis van een vertrouwensrelatie minder vaak te bezoeken.

Doelstellingen 2018

Indicatoren
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•

Er is sprake van structurele externe duurzaamheidscommunicatie. De
gemeente profileert zich op gebied van duurzaamheid en gaat hierover in
gesprek met haar ondernemers.

•

Er vindt samenwerking plaats met de Industriële Kring Etten-Leur en
DuurSaam Etten-Leur ter bevordering van MVO bij ondernemers.

•

25% van de Etten-Leurse ondernemers doet aan MVO.

•

Jaarlijks voert de OMWB 100% van de geplande controles uit.

•

Emissies en energieverbruik door bedrijven (inclusief industrie).

•

Aantal controles en geconstateerde overtredingen door de OMWB.

•

Aantoonbare inspanningen van ondernemers voor duurzaam ondernemen
(via keurmerk, certificaat of andere vorm van registratie).
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Bijlage II - Acties en doelstellingen voor 2012
Acties en doelstellingen voor 2012

Bodem
Doelstellingen
1.

De gemeente heeft het Besluit Bodemkwaliteit volledig geïmplementeerd en
generiek of gebiedsspecifiek bodembeleid ontwikkeld.

2.

De toepassingsmogelijkheden van duurzame energie in bodem zijn duidelijk.

1. Voltooid.
2. Uitgevoerd.

Acties
1.

Volledig implementeren Besluit Bodemkwaliteit.

1. Voltooid.

2.

Indien dit nodig blijkt, ontwikkelen van gebiedsspecifiek bodembeleid.

2. Voltooid.

3.

Onderzoeken toepassingsmogelijkheden van duurzame energie in bodem.

3. Voltooid. De initiatieven voor geothermie worden aan de markt
overgelaten.

Water
Doelstellingen
1.

Water blijft een belangrijk ordenend principe in keuzes betreffende
ruimtelijke ontwikkelingen. Bij nieuwe ontwikkelingen vindt een watertoets
plaats.
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1. Watertoets is onderdeel van ruimtelijke plannen.
2. Operatie Water Weg is grotendeels uitgevoerd. Er is geen apart
grondwaterloket, burgers kunnen klachten melden met de Buiten Beter
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2.

3.

4.

De wateroverlast in de gemeente is aangepakt met maatregelen zoals
opgenomen is in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Burgers kunnen
met klachten over grondwateroverlast terecht bij de gemeente
(grondwaterloket).

App.
3. De chemische kwaliteit voldoet aan de KRW. Het niet toepassen van
chemische onkruidbestrijding is voortgezet.

De waterkwaliteit is verder verbeterd via maatregelen in het kader van de
Kaderrichtlijn Water. Onder meer zal het bestaande beleid met betrekking tot
het niet toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op de
openbare verharde oppervlakken worden voortgezet.

4. Uitgevoerd.

Er is een start gemaakt met de aankoop van gronden voor natte ecologische
verbindingszones. De belevings-, ecologische en recreatieve waarde van
water vormen vaste aandachtspunten voor de aanleg van deze ecologische
verbindingszones, evenals de koppeling met eventuele waterberging.

7. Uitgevoerd. Zie VGRP.

5.

Er is sprake van een duurzame en optimaal ingerichte afvalwaterketen.

6.

Afkoppelen van verhard oppervlak is een wens maar geen doel op zich, per
situatie zal bekeken moeten worden wat de meest duurzame oplossing is.

7.

Afkoppelen mag niet leiden tot verontreiniging van het stedelijke
ontvangende oppervlaktewater.

8.

De twee principes ‘waterneutraliteit’ en ‘water als belangrijk
structuurelement’ worden structureel toegepast door het uitvoeren van de
Groenbeleidsnota en het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

5. Uitgevoerd. Zie VGRP.
6. Uitgevoerd. Zie VGRP.

8. Uitgevoerd. Zie Groenbeleidsnota en VGRP.

Acties
1.

Uitvoeren maatregelen uit Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013
i.v.m. aanpak wateroverlast en maatregelen.

2.

Onderzoeken en stimuleren van het gedoseerd lozen van regenwater door
bedrijven op Vosdonk op de gemeentelijke riolering. Dit om bij zware
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1. Maatregelen worden uitgevoerd.
2. Is meegenomen in GRP 2014-2018.
3. Groenbeleidsnota wordt uitgevoerd.
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regenbuien wateroverlast tegen te gaan (bijv. via aanpassing systeem
rioolheffing zoals benoemd in VGRP).
3.

Uitvoeren Groenbeleidsnota;

4.

Uitvoeren Samenwerkingsovereenkomst en Uitwerkingsplan voor natte
ecologische verbindingszones.

5.

Afspraken met het waterschap over de afvalwaterketen zijn formeel
vastgelegd in een afvalwaterakkoord.

6.

Onderzoek uitvoeren naar de structurele milieu- en financiële aspecten van
het gebruik van toegestane bestrijdingsmiddelen op moeilijk bereikbare
plekken.

