Milieuvisie
Noordwijk 2020
Iedereen baat bij duurzaamheid!

Oktober 2010

Milieuvisie Noordwijk 2020
Iedereen baat bij duurzaamheid!

Voorwoord
Voor u ligt de Milieuvisie Noordwijk 2020. Deze visie beschrijft in grote lijnen de ambities en
doelstellingen voor een toekomstgericht, duurzaam Noordwijk. Met het opstellen van deze visie zet
de gemeente Noordwijk een eerste stap om met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen
gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud en de verbetering van een
hoogwaardig kwalitatieve leefomgeving.
Als wethouder Milieu ben ik ervan overtuigd dat de visie niet alleen van belang is voor ons milieu,
maar ook een meerwaarde heeft voor het realiseren van ambities op gebieden als natuur, ruimtelijke
ordening, mobiliteit, cultuur en ondernemen. Elke ontwikkeling of activiteit die plaatsvindt met
inachtneming van het leefmilieu voegt ten slotte waarde toe aan onze leefkwaliteit. En kwalitatieve
groei is waar wij in Noordwijk voor kiezen.
Vergeleken met voorgaande milieuplannen is energie binnen deze visie een nieuw, belangrijk thema.
De overstap naar een duurzame energievoorziening is zowel vanuit milieu als economisch oogpunt
van groot belang. Alle kansen om de energievoorziening in Noordwijk duurzamer te maken zullen
vanaf nu moeten worden aangegrepen. Overigens vormt de zon, onze primaire energiebron, al
decennia lang een essentieel onderdeel van de Noordwijkse economie: de bollenteelt, de horeca,
het zee- en strandtoerisme en de ruimtevaartgeoriënteerde sector.
De volgende belangrijke stap is het uitvoering geven aan deze Milieuvisie. Mondiale, Europese en
nationale beleidsontwikkelingen zullen een belangrijke invloed hebben op de snelheid waarmee de
ambities kunnen worden gerealiseerd. Zoals Milieuvisie tot stand is gekomen in samenwerking met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen in Noordwijk, kunnen de ambities alleen
worden gerealiseerd door blijvende samenwerking tussen alle betrokkenen. Ik nodig u dan ook van
harte uit om mee te blijven werken aan een duurzaam Noordwijk!

Martijn Vroom
Wethouder Duurzaamheid
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Samenvatting