4. Werk is deels uitgevoerd en wordt komende jaren voortgezet.
5. Uitgevoerd.
6. Uitgevoerd. Besloten is om niet chemische onkruidbestrijding voort te
zetten.

Natuur, groen en biodiversiteit
Doelstellingen
1.

2.

3.

4.

De uitvoering van het Uitwerkingsplan ecologische verbindingszones is
georganiseerd en er is een begin gemaakt met de aankoop van gronden.
De gemeente Etten-Leur treft maatregelen om de biodiversiteit in en rond
Etten-Leur actief te beschermen (Countdown 2010) in het kader van het
Bestemmingsplan Buitengebied, het Uitwerkingsplan ecologische
verbindingszones en de Groenbeleidsnota voor het stedelijk gebied (inclusief
stedelijk water).
In de gemeente is aantrekkelijk groen aanwezig, dat de inwoners uitnodigt tot
bewegen. Hiertoe wordt onder meer de groene structuur uit het
Groenbeleidsplan in stand gehouden.
Bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen wordt rekening
gehouden met ecologie.
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1. De uitvoering is georganiseerd.
2. Uitgevoerd en de doelstelling blijft gehandhaafd. Het nieuw
bestemmingsplan Buitengebied en de nieuwe Groenbeleidsnota zijn
vastgesteld en hierin wordt met deze doelstelling rekening gehouden.
3. Uitgevoerd en de doelstelling blijft gehandhaafd.
4. Doelstelling is uitgewerkt in Groenbeleidsnota en Beheren op Niveau.
5. Uitgevoerd en de doelstelling blijft gehandhaafd.
6. Doelstelling blijft gehandhaafd. Het bestemmingsplan Buitengebied kent
een specifieke verplichting voor landschappelijke inpassing en
kwaliteitsverbetering van het landschap.
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5.

Bij het maaibeleid wordt rekening gehouden met ecologie en het moment
van maaien past evenzeer in het behouden van flora en fauna.

6.

Toekomstige activiteiten in het buitengebied zoals agrarische bedrijvigheid
zijn in balans met natuur- en landschapsontwikkeling.

Acties
Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap,
voor de natte ecologische verbindingszones en het samen opstellen van
inrichtingsplannen daarvoor.

2. Blijft een aandachtspunt.

2.

In stand houden en blijven voeden van het Groenfonds.

3. Diverse maatregelen uitgevoerd.

3.

Uitvoeren maatregelen om biodiversiteit te beschermen in het kader van het
Bestemmingsplan Buitengebied, het Uitwerkingsplan ecologische
verbindingszones, het Landschapsbeleidsplan voor het buitengebied en de
Groenbeleidsnota voor het stedelijk gebied. Waar mogelijk, monitoren van en
rapporteren over kenmerkende planten- en diersoorten.

4. De natuurtoets is een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen.

1.

4.

Uitvoeren natuurtoets (Ff-wet en Nb-toets) in ruimtelijke plannen.

5.

Benutten natuurlijke vernieuwingsmomenten.

6.

Samenwerken met relevante betrokkenen, zoals het waterschap,
regiogemeenten, provincie, agrarische organisaties en natuur- en
milieuorganisaties.

7.

Opstarten van regionale samenwerking om te komen tot een uniform
monitoring- en registratiesysteem ter bevordering van vergelijkbaarheid en
uitwisseling van informatie m.b.t. biodiversiteit, daarbij zoveel mogelijk
aansluitend en gebruik makend van landelijke en provinciale databases.

8.

Opstellen en uitvoeren van plannen ter behoud van oeverzwaluw, waaronder
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1. Voltooid.

5. Onbekend.
6. Er zijn diverse samenwerkingstrajecten.
7. Vooralsnog is er geen dergelijk systeem in regionaal verband opgestart. De
behoefte is momenteel gering en er lijkt beter ingezet te kunnen worden
op nest- en habitatontwikkeling.
8. Voltooid.
9. Voltooid.
10. BON wordt uitgevoerd.
11. Uitgevoerd. Het maaibeleid is in de Groenbeleidsnota opgenomen.
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realiseren van kunstmatige oeverzwaluwenwand nabij Westpolderplas.
9.

Opstellen van een geactualiseerd Bestemmingsplan Buitengebied met daarin
aandacht voor behoud van de balans tussen agrarische bedrijvigheid, overige
activiteiten in het buitengebied en de landschaps- en natuurwaarden.

10. Uitvoeren van de nota ‘Beheren op Niveau’.
11. Actualiseren van het maaibeleid, hierbij zal rekening worden gehouden met
de ecologie.

Geluid
Doelstellingen
1.

De geluidkwaliteit in Etten-Leur is inzichtelijk.

1. Uitgevoerd. De monitoring vindt plaats via geluidkaarten.

2.

De geluidbelasting ten gevolge van evenementen is aanvaardbaar.

2. Uitgevoerd. Geluidbelasting is onderdeel van het evenementenbeleid.

3.

De geluidbelasting ten gevolge van verkeer en industrie op geluidgevoelige
objecten is, uitgedrukt in aantal gehinderden, niet toegenomen.

3. Behaald.

4.