De milieukwaliteit van Noordwijk is een publiekstrekker. De gemeente Noordwijk realiseert zich
dat het gemeentelijke milieubeleid niet los staat van wat elders in de wereld gebeurt. Onder
andere om deze twee redenen blijft de gemeente Noordwijk het milieu hoog in het vaandel
voeren.
De afgelopen jaren zijn in Noordwijk op diverse beleidsterreinen visies en plannen ontwikkeld.
Deze Milieuvisie Noordwijk 2020 brengt een relatie aan tussen het milieubeleid en andere
beleidsterreinen (zoals ruimtelijke ordening, natuur, mobiliteit en economie) en maakt zo de
samenhang tussen de diverse beleidsthema's duidelijk.
Met het Noordwijkse milieubeleid sluiten we aan bij de ambitie uit het nationale milieubeleid om
‘via duurzame ontwikkeling bij te dragen aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke
leefomgeving te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of
natuurlijke hulpbronnen uit te putten’. Met duurzaamheid als uitgangspunt versterken we de
toekomstwaarde van Noordwijk. Duurzame ontwikkeling zorgt voor een verbetering van de
leefkwaliteit, waar iedereen baat bij heeft.
De Milieuvisie Noordwijk 2020 is opgezet vanuit drie integrale thema's, met ambities per thema:
• Noordwijk Gezond, Veilig en Schoon
- Met een kwalitatief veilige en gezonde bodemkwaliteit in Noordwijk kent het gebruik van
de bodem geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen en de vitaliteit
van de natuur.
- Noordwijk kent een veilig en schoon watersysteem en goed beheer van het afvalwater,
hemelwater en grondwater. Dit leidt tot een rijk en gevarieerd leven in de Noordwijkse
wateren.
- De schone lucht in Noordwijk draagt bij aan de gezondheid van alle mensen die er wonen,
werken en recreëren.
- Noordwijk kent een goede balans tussen drukke, bedrijvige gebieden en stille gebieden.
Geluidhinder wordt beperkt.
- Noordwijk is een schone gemeente. De afvalstroom wordt geminimaliseerd door
optimalisering van de mogelijkheden voor hergebruik.
- Noordwijk is een veilige plaats om te wonen, werken en recreëren en dit wordt door de
mensen ook zo ervaren.
• Noordwijk Duurzaam
- In Noordwijk is de mobiliteit schoon en zuinig.
- De betaalbaarheid, leveringszekerheid en gezondheid staan centraal bij de verbetering van
energieprestaties van publieksgebouwen en openbare verlichting.
- Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
- Bewoners, bezoekers en bedrijven in Noordwijk zijn enthousiast en betrokken bij het in
stand houden en verbeteren van de leefomgeving.
• Noordwijk Ondernemend
- Noordwijk heeft een duurzame, sterke economie dankzij duurzaam ondernemerschap.
- Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van alle ruimtelijke ontwikkelingen in
Noordwijk.
- Nieuwbouw en bestaande gebouwen in Noordwijk zijn duurzaam.
- Noordwijk onderscheidt zich in de regio door een breed aanbod aan duurzame
voorzieningen.
De voorliggende Milieuvisie Noordwijk 2020 is tot stand gekomen door samenwerking tussen
verschillende beleidsafdelingen binnen de gemeente en met bijdragen vanuit verschillende externe
partijen, zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Noordwijk. Ook bij
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de uitvoering van het beleid is blijvende betrokkenheid van verschillende gemeentelijke afdelingen
en externe partijen van belang.
De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een periode van 4 jaar. Hierin
worden de doelstellingen uitgewerkt naar concrete acties, met bijbehorende begroting. Samen met
dit uitvoeringsprogramma vormt deze Milieuvisie het milieubeleidsplan van de gemeente
Noordwijk.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De milieukwaliteit van Noordwijk is een publiekstrekker. Al in 1887 werd Noordwijk beschreven als
'mondaine badplaats, waar de stranden breed zijn, de lucht heilzaam is voor lichaam en geest en
waar geen riolen lozen op het zeewater'. Noordwijk is een schone gemeente zonder grote
milieuproblemen en wat schoon en mooi is, moet zo blijven! Niet voor niets formuleert Noordwijk
haar centrale milieuambities in het Coalitieakkoord 2006-2010 Noordwijk in Balans als volgt: “In
2010 loopt Noordwijk in de voorhoede van Zuid-Holland op het gebied van milieu en gebruikt die
troef in de marketing en promotie van de badplaats.”
Niet alleen op gemeentelijk en regionaal niveau, maar ook op rijksniveau en mondiaal staat het
milieu de laatste jaren hoog op de agenda. We beseffen ons dat we op een aantal grote problemen,
zoals aantasting van de leefomgeving, klimaatverandering, bedreigingen van de gezondheid en
overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen maar geen greep krijgen. En dat de gevolgen hiervan
worden afgewenteld op de generaties na ons en op mensen elders in de wereld.
De gemeente Noordwijk realiseert zich dat het gemeentelijke milieubeleid niet los staat van wat
elders gebeurt. Elke bijdrage aan het milieu is waardevol en daarom blijft de gemeente dit
onderwerp hoog in het vaandel voeren. In de Achtergrondanalyse Milieubeleid, opgesteld in de
eerste fase van de totstandkoming van de voorliggende visie, werd de centrale milieuambitie als
volgt geformuleerd: "De lucht, het water en de bodem zijn schoon. De energievoorziening is
betaalbaar, betrouwbaar en schoon. De gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers werken
samen om dit te realiseren." Streven is dat Noordwijk een gezonde en veilige woon- en badplaats is
voor iedereen, nu en in de toekomst.
De afgelopen jaren zijn in Noordwijk op diverse beleidsterreinen visies en plannen ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn de Toekomstvisie Noordwijk 2025, de Ruimtelijke Structuurvisie
Noordwijk 2030, diverse integrale ruimtelijke visies, de Sociaal-Economische Visie Noordwijk aan
Zee, het Natuurbeleidsplan ‘Natuurlijk Noordwijk’ (2007) en het Beleidsplan Groen (2010).
De Milieuvisie Noordwijk 2020 brengt een relatie aan tussen het milieubeleid en andere
beleidsterreinen (zoals ruimtelijke ordening, natuur, mobiliteit en economie) zodat de samenhang
tussen de thema's duidelijk wordt. Door deze integrale benadering is het thema milieu niet langer
een hinderpaal, maar een kans voor kwaliteitsverbetering, omdat het beleid op deze andere thema's
wordt versterkt.
De Milieuvisie Noordwijk 2020 heeft de volgende functies:
•
Een strategisch en inhoudelijk kader. Het beschrijft de gemeentelijke visie op het bereiken van
milieudoelstellingen en brengt samenhang aan tussen de diverse milieuaspecten enerzijds en
andere beleidsterreinen anderzijds.
•
Referentie om te bepalen in hoeverre de gewenste ontwikkelingen worden gerealiseerd.
•
Een aansprekend en informatief communicatiemiddel voor bestuur, medewerkers en burgers.
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1.2

Uitgangspunten

Noordwijk is een kwaliteitsbadplaats. De kwaliteit van de
omgeving hangt sterk samen met de leefkwaliteit. Een schone
omgeving heeft een grote aantrekkingskracht en een positieve
invloed op de gezondheid en het welbevinden van mens en dier.
Mensen wonen, werken en recreëren graag in een kwalitatief
goede omgeving. Hiermee draagt een goede milieukwaliteit bij aan
de ambitie uit de Toekomstvisie van Noordwijk: “een
aantrekkelijke verblijfsplaats, voor zowel bewoners als bezoekers,
die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere
plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant”.

Citaat van microbioloog
M.W. Beijerinck (1913):
'Alles is overal, maar het
milieu selecteert'
Oftewel: waar de
omstandigheden gunstig
zijn, is veel leven te
verwachten.