De woningen langs het spoor met een te hoge geluidbelasting zijn gesaneerd.

4. Nog niet alle woningen zijn gesaneerd, de uitvoering hiervan is nu in
handen van ProRail.

5.

Geluid is een belangrijk criterium bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

5. Voltooid en de doelstelling blijft gehandhaafd.

6.

Geluid is een criterium dat standaard in de afwegingen en besluitvorming
wordt betrokken bij de reconstructie van wegen (bijvoorbeeld door de
toepassing van stil asfalt).

6. Voltooid. Dit criterium wordt standaard meegenomen.

7.

De gemeentelijke geluidkwaliteitskaarten worden actueel gehouden en zijn
via de website voor een ieder toegankelijk.
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7. De kaarten (2008 en 2013) zijn niet via de website gepubliceerd omdat
deze snel verouderen.
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Acties
1.

2.

3.

Actualiseren geluidscriteria in het Evenementenbeleid waaraan evenementen
moeten voldoen (bijvoorbeeld tijdsduur, eindtijd, maximale geluidbelasting
en jaarlijkse frequentie).

1. Uitgevoerd.

De woningen langs het spoor met een te hoge geluidbelasting zijn met
subsidie van het Rijk gesaneerd via bouwkundige (isolatie)maatregelen
waardoor tenminste een acceptabel binnenniveau wordt bereikt.

3. Geluid wordt meegenomen bij de reconstructie van wegen.

Meenemen van geluid als criterium bij reconstructie van wegen (zoals
toepassen stil asfalt in beginsel bij reconstructie hoofdwegen).

4.

Monitoren aantal ernstig gehinderden op basis van geluidkwaliteitskaart.

5.

Inbrengen van geluid als belangrijk criterium bij ruimtelijke planvorming.

6.

Plaatsen van gemeentelijke geluidkwaliteitskaarten op website.

7.

Continueren zonebeheer bedrijventerrein

2. Deels uitgevoerd. De uitvoering is inmiddels naar ProRail gegaan.

4. Uitgevoerd.
5. Geluid wordt meegenomen in ruimtelijke plannen.
6. Niet uitgevoerd.
7. Zonebeheer is voortgezet en blijft een criterium in ruimtelijk beleid.

Luchtkwaliteit
Doelstellingen
1.

Er is geen sprake van overschrijdingen van de luchtkwaliteitgrenswaarden
(fijnstof en stikstofdioxide).

2.

De grootste bedrijfsemissies worden gemonitord (voornamelijk op
bedrijventerrein Vosdonk).

3.

Er is meer aandacht voor een gezond binnenmilieu (ventilatie e.d.) in
woningen en scholen. Het binnenmilieu vormt een belangrijk uitgangspunt bij
duurzaam bouwen.
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1. Behaald en de doelstelling blijft gehandhaafd.
2. Destijds niet gemonitord. Nu kunnen emissies per sector worden
gemonitord met de Klimaatmonitor.
3. Bij de bouw van schoolgebouwen wordt dit aspect meegenomen.
4. De emissies zijn afgenomen en er zijn slechts twee geurgehinderden (met
beperkte overlast) binnen de gemeente.
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4.

Het aantal geurgehinderden in de gemeente Etten-Leur is afgenomen.

5.

De uitstoot van ammoniak en geur uit veehouderijen is afgenomen.

5. Volgens de Klimaatmonitor zijn deze emissies afgenomen.

Acties
1.

Genereren en monitoren van (betrouwbare) verkeersgegevens op
hoofdwegen.

2.

Communiceren over luchtkwaliteit.

3.

Samenwerken op regionaal niveau door bijvoorbeeld deelname aan het
Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL).

4.

Monitoren luchtkwaliteit woonwijken die grenzen aan bedrijventerrein
Vosdonk.

5.

Emissievoorschriften in milieuvergunningen bedrijven actueel houden.

6.

Uitvoeren controles van bedrijven op Vosdonk met grotere emissies.

7.

Aandacht besteden aan gezond binnenmilieu bij duurzaam bouwen.

1. Uitgevoerd. Verkeerstellingen 2011.
2. Onbekend.
3. Samenwerking vindt plaats.
4. Onbekend.
5. Onbekend.
6. Onbekend.
7. Via Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant.

Energie
Doelstellingen
1.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de kansen op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (anders dan windenergie) .

1. Uitgevoerd. Door de burgers van Etten-Leur is een energiecoöperatie
opgericht voor zonnepanelen.

2.

Het gebruik en de productie van duurzame energie worden geïntensiveerd,
los van de uitvoering van de Kadernota windenergie.

2. Er wordt aangesloten bij regionale doelstellingen.

3.

De gemeente Etten-Leur heeft maatregelen genomen om huurders en
eigenaren van woningen met energielabel D of lager te stimuleren om hun
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3. Niet uitgevoerd. Momenteel zijn prestatieafspraken met WEL in
voorbereiding om energiebesparing bij huurwoningen te bevorderen. Via
de VNG-ondersteuningsstructuur en het project Stroomversnelling

32
woningen te na-isoleren.