Met het Noordwijkse milieubeleid sluiten we aan bij de ambitie uit het nationale milieubeleid1 om
‘via duurzame ontwikkeling bij te dragen aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke
leefomgeving te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of
natuurlijke hulpbronnen uit te putten’. Duurzame ontwikkeling wordt hierbij gedefinieerd als een
vorm van ontwikkeling waarin wordt gestreefd naar een evenwicht tussen ecologische,
economische en sociale belangen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties, in
Nederland en elders in de wereld.
Noordwijk kiest in de Toekomstvisie Noordwijk voor kwalitatieve groei. Met duurzaamheid als
uitgangspunt versterken we de toekomstwaarde van Noordwijk. De Sociaal-Economische Visie
Noordwijk geeft aan dat niet alleen het economische klimaat moet worden versterkt, maar ook
het woon- en leefklimaat er beter op moet worden. Kortom: duurzame groei zorgt voor een
verbetering van de leefkwaliteit, waar iedereen baat bij heeft.

1.3

Totstandkoming van deze nota

Duurzaamheid kan alleen worden bereikt als alle betrokken partijen samenwerken. Het betrekken
van partijen en organisaties uit Noordwijk bij de ontwikkeling, nadere uitwerking en uitvoering
van het milieubeleid is dan ook van groot belang.
Deze Milieuvisie Noordwijk 2020 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende
partijen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Bij de beleidsvorming is de
participatieve bestuursstijl gehanteerd, waarbij het gemeentebestuur de samenleving om een
open advies vraagt. Bij de totstandkoming was veel ruimte voor inbreng en discussie ten aanzien
van de probleemdefinitie en de oplossingsrichtingen. Met deze manier van werken wordt
aangesloten bij de nota ‘Van ambitie naar doen: ontwikkeling strategisch communicatiebeleid’ uit
2008.
Bestuurlijke vertegenwoordigers en beleidsambtenaren zijn vanaf de eerste fase betrokken
geweest bij het identificeren van milieuthema’s en mogelijkheden deze te koppelen aan andere
beleidsterreinen. Deze informatie is gebundeld in een Achtergrondanalyse.
Op 12 februari 2009 vond een kaderstellende discussieavond plaats met college-, commissie- en
gemeenteraadsleden. Hier is een eerste prioritering aangebracht tussen en binnen de integrale
thema's. In samenwerking met de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) is op 23 juni 2009
in het milieuvriendelijke Strandpaviljoen Beach End een discussieavond georganiseerd over het
Noordwijkse milieubeleid en de kansen voor ondernemers hierbij.

1

Nationale Milieubeleidsplan 4: Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid, 2001
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De Noordwijkse bewoners zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van het Milieubeleidsplan via
een artikel in een huis-aan-huisblad en de gemeentewebsite. Bewoners konden in reactie hierop
aangeven welke milieuthema's zij belangrijk vinden. Het onderwerp milieu is in oktober 2009
besproken door de Jongerenraad.
Tenslotte heeft overleg plaatsgevonden met de Noordwijkse Woningstichting. Regionale,
provinciale en landelijke publieke actoren en diensten, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland
en de Milieudienst West-Holland zijn betrokken via regulier overleg.

1.4

Gemeentelijk/ regionaal beleidskader

De ambities en doelstellingen in deze milieuvisie zijn gebaseerd en bouwen voort op de ambities en
doelstellingen uit onder andere de volgende gemeentelijke en regionale beleidsplannen:
•
Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland
•
Afvalstoffenverordening
•
Energienota Noordwijk, 2009
•
Gemeentelijk Afvalstoffenplan
•
Gemeentelijk Rioleringsplan
•
Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
•
Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2010-2013
•
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland
•
Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw
•
Regionale DuurzaamBouwen 'plus' Richtlijn 2008-2012
•
Waterbeheerplan 2010-2015 hoogheemraadschap van Rijnland

1.5

Leeswijzer

De Milieuvisie Noordwijk 2020 is opgezet vanuit drie integrale thema's. Deze integrale indeling
maakt duidelijk dat milieuaspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien en laat de
samenhang met andere beleidsterreinen zien. De drie integrale thema's zijn:
•
Noordwijk Gezond, Veilig en Schoon (hoofdstuk 2);
•
Noordwijk Duurzaam (hoofdstuk 3);
•
Noordwijk Ondernemend (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 wordt globaal weergegeven hoe de organisatie, communicatie en middelen wordt
ingezet. Daarmee vormt dit hoofdstuk een eerste aanzet tot het uitvoeringsprogramma. Zodra de
ambities en doelstellingen zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het
uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma vertaalt de ambities en
doelstellingen naar concrete activiteiten met bijbehorende financiën en menskracht voor de
komende 4 jaar.
Een toelichting op een aantal in deze Milieuvisie gebruikte (vak)termen en relevante
beleidsdocumenten en wet- en regelgeving waar naar wordt verwezen is opgenomen in de
bijlage.
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2

Noordwijk Gezond, Veilig en Schoon

Gezond, veilig en schoon zijn nauw met elkaar
verbonden. Het zijn factoren die de kwaliteit van de
directe leefomgeving bepalen. Noordwijk neemt sinds
1991 met succes deel aan de Blauwe Vlag campagne.
De Blauwe Vlag is een kwaliteitskeurmerk voor stranden
met onder andere schoon en veilig water, mooie natuur
en een gezond milieu. Daarnaast voldoet Noordwijk sinds
2007 aan het Quality Coast keurmerk. Deze
internationale (milieu)onderscheidingen geven aan dat
het met de kwaliteit van de kustplaats goed gesteld is.
Niet alleen schone lucht, een goede bodem- en
waterkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook een groene
omgeving heeft een bewezen gunstige invloed op de
gezondheid en het welbevinden van mensen.
Een gezonde, veilige en schone leefomgeving vraagt niet
alleen om goed beheer van de openbare ruimte, maar
ook om goed afvalbeheer, bescherming tegen
geluidhinder en hittestress en het zoveel mogelijk
beperken van de risico's die worden veroorzaakt door
bijvoorbeeld het transport van gevaarlijke stoffen.

Artikel 110
Feitelijk is het nog
allemaal precies als toen.
Het is nog steeds verboden om
rommel of puin op het strand
te gooien of te laten liggen,
of op het witte zand een
natuurlijke behoefte te doen.
Ik weet niet of u het ooit
gehoord hebt of gezien:
het staat allemaal
duidelijk in Artikel 110.
Nu iedereen begaan is met het milieu,
vraag ik u beleefd:
val niet uit de toon!!!
Als u om de natuur geeft,
houd ons strand dan schoon.
J. Witteman

Dit hoofdstuk beschrijft de visie op de aspecten bodem,
water, lucht, geluid, afval en externe veiligheid in relatie
tot een gezond, veilig en schoon Noordwijk.
De aspecten licht, geur, groen en natuur worden niet uitvoerig behandeld. Wet- en regelgeving
omtrent lichthinder zijn reeds voldoende beschreven in de APV. Geuroverlast wordt gereguleerd
middels de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit). De onderwerpen groen en natuur worden uitgebreid behandeld
in het Natuurbeleidsplan "Natuurlijk Noordwijk" en het Beleidsplan Groen.
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2.1

Bodem

Ambitie
Met een kwalitatief veilige en gezonde bodemkwaliteit in Noordwijk kent het
gebruik van de bodem geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van
mensen en de vitaliteit van de natuur.

Een goede bodemkwaliteit is belangrijk, zowel voor het welbevinden en gezondheid van mensen als
voor de vitaliteit van de natuur. Bij een schone bodem hebben mens, natuur en economie baat.
Bodemsanering
In Noordwijk doen zich geen grote
bodemproblemen voor. In het verleden
zijn wel op verschillende plaatsen
milieubelastende stoffen op of in de
bodem gebracht. Hierdoor zijn er
enkele (spoed-)saneringslocaties aan
te wijzen, waaronder het terrein van
de voormalige gasfabriek aan de
Losplaatsweg. Nieuwe
bodemverontreiniging wordt altijd
volledig gesaneerd en het streven is
dit te laten betalen door de vervuiler.
Bollenteelt
Foto: Bodemwerkzaamheden
De bollenteelt in Noordwijk is sterk
afhankelijk van een goede
bodemkwaliteit. Tegelijkertijd kent de bollenteelt een hoog niveau van gebruik van
gewasbestrijdingsmiddelen in vergelijking met andere teelten. Dit blijft een aandachtspunt. De
afgelopen jaren heeft de sector zich ingespannen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
terug te dringen. De natuur vaart hier wel bij. Het open bollenlandschap onderscheidt zich
tegenwoordig doordat akkervogels het hier relatief goed doen, terwijl deze groep landelijk sterk
onder druk staat.
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving:
- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
- Besluit Bodemkwaliteit
- Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties
- Richtlijn Bodembescherming
- Verdrag van Aarhus
- Wet Bodembescherming
- Wet milieubeheer
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Noordwijk beschikt over een
gemeentelijk bodembeleid

Toelichting/ actie
- De voorkeur gaat uit naar generiek bodembeleid,
aansluitend bij het landelijk beleid.
- De update van bodemkwaliteitskaarten (stedelijk
gebied, Boechorst en Klei-Oost) is alleen verplicht
indien gebiedspecifiek bodembeleid wordt
vastgesteld. Indien de gemeente aansluit bij
generiek beleid, is een bodemfunctieklassenkaart
verplicht.
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• Ernstige gevallen van
bodemverontreiniging zijn
geïdentificeerd en gesaneerd

• Bij ruimtelijke planvormingsprocessen
en ontwikkelingen wordt rekening
gehouden met de bodemkwaliteit

-

-

• Noordwijk beschikt over een up-to-date
gemeentelijk bodeminformatiesysteem
(BIS)

• Mensen in Noordwijk hebben
eenvoudig en continu toegang tot
bodeminformatie

-

-

Updaten van bodembeheersplannen (Boechorst en
Klei-Oost)
Provincie Zuid-Holland heeft onlangs een
inventarisatie uitgevoerd naar spoedlocaties in
verband met ernstige bodemverontreiniging.
Vrijkomende grond bij werkzaamheden kan
afhankelijk van de vervuilingsgraad worden
hergebruikt op andere locaties binnen het dorp.
Actualiseren van bestemmingsplannen op het
aspect bodem
Zorgen voor goede handhaving
Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.2)
In het BIS worden bodemonderzoeksgegevens,
saneringsgegevens en bijbehorende
beheersmaatregelen bijgehouden.
Met het BIS kan goede en efficiënte bodemdatauitwisseling tussen de verschillende betrokken
instanties plaatsvinden.
Samenwerking met de Provincie Zuid-Holland
Meer bekendheid geven aan website landelijk
Bodemloket met informatie van de provincie ZuidHolland over bodemkwaliteit
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2.2

Water

Ambitie
Noordwijk kent een veilig en schoon watersysteem en goed beheer van het
afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit leidt tot een rijk en gevarieerd leven
in de Noordwijkse wateren.