Koopwoningen worden woningeigenaren gestimuleerd om hun woning te
verduurzamen.

Bedrijven op de bedrijventerreinen worden gestimuleerd duurzame energie
te gebruiken of zelf duurzame energie op te wekken.

4. Niet uitgevoerd.

5.

Waar mogelijk zijn bedrijventerreinen volgens de principes van duurzaam
bouwen gebouwd of gerenoveerd.

5. Het bouwbesluit was leidend. Alleen in Schoenmakershoek werd meer
geëist.

6.

Bij projectmatige nieuwbouw van woningen wordt gestimuleerd dat ten
opzichte van de wettelijke eis een verscherpte EPC wordt gehaald. Het
streven is om 50% van de nieuwbouw een verscherpte EPC te halen.

6. De gemeente heeft het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant
ondertekend. Waar mogelijk worden verdergaande eisen dan het
Bouwbesluit opgelegd.

4.

Acties
1.

Realiseren windmolenparken Zwartenberg en Bollendonkseweg.

1. Voltooid.

2.

Uitvoeren onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing door de
gemeente.

3.

Uitvoeren onderzoek naar de mogelijkheden voor de opwekking van
duurzame energie, anders dan windenergie.

2. Onderzoek loopt nog. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn EPA’s
opgesteld. Er moet nog bepaald worden welke maatregelen worden
uitgevoerd.

4.

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak voor het stimuleren van na-isolatie
bij bestaande woningen.

3. Uitgevoerd. De gemeente heeft nauwelijks bestaande gebouwen in bezit
die geschikt zijn voor zonnepanelen.
4. Voltooid. Plan is momenteel in uitvoering.

5.

Stimuleren bedrijven op bedrijventerreinen tot opwekken en gebruik van
duurzame energie.

5. Nog niet uitgevoerd. Bedrijven kunnen in de toekomst gestimuleerd
worden met de Milieubarometer en Kansen voor Verkassen.

6.

Eisen stellen m.b.t. duurzaam bouwen bij uitbreiding en renovatie van
bedrijventerreinen.

6. Niet uitgevoerd. Inmiddels is aangesloten bij het Convenant Duurzaam
Bouwen West-Brabant.

7.

Actualiseren van de Nota Duurzaam Bouwen .

7. Niet uitgevoerd. Het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant is nu het
uitgangspunt.
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Afval
Doelstellingen
1.

Van al het ingezamelde afval is minimaal 60% gescheiden en geschikt voor
hergebruik.

2.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de inzet van
huishoudelijk restafval, GFT en groenafval dat binnen de gemeente Etten-Leur
vrijkomt voor de energieopwekking.

3.

Bij aflopende inzamel- en verwerkingscontracten van huishoudelijk afval is de
aanbestedingsprocedure op een duurzame wijze ingericht volgens de criteria
van duurzaam inkopen van SenterNovem.

4.

Er is een start gemaakt met de ondergrondse inzameling van afval bij
hoogbouwwoningen

5.

Er is een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval ingevoerd dat nog
betere mogelijkheden biedt voor scheiding.

6.

De openbare ruimte van Etten-Leur vormt een prettige leefomgeving voor
burgers, met name doordat er ten opzichte van 2008 significant minder
vervuiling aanwezig is van zwerfafval en hondenpoep.

1. Behaald.
2. Niet uitgevoerd. In het contract met Attero is dit niet gespecificeerd. Op
het moment wordt GFT en groenafval ingezet voor compostering, mogelijk
wordt daarbij biogas afgevangen.
3. Uitgevoerd.
4. Uitgevoerd en inmiddels voltooid.
5. Uitgevoerd.
6. Doelstelling blijft gehandhaafd. Wellicht hoort hondenpoep niet in de
Milieuvisie thuis, maar bij Leefbaarheid/Beheer.

Acties
1.

Uitvoeren Gemeentelijk Afvalplan (herzien in 2013).

1. Uitgevoerd.

2.

Meewerken aan regionaal onderzoek naar energie uit afval.

2. Uitgevoerd, dit is onderdeel van het regionaal energieconvenant.

3.

Duurzaam aanbesteden van inzameling en verwerking van huishoudelijk
afval.

3. Via inkoopbeleid kan dit bij het vernieuwmoment worden uitgevoerd. De
focus kan hierbij nog breder, dan nu het geval is, op duurzaamheid worden
gelegd.
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4.

Uitvoeren Nota 'Beheren op Niveau'.

4. BON is in uitvoering.

5.

Aanvang nemen met het (laten) realiseren van ondergrondse of inpandige
voorzieningen voor afvalopslag bij alle hoogbouw.

5. Voltooid.

6.

Realiseren nieuwe milieustraat.

7.

Inspannen tot het bevorderen van het aanbieden van verschillende soorten
afval bij de milieustraat, om het illegaal storten van afval terug te dringen.

8.

Invoeren van een variabele afvalstoffenheffing per 1 januari 2012, op basis
van volume-frequentie.

6. Voltooid.
7. Uitgevoerd. Nog steeds wordt naar manieren gezocht waarop
bronscheiding wordt bevorderd en illegaal storten en zwerfafval wordt
verminderd.
8. Uitgevoerd op basis van frequentie.