Een goede waterhuishouding is essentieel voor een veilige, schone en gezonde leefomgeving. Het
watersysteem is veelomvattend: het betreft oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en
drinkwater, zaken die uiteraard niet los van elkaar te zien zijn. Goed beheer van rioleringssystemen,
sloten, waterbodems en oevers zorgt voor water van goede chemische en ecologische kwaliteit en
een evenwichtige aan- en afvoer van water.
Noordwijk ligt aan het zuidwestelijke gedeelte van de Noordzee. De duinen beschermen Noordwijk
tegen de zee en hebben daarnaast door infiltratie van regenwater een rol in de
drinkwatervoorziening. Ten noorden van de Langevelderslag wordt drinkwater onttrokken door
watercyclusbedrijf Waternet.
De belangrijkste waterthema’s in
Noordwijk zijn:
• bescherming tegen hoog water;
• voorkomen van wateroverlast;
• behouden en verbeteren
waterkwaliteit.
Bescherming tegen hoog water
Door de klimaatverandering staat de
bescherming tegen hoog water hoog op
de nationale agenda. Uit onderzoek
bleek dat de Noordwijkse zeewering
versterkt moest worden om de vereiste
veiligheid te kunnen blijven bieden tegen
Foto: Maandagse Watering
overstroming vanuit zee. Het project
Kustversterking Noordwijk, uitgevoerd in
samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland, is in 2008 afgerond. De zeewering in
Noordwijk voldoet hiermee weer aan de veiligheidsnorm.
Voorkomen van wateroverlast
De gemeente Noordwijk kent diverse watergangen en open wateren die met elkaar in verbinding
staan. Om te (blijven) voldoen aan de basisinspanning en het kwaliteitsspoor2 worden diverse
maatregelen genomen, onder andere vastgelegd in het Gemeentelijk RioleringsPlan 2007-2011. Het
gaat bijvoorbeeld om de aanleg van bergbezinkbassins en watergangen.
Behouden en verbeteren waterkwaliteit
In 2011 zal de geheel vernieuwde Afvalwaterzuiveringsinrichting Noordwijk al het afvalwater van
Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout zuiveren. Het hoofddoel van de bouw van de nieuwe
Afvalwaterzuiveringsinrichting Noordwijk is verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in de
Leidse Regio. Medio 2008 is de bouw van start gegaan. Het gezuiverd afvalwater wordt, net als
nu, afgevoerd naar de Maandagse Watering.

2

Grontmij, “Noordwijk, basisinspanning en waterkwaliteitsspoor”, 2009
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Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Basisinspanning
- Kaderrichtlijn water
- Nationaal Bestuursakkoord Water
- Waterbeheerplan 2010-2015 hoogheemraadschap van Rijnland
- Waterkwaliteitsspoor
- Waterwet
- Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
- Wet milieubeheer
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Er is een eenduidige visie over het
beheer van het watersysteem als
geheel

• Zorgplichten voor afvalwater,
hemelwater en het grondwater zijn
uitgewerkt in een verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan (GPR)

• Zoveel mogelijk toepassen van een
(verbeterd) gescheiden rioolstelsel bij
vervanging van riolering

• Klimaatbestendige inrichting van de
openbare ruimte

• Vervuiling van het oppervlakte- en
3

Toelichting/ actie
- Herziening van de peilbesluiten en het
waarborgen van droge voeten en schoon
oppervlaktewater zijn wettelijke taken van het
hoogheemraadschap van Rijnland.
- Inventariseren van knelpunten in het
watersysteem in samenwerking met het
hoogheemraadschap van Rijnland.
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere
stuwen, duikers, overkluizingen en
dimensionering watergangen.
- In het verbreed GRP voor de planperiode
2012-2016 wordt het nieuwe beleid op basis
van de nieuwe gemeentelijke watertaken
vastgelegd.
- Opstellen GRP in nauw overleg met het
hoogheemraadschap van Rijnland
- Het schone regenwater wordt geïnfiltreerd in de
bodem of geloosd op het oppervlaktewater
(afkoppeling). Zo wordt de riolering minder belast
tijdens regenval en gaat er minder schoon water
naar de zuivering.
- Dit sluit aan bij de voorkeursvolgorde voor
omgaan met hemelwater en afvalwater aan de
bron.
- Actualiseren van bestemmingsplannen op het
aspect water
- Bij nieuwbouwprojecten vroegtijdig keuzes maken
rondom de meest passende, integrale
waterbeheersmaatregelen, zoals groene daken,
open water en wadi’s3 (zie 4.2)
- Groene dakbedekking en wadi's:
o vertragen de afvoer van regenwater
o zorgen voor extra waterberging en ontlasting
van de waterzuiveringsinstallatie.
o voorkomen niet alleen wateroverlast, maar
zuiveren ook het regenwater
o vergroten de belevings- en esthetische
waarde van de directe omgeving
o trekken flora en fauna aan
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionale
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.2)
- Ontwikkelen van beleid voor duurzaam

Een toelichting op deze term is opgenomen in de bijlage.
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grondwater door diffuse bronnen
wordt zoveel mogelijk voorkomen
-

-

• Waar mogelijk natuurvriendelijke
inrichting en beheer van oevers

-

-

• Baggeren op basis van een
gemeentelijk baggerplan
• Efficiënt watergebruik door mensen in
Noordwijk

-

• Mensen met grondwateroverlast in het
stedelijk gebied kunnen bij de
gemeente terecht

4

-

onkruidbeheer op verhardingen volgens de
Duurzaam OnkruidBeheer (DOB) richtlijnen
Afbouw van het gebruik van schadelijke
onkruidbestrijdingsmiddelen
In de bouw geen gebruik meer maken van
ongecoate uitlogende bouwmetalen waaronder
zink, koper en lood (zie 4.3)
Standaard volgen van milieuontwikkelingen in de
bloembollensector via o.a. Landelijk Milieuoverleg
Bloembollen
Uitvoeren inventarisatie
Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers
kan een bron zijn voor verbetering van de
biodiversiteit in Noordwijk.4
Streven is onder andere dat beschermde soorten,
zoals de kleine watersalamander weer volop in de
Noordwijkse wateren te vinden zijn.
Opstellen van een gemeentelijk baggerplan
Het baggerplan is een middel om aan de
wettelijke plicht tot onderhoud van de
watergangen te kunnen voldoen. Baggeren is van
belang om de water aan- en afvoer veilig te
stellen en om een gezond en schoon
watersysteem te behouden.
Aandacht voor ecologisch baggeren
Afstemming met het hoogheemraadschap van
Rijnland
Stimuleren van onder andere de toepassing van
waterbesparende maatregelen en systemen in
publieke gebouwen en woningen
Onderzoek voor toepassing van waterbesparende
maatregelen in gemeentelijke gebouwen
Inzet milieucommunicatie (zie 3.4)
Door de zorgplicht voor het grondwater, is de
gemeente het eerste aanspreekpunt. Ook is de
gemeente regisseur van het proces waarin
oplossingen van structurele problemen worden
verkend.
De gemeente zorgt ervoor dat duidelijk is waar
mensen met grondwaterproblemen terecht
kunnen, registreert klachten en zorgt voor een
eerste beoordeling van mogelijke oorzaken

Natuurbeleidsplan "Natuurlijk Noordwijk", 2006
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2.3

Lucht

Ambitie
De schone lucht in Noordwijk draagt bij aan de gezondheid van alle mensen die er
wonen, werken en recreëren.

Een goede luchtkwaliteit is geen vanzelfsprekendheid
meer in (West) Nederland. De luchtkwaliteit wordt niet
alleen beïnvloed door de uitstoot van schadelijke stoffen
op lokaal niveau, maar ook door emissies op regionaal,
nationaal en zelfs internationaal niveau. Over het
algemeen zijn ouderen en jonge kinderen het meest
kwetsbaar voor luchtverontreiniging. Andere risicogroepen
zijn mensen met astma en chronische bronchitis.
Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een schone lucht.
Frisse lucht
De kwaliteit van de lucht in Noordwijk wordt in belangrijke
mate bepaald door de zee. De heilzame werking van de
zeelucht werd vanaf de 17de eeuw al erkend. Noordwijk
kent geen grote luchtkwaliteitsproblemen. In Noordwijk
kan men in alle rust die typische bloemenlucht opsnuiven
en tegelijkertijd in bewondering het bonte kleurenpalet
aanschouwen.
Luchtverontreiniging
Ondanks de goede kwaliteit van de lucht, wordt door
inwoners soms overlast ervaren door uitlaatgassen van
auto’s en brommers langs de kuststrook. Weg- en
luchtverkeer, scheepsverkeer op de Noordzee,
huishoudens en bedrijven vormen de belangrijkste
(potentiële) bronnen van luchtverontreiniging in Noordwijk.

Luchtkwaliteit en groen in de stad
Diverse onderzoeken laten zien dat groen
in veel situaties een gunstig effect heeft
op de luchtkwaliteit. Bomen en struiken
werken als een natuurlijk filter en nemen
fijn stof en andere verontreiniging uit de
lucht op. Andere positieve aspecten van
groen op de luchtkwaliteit en daarmee op
de gezondheid van mensen en dier, zijn de
regulering van luchtvochtigheid en het
zorgen voor schaduw. ‘Hittestress’, ofwel
gezondheidsklachten door steeds hogere
temperaturen door klimaatverandering,
kan worden voorkomen door de
aanwezigheid van voldoende schaduw en
daardoor koelte onder een zogenaamde
‘groene parasol’. Tenslotte heeft groen
een bewezen stressverlagende en
rustgevende invloed. Met name rondom
scholen en verzorgingshuizen is groen
hiermee van groot belang en draagt het
sterk bij aan een verbetering van de
leefkwaliteit.
Voor meer informatie over het beleid voor
groen in Noordwijk wordt verwezen naar
het Beleidsplan Groen.