Externe veiligheid
Doelstellingen
1.

2.

De uitgangspunten uit de Beleidsvisie externe veiligheid ‘Visie op risico’s’ zijn
in stand gehouden:
Veiligheidambities blijven gebiedsgericht uitgewerkt.
a) Veiligheidsketen blijft als uitgangspunt voor het realiseren van het
gewenste veiligheidsniveau.
b) Risico’s en aandachtspunten zijn en blijven in beeld.
c)

Knelpunten zijn opgelost en nieuwe knelpunten worden voorkomen.

d) Voorkomen van vestiging van risicovolle bedrijven in het stedelijk gebied.
e) Ruimtelijke plannen en verzoeken om milieuvergunning worden getoetst
aan de Beleidsvisie externe veiligheid 'Visie op risico's'.
3.

De ruimtelijke scheiding tussen ‘wonen’ en ‘werken’ - zoals beschreven in de
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1. Beleid wordt toegepast; landelijke regelgeving is op onderdelen aangepast.
2. In ruimtelijke plannen krijgt externe veiligheid een plaats.
3. Doelstelling blijft gehandhaafd.
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StructuurvisiePlus - is in stand gehouden.
Acties
1.

Uitvoeren Beleidsvisie externe veiligheid ‘Visie op risico’s’.

2.

Toetsen ruimtelijke plannen en verzoeken om milieuvergunning aan
Beleidsvisie externe veiligheid.

3.

Aanpassen bestemmingsplannen (bij actualisatie) aan Beleidsvisie externe
veiligheid en Bevi.

4.

Behouden van ruimtelijke scheiding tussen ‘wonen’ en ‘werken’.

Alle acties zijn opgepakt of worden meegenomen.

Verkeer
Doelstellingen
1. Milieudoelstellingen worden benoemd in het nieuw te formuleren
verkeer- en vervoersbeleid en geïmplementeerd in concrete projecten.

Alle doelstellingen zijn meegenomen in GVVP 2013.

Acties
1.

Continu aandacht besteden aan de goede doorstroming en spreiding van het
gemotoriseerd verkeer.

2.

Verder verbeteren van fietsvoorzieningen (met name fietspaden).

3.

Uitvoeren stimuleringsmaatregelen voor gebruik van schone brandstoffen
door inwoners, gemeentelijke medewerkers en forenzen.

4.

Meenemen van milieudoelen, zoals uit Milieuvisie, in GVVP.

5.

Rekening houden met luchtkwaliteit in Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (doorstroming, spreiding, fietsvoorzieningen).
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Alle acties zijn meegenomen in GVVP 2013.
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6.

Treffen van verkeersmaatregelen gericht op doorstroming en voorkomen
verkeersopstoppingen.

7.

Stimuleren en faciliteren openbaar vervoer- en fietsgebruik.

Ruimtelijke ordening
Doelstellingen
1.

2.

3.

Ruimtelijke ordening houdt rekening met het milieubeleid zoals dat is
vastgesteld in wetgeving, voorliggende Milieuvisie en de deelnota’s voor een
aantal milieuthema’s. De milieudoelen worden in een vroegtijdig stadium
betrokken bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

1. Milieu is integraal onderdeel van ruimtelijke plannen.

In ruimtelijke plannen en ontwikkelingen wordt het beginsel ‘zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik’ gehanteerd. Zo worden onder meer de principes
van de SER-ladder toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen.

3. Het uitgangspunt blijft gehandhaafd.

Bij de aanleg van nieuwe wijken streeft de gemeente naar het behoud van
een gezonde leefomgeving. Zo houdt zij onder meer rekening met het
toepassen van de principes van ‘fysieke scheiding wonen en werken’.

4.

Duurzaamheid vormt een vast agendapunt in de wijkplannen.

5.

De milieuzonering op en rondom bedrijven(terreinen) gebeurt volgens de
VNG- uitgave Bedrijven en milieuzonering.

6.

De goede balans tussen agrarische bedrijfsvoering, overige activiteiten en
natuur en landschap in het buitengebied is behouden gebleven.

2. Zuinig ruimtegebruik is uitgangspunt en de Ladder voor Duurzame
Stedelijke Ontwikkeling is inmiddels in wet verankerd.

4. Niet uitgevoerd. Duurzaamheid heeft tot nu toe vrijwel geen aandacht
gekregen in wijkplannen.
5. Bestemmingsplannen kennen VNG uitgave als toetsingskader.
6. Dit is het uitgangspunt in bestemmingsplan Buitengebied.

Acties
1.

Opstellen en toepassen toetsingskader voor integratie van milieu in
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1. Uitgevoerd. Dit is standaard onderdeel van het bestemmingsplan.
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ruimtelijke ordening.

2. Ruimtelijke plannen worden projectmatig opgepakt.

2.

Voortzetten van projectmatig werken.

3.

Voeren van actief beleid m.b.t. herstructurering verouderde
bedrijventerreinen en vernieuwing oudere wijken.

3. Heeft nu pas de aandacht. DuurSaam Etten-Leur en de wijkmanagers
worden hierbij betrokken en er zal gewerkt worden volgens waarderend
vernieuwen (benaderen vanuit wat er al goed gaat, wat er beter kan, en
wat de wensen zijn).

4.

Samenwerken met belanghebbenden (zoals natuur- en milieuorganisaties,
bedrijvenverenigingen, bewonersorganisaties, etc.).

5.

Opstellen van een geactualiseerd bestemmingsplan Buitengebied met daarin
aandacht voor behoud van de balans tussen agrarische bedrijvigheid, overige
activiteiten en de landschaps- en natuurwaarden.

4. Samenwerking vindt plaats.
5. Uitgevoerd. Zie bestemmingsplan Buitengebied.

Gemeentelijke organisatie
Doelstellingen
1.

De energieprestaties van alle gemeentelijke gebouwen zijn bekend.

2.

Bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen worden de kansen
voor duurzame bouw, inrichting en gebruik zoveel mogelijk benut.

1. Niet uitgevoerd. Momenteel kan dit bijgehouden worden met de
Milieubarometer.
2. Het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant is het uitgangspunt.

Het gemeentelijk vervoersplan voor de gemeentelijke organisatie is
geactualiseerd en voldoet minimaal aan de eisen ingevolge de Wet
milieubeheer (art. 2.16 Activiteitenbesluit onderdeel vervoersmanagement).

3. Er is geen gemeentelijk vervoersplan.

4.

De gemeente Etten-Leur heeft een herkenbare en inspirerende
voorbeeldfunctie voor anderen en communiceert hierover (zie ook
onderwerp ‘Communicatie’ bij doelgroep ‘Inwoners’).

5. In het inkoopbeleid is duurzaam inkopen verankerd, maar er is extra
aandacht nodig voor de uitvoering; qua personeelsbeleid onbekend. De
algehele interne milieuzorg moet nog worden verbeterd.

5.

Duurzaam handelen binnen de gemeente heeft continu de aandacht, waarbij
belangrijke aandachtsgebieden het personeelsbeleid en het inkoopbeleid zijn.

6. Energieakkoord.

3.

6.

De gemeente Etten-Leur heeft het convenant uit de MeerJarenAfspraken met
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4. De voorbeeldfunctie wordt nog niet uitgedragen.

7. Uitgevoerd. Zie inkoopbeleid. Voor de uitvoering is blijvende aandacht
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het Rijk ondertekend.
7.

nodig.

De gemeente Etten-Leur stelt zich ten doel om op basis van het gemeentelijke
inkoopprotocol (artikel 8 Duurzaam inkopen) aan te sluiten bij de landelijke
doelstellingen voor ‘duurzaam inkopen’ aan de hand van de door
SenterNovem opgestelde duurzaamheidcriteria (75% in 2010 en 100% in
2015), inclusief aanbestedingen en contracten. Dit gebeurt aan de hand van
de door SenterNovem ontwikkelde duurzaamheidcriteria.

Acties
Aanwijzen verantwoordelijke voor coördinatie duurzaam inkopen, die zorg
draagt voor de implementatie, bewaking en monitoring van het duurzaam
inkoopproces.

2. Er is geen milieujaarverslag.

2.

Rapporteren van prestaties in Milieujaarverslag.

3. Uitgevoerd. Er zijn EPA’s.

3.

Monitoren energieprestaties gemeentelijke gebouwen.

4. Het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant is het uitgangspunt

4.

Toepassen duurzaam bouwen, inrichting en gebruik bij nieuwbouw/renovatie
van gemeentelijke gebouwen.

5. Er is geen gemeentelijk vervoersplan

1.

5.

Bij actualisatie vervoersmanagement gemeentelijke organisatie
verduurzamen/verminderen autoverkeer door onderzoek van mogelijkheden
voor verduurzaming van bedrijfsvervoerplan (o.a. regeling woonwerkvergoeding en stimuleren gebruik fiets/OV).

6.

Vorm en inhoud geven aan voorbeeldgedrag en versterken intern draagvlak.

7.

Ondertekenen en uitvoeren MeerJarenAfspraken als gemeente.

8.

Verder verduurzamen van eigen wagenpark aan de hand van inkoopprotocol.

9.

Onderzoek uitvoeren naar de inzet van nieuwe technieken om milieuwinst te
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1. Niet uitgevoerd.

6. Nog niet gebeurd.
7. Uitgevoerd.
8. Nog niet gebeurd.
9. Onbekend.
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boeken en ook (op termijn) kosten te besparen

Inwoners
Doelstellingen
1.

Het verkrijgen van een grotere bewustwording bij de burgers die bijdraagt
aan het behalen van de milieudoelstellingen.

2.

Inwoners van Etten-Leur zijn met doelgerichte acties verleid tot duurzaam
gedrag. Om hiervoor te zorgen is structurele milieucommunicatie over de
verschillende thema’s opgezet. Uitgangspunten zijn: maatwerk, een
gedoseerde en low-profile presentatie en een karakter dat waar mogelijk
gemeentebreed is en waar nodig doelgroepgericht.