Relevante beleidsdocumenten en weten regelgeving
- Actieprogramma Luchtkwaliteit
Holland Rijnland
- Kimaatprogramma Holland
Rijnland en Rijnstreek 20082012
- Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit
- Wet inzake de
luchtverontreiniging
- Wet luchtkwaliteit
- Wet milieubeheer
Foto: Gezonde zeelucht
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Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Functionele inzet van bomen, struiken
en (dak)tuinen als ‘groene parasol’

• Schone en zuinige mobiliteit

• Bij ruimtelijke planvormingsprocessen
en ontwikkelingen wordt rekening
gehouden met de luchtkwaliteit

• Inzet van goede luchtkwaliteit als troef
bij promotie van Noordwijk

5

Toelichting/ actie
- Onderzoeken mogelijkheden voor maatregelen als:
o stimuleren van groene daken bij bewoners en
bedrijven
o realisatie van een groen dak op het (nieuwe)
gemeentehuis
o toepassing van wadi’s5 (zie 2.2)
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.3)
- Inzet voorlichting en communicatie (zie 3.4)
- Groene bedrijventerreinen in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie
4.1) en productiviteit ondernemers
- Stimuleren van schoon en zuinig vervoer (zie 3.1):
o fietsen en wandelen
o openbaar vervoer
o elektrisch vervoer
o vervoer op aardgas
o vervoer op alternatieve brandstoffen
− Actieve participatie in overleg inzake Schiphol, om
vliegverkeersoverlast vanaf Schiphol te
minimaliseren (zie 2.4)
- Actualiseren van bestemmingsplannen op het
aspect luchtkwaliteit
- Zorgen voor goede handhaving
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.2)
- De goede luchtkwaliteit kan worden gebruikt bij
de promotie als gezonde kwaliteitsbadplaats en
woonplaats
- Samenwerking met Stichting Noordwijk
Marketing
- Voorlichting en communicatie (zie 3.4)

Een toelichting op deze term is opgenomen in de bijlage.
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2.4

Geluid

Ambitie
Noordwijk kent een goede balans tussen drukke, bedrijvige gebieden en stille
gebieden. Geluidhinder wordt beperkt.

Stilte is een schaars goed geworden in Nederland. Geluidhinder kan leiden tot
stressgerelateerde aandoeningen en slaapverstoring, wat schadelijk is voor de gezondheid en
het prestatievermogen. Geluiden die mensen positief waarderen kunnen juist een
gezondheidsbevorderende werking hebben. Het is dus van belang dat mensen in de
omgeving waar zij verblijven worden beschermd tegen geluidoverlast en dat gewenste
geluiden worden behouden.
Rustige omgeving
Tot bronnen van omgevingslawaai in Noordwijk worden wegverkeer, luchtvaart en bedrijven
gerekend. De Toekomstvisie geeft aan dat mensen in 2025 onder andere voor de rust naar
Noordwijk komen. Het behoud van een akoestisch verantwoorde leefomgeving in Noordwijk
is dus niet alleen belangrijk voor inwoners en de mensen die er werken, maar ook voor de
bezoeker. Wie houdt er niet van het ruisen van de zee en de natuurgeluiden in de duinen,
bossen of het bollenveld?
Stilte voor mens en natuur
De huidige strandzonering maakt onderscheid tussen rustige en intensieve
recreatiegedeelten. Op strandgedeelten ter hoogte van natuurgebieden blijven rust en
natuurbeleving maatgevend voor de gebruiksmogelijkheden voor het strand.6 Deze rust is
tevens van belang voor de biodiversiteit 7: het strand, maar ook braakliggende bollenvelden
of de Polder Hoogeweg vormen belangrijke rustgebieden voor vogels.8
Geluidsbronnen
Bronnen van omgevingslawaai in
Noordwijk zijn wegverkeer, luchtvaart
en bedrijven. Met name het geluid als
gevolg van de recreatie en
verkeersdrukte in de weekenden
wordt soms als hinderlijk ervaren.
De gemeente Noordwijk ligt buiten de
geluidscontouren van vliegverkeer.
Hierdoor zijn er geen consequenties
zijn voor de bouw van nieuwe
woningen. In het najaar van 2008
zijn drie meetpunten geplaatst om het
geluid van luchtvaartverkeer van en
naar Schiphol continu te meten.

Foto: Vliegverkeer vormt één van de geluidsbronnen in Noordwijk

Relevante beleidsdocumenten en weten regelgeving
- Wet geluidhinder
- Wet luchtvaart
- Wet milieubeheer

6
7
8

Nota Strandbeleid Noordwijk 2008-2013, “Het is elke dag een Stranddag”
Een toelichting op deze term is opgenomen in de bijlage.
Natuurbeleidsplan “Natuurlijk Noordwijk”, 2006
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Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Bij ruimtelijke planvormingsprocessen
en ontwikkelingen wordt rekening
gehouden met de bescherming van
toekomstige bewoners tegen een te
hoge geluidsbelasting

• Behoud van stille gebieden en realisatie
van nieuwe rustige plekken

• Noordwijk beschikt over beleid voor
het toekennen van hogere
geluidswaarden

• Sanering van woningen met een te
hoge geluidbelasting

• Actieve participatie in overleg inzake
Schiphol, om geluidoverlast vanaf
Schiphol te minimaliseren en het aantal
risicofactoren te verlagen