3.

Via de gemeentelijke website is informatie verspreid over de milieukwaliteit
en milieurisico’s in de gemeente en het gemeentelijk milieubeleid (als gevolg
van het Verdrag van Aarhus).

4.

De inwoners van Etten-Leur zijn op de hoogte van de manier waarop zij
kunnen bijdragen aan milieudoelen en zij kennen de resultaten van het
gemeentelijk natuur- en milieubeleid enerzijds en de gevolgen van hun eigen
handelen anderzijds.

5.

De gemeente Etten-Leur werkt op een resultaatgerichte manier samen met
relevante betrokkenen. Het gaat onder meer om bedrijven en hun
verenigingen, scholen, natuur- en milieuorganisaties, woningbouwverenigingen, wijkverenigingen, regiogemeenten en de provincie.

6.

Milieucommunicatie vormt een intrinsiek onderdeel van het gemeentelijk
beleid
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1. Doelstelling blijft gehandhaafd.
2. Weinig uitgevoerd.
3. Niet uitgevoerd. De informatie op de website is onvoldoende.
4. Onbekend.
5. Er is samenwerking.
6. Nog niet.
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Acties
1.

Verder ontwikkelen van NME-aanbod in samenwerking met regio en
provincie.

2.

Gericht inzetten van educatie (bv. op locaties waar duurzame maatregelen
zijn getroffen).

3.

Voorwaarden scheppen voor het realiseren van een Milieu Educatief Centrum
door particulier initiatief.

4.

Versterking van de samenwerking met lokale partijen.

5.

In samenwerking met regio en provincie verder ontwikkelen van NME-aanbod
dat is afgestemd op een breed maatschappelijk terrein en voor die diverse
doelgroepen.

6.

7.

1. Uitgevoerd. Zie Kunst- en cultuuraanbod en milieubuffet KOEPEL.
2. Zie milieubuffet KOEPEL.
3. Blijft actiepunt.
4. Is een blijvend uitgangspunt.
5. Uitgevoerd en blijvend aandachtspunt.
6. Infopunt bij windpark gedurende de eerste jaren.
7. Uitgevoerd.
8. Uitgevoerd.

Er is materiaal beschikbaar om op plaatsen waar duurzame maatregelen zijn
getroffen (bv. windmolen, warmtepomp, recreatieve voorzieningen)
informatie te verschaffen.

9. Nog niet structureel.

Verder vorm geven aan de regionale samenwerking op het gebied van NME,
met behoud van de lokale beleidsdoelstellingen.

11. Onbekend.

8.

De biodiversiteits-/NME aanpak verder ontwikkelen door educatie en
communicatie, waarbij regionaal gebruik gemaakt wordt van bestaande
praktijkvoorbeelden.

9.

Communiceren over eigen activiteiten op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid en resultaten hiervan.

10. Opzetten en uitvoeren structurele milieucommunicatie.
11. Oppakken van dialoog met inwoners en organisaties.
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10. Niet uitgevoerd.

12. Nog niet volledig, niet gemakkelijk toegankelijk.
13. Nog niet uitgevoerd.
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12. Ontsluiten beschikbare milieu-informatie via website (Verdrag van Aarhus).
13. Integreren van milieucommunicatie in gemeentelijk beleid (o.a. opnemen
communicatieparagraaf in jaarlijks vast te stellen Milieuprogramma).

Ondernemers
Doelstellingen
1.

Maatregelen worden uitgevoerd om duurzaamheid en duurzaam
ondernemen te stimuleren bij bedrijven (onder andere maatregelen uit het
Sociaal Economisch Beleidsplan).

1. In voorbereiding.

2.

De ondernemers van Etten-Leur zijn op een eigentijdse manier op de hoogte
gesteld van mogelijkheden om zelf bij te dragen aan milieudoelstellingen.

3. Jaarlijks wordt een Handhavingsplan vastgesteld.

3.

Er is één integraal handhavingprogramma.

2. Niet uitgevoerd.

Acties
1.

Uitvoeren activiteiten uit Sociaal Economisch Beleidsplan m.b.t.
duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

2.

Oppakken van dialoog met bedrijven en hun organisaties.

3.

Opstellen integraal handhavingprogramma.
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1. Nog niet uitgevoerd.
2. Nog niet uitgevoerd.
3. Jaarlijks wordt het handhavingsplan vastgesteld.

42

Bijlage III - Uitkomsten Duurzaamheidsmonitors
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI)

Figuur 1 De spinnenwebweergave van de 24 indicatoren van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex voor de gemeente
Etten-Leur (GDI 2.0, 2014), afgezet tegen het landelijke gemiddelde (rode lijn).
Uit de score van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex blijkt dat de gemeente Etten-Leur op een aantal
punten beter scoort dan het landelijke gemiddelde, zoals op Hergebruik (van afvalstromen), Energiegebruik,
Veiligheid, Sport, Gendergelijkheid, Minima en OZB-tarief. Op een aantal punten scoort Etten-Leur echter
significant lager, zoals op Natuur, Water en Werkloosheid. Hoe groter het blauwe vlak in het spinnenweb
(Figuur 1), des te beter de score van de gemeente.
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Duurzaamheidsbalans Telos

Figuur 2 De duurzaamheidsscore van de gemeente Etten-Leur volgens de Duurzaamheidsbalans van Telos (2013), afgezet
tegen de scores van gemeentes van vergelijkbare grootte en het Nederlandse gemiddelde.
In Figuur 2 staat de algemene overzichtsscore van de Gemeente Etten-Leur volgens de Duurzaamheidsbalans
van Telos. In vergelijking met gemeentes van vergelijkbare grootte en het Nederlandse gemiddelde, scoort
Etten-Leur net iets hoger. Op een schaal van 100 procent, zit Etten-Leur in 2013 net over de helft. Met de
gestelde ambities voor 2020 en bijbehorende actiepunten zal de gemeente naar verwachting steeds beter
presteren. Onderstaande figuren geven per duurzaamheidspijler (ecologisch, economisch en sociaal kapitaal)
de gedetailleerde duurzaamheidsscore aan. Hieruit blijkt dat Etten-Leur goed scoort op Energie en klimaat,
Bodem en grondwater, Veiligheid, Woonomgeving, Infrastructuur/bereikbaarheid, Ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden en Economische structuur. Op de andere punten scoort de gemeente over het
algemeen gemiddeld. Ook in deze monitor komt de kwaliteit van het oppervlaktewater naar voren als een
aandachtspunt.

Figuur 3 Het ecologische kapitaal van de gemeente Etten-Leur (Telos 2013), vergeleken met de scores van gemeentes van
vergelijkbare grootte en het Nederlandse gemiddelde.

20130404\cv\0034

44

Figuur 4 Het sociale kapitaal van de gemeente Etten-Leur (Telos, 2013), vergeleken met de scores van gemeentes van
vergelijkbare grootte en het Nederlandse gemiddelde.

Figuur 5 Het economische kapitaal van de gemeente Etten-Leur (Telos, 2013), vergeleken met de scores van gemeentes
van vergelijkbare grootte en het Nederlandse gemiddelde.
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Klimaatmonitor
Met de Klimaatmonitor kunnen de meeste thema’s uit de Milieuvisie qua prestaties worden bijgehouden.
Onderstaande figuren geven de trends weer voor de gemeente Etten-Leur. Een aantal ontwikkelingen worden
in de Klimaatmonitor uitgedrukt in de mate van uitstoot in CO2, zoals bij het thema Afval. In de Klimaatmonitor
zijn vaak niet de meest recente gegevens beschikbaar. Hierdoor gaan niet alle onderstaande grafieken over
dezelfde tijdsperiode en kunnen ook binnen de grafieken verschillen bestaan in de beschikbaarheid van de
gegevens.

Afval

Figuur 6 De trends in CO2 uitstoot van afvalverwerking per afvaltype voor de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor, 2015).
De uitstoot van de verwerking van restafval daalt significant, terwijl die van herbruikbare stromen enigszins stijgt. Hierin
reflecteren de ontwikkelingen in de uitbreiding van bronscheiding.
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Luchtkwaliteit

Figuur 7 De trends in CO2 voetafdrukken van de belangrijkste sectoren binnen de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor,
2015), met als grootste vervuilers de industrie, landbouw en woningen.

Figuur 8 De CO2 emissie per sector en per inwoner van de gemeente Etten-Leur, afgezet tegen de emissie per inwoner van
de provincie, per inwoner van het landsdeel en per inwoner van Nederland (Klimaatmonitor, 2015). Hieruit blijkt dat de
uitstoot van de industrie en landbouw per inwoner van de gemeente Etten-Leur relatief hoog is in vergelijking met andere
sectoren. Ook in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde is dit het geval. In landsdeel Zuid blijkt de industriële uitstoot
ook erg hoog vergeleken met de andere sectoren en het Nederlandse gemiddelde.
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Energie

Figuur 9 Het energieverbruik Etten-Leur afgezet tegen het gemiddelde van andere gemeentes in de Provincie NoordBrabant (Klimaatmonitor, 2015). Uit deze gegevens blijkt dat met name de industrie en landbouw een relatief hoge
energieverbruik hebben ten opzichte van het gemiddelde van de Provincie Noord-Brabant. Ook de sector woningen heeft
een hoog verbruik, maar dit ligt nog binnen de marge van het provinciale gemiddelde.

Figuur 10 De trends in de opwekking van hernieuwbare energie in de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor, 2015). Met
name de realisering van de windparken wordt gereflecteerd in deze grafiek.
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Verkeer

Figuur 11 De trends in energieverbruik van verkeer binnen de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor, 2015).

Figuur 12 Trends in aantal elektrische voertuigen binnen de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor, 2015).
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Figuur 13 Trends in het aantal deelauto’s in de gemeente Etten-Leur (Klimaatmonitor, 2015). Deelauto’s kunnen
particuliere auto’s zijn die onderling gedeeld worden, of auto’s die gehuurd worden van een bedrijf.
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