• Inwoners weten waar zij klachten over
vliegverkeerhinder kunnen indienen en
wat hiermee wordt gedaan

Toelichting/ actie
- Actualiseren van bestemmingsplannen op het
aspect geluid
- Aanhouden van voorkeursvolgorde van
maatregelen:
o bron (zoals geluidreducerend asfalt)
o overdracht (zoals geluidwerende
voorzieningen of het creëren van afstand)
o ontvanger (zoals de realisatie van geluidsluwe
zijdes, gevelisolatie of de toepassing van
groene daken of geveltuinen).
- De maatregelen worden in een vroeg stadium, in
samenwerking met alle betrokkenen bepaald.
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.3)
- Strandzonering handhaven
- Ook rondom campings bij natuurgebieden de rust
bewaren
- Noordvoort: rustige recreatie door zonering in het
zeereepgebied en het aangrenzende strand tussen
paal 70 en 739
- Zorgen voor goede handhaving
- Vastleggen van criteria die worden gehanteerd bij
de verlening van hogere geluidswaarden
- Aansluiting bij de waarden uit de Wet
geluidhinder
- Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming van
de burger moeten besluiten tot vaststelling van
hogere grenswaarden bij het Kadaster worden
geregistreerd.
- Toepassen gevelsanering
- Voortgang is afhankelijk van het vrijkomen van
de benodigde financiële middelen van het Rijk.
- Participatie in de Commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Schiphol (CROS) cluster Zuidwest.
De CROS cluster Zuidwest wordt via de
Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS)
vertegenwoordigd bij de Alderstafel, die is
ingesteld naar aanleiding van de evaluatie van het
Schipholbeleid.
- Klachtenregistratie vindt plaats via het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol10 of via de gemeente.
- Op basis van de eigen metingen wordt jaarlijks
een rapport opgesteld.
- Jaarlijkse klachtenevaluaties worden gebruikt
door de CROS om beleidsmatige implicaties aan
te geven, met daarbij aanbevelingen voor het Rijk
(met betrekking tot wetgeving en experimenten),
Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
- Communicatie richting inwoners (zie 3.4)

9

Intentieverklaring Noordvoort, Waternet, hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Noordwijk, gemeente Zandvoort,
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, 2009
10
Bas, www.bezoekbas.nl
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• De Nota Positief Geluid vormt het
kader voor geluidsnormen bij
grootschalige feesten

-

-

11

Dit vormt tevens het brondocument voor het
formuleren van criteria betreffende de
geluidniveau's bij activiteiten met een luidruchtig
karakter.11
Maximaal 5 dagen per jaar mag in de gemeente
een evenement worden georganiseerd waarbij de
grens van overmatig hinder wordt overschreden.
De nota wordt in 2010 geëvalueerd.

Zie ook de Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk
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2.5

Afval

Ambitie
Noordwijk is een schone gemeente. De afvalstroom wordt geminimaliseerd door
optimalisering van de mogelijkheden voor hergebruik.

Noordwijk is een schone gemeente en het is belangrijk om dit zo te houden. Waar het
schoon is, blijft het tenslotte ook langer schoon. De belangrijkste vormen van afval waar
Noordwijk mee te maken heeft zijn huishoudelijk afval, bedrijfsafval en scheepsafval.
Uitgangspunten: preventie en
hergebruik
Storten en verbranden van afval leidt
tot schade aan lucht-, water- en
bodemkwaliteit. Hoofddoel van het
gemeentelijke afvalbeleid, dat is
vastgelegd in de
Afvalstoffenverordening en het
Gemeentelijk Afvalstoffenplan, is dan
ook om de uiteindelijk te storten c.q.
te verbranden hoeveelheid afval
zoveel mogelijk te beperken, om zo
schade aan het milieu te
minimaliseren.
Het afvalbeheer in Noordwijk is
gebaseerd op de Ladder van Lansink:
Foto: Afvalbakken op het strand
(1) preventie, (2) producthergebruik,
(3) materiaalrecycling, (4) verbranding met energieterugwinning, (5) verbranding en (6)
storten.
Nieuw afvalinzamelsysteem
In 2010 wordt in Noordwijk een nieuw afvalinzamelsysteem in gebruik genomen.
Huishoudelijk afval bij laagbouw wordt ingezameld via minicontainers en bij hoogbouw vindt
ondergrondse inzameling plaats. Op locaties in de nabijheid van winkelcentra worden
milieuparkjes aangelegd, waar restfracties glas en papier gescheiden in ondergrondse
containers worden ingezameld. De inzameling van kleding wordt overgelaten aan
charitatieve instellingen.
Naast de inzameling van glas, papier en gft, dienen gemeenten hun inwoners per 1 januari
2010 tevens de mogelijkheid te bieden om hun kunststof verpakkingsafval te kunnen
scheiden van het restafval. De uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afval is
uitbesteed aan NV MAN – Van Gansewinkel. In de missie van dit afvalbedrijf staat het
milieu centraal. Het bedrijf heeft zich sinds 2008 verbonden aan het "cradle to cradle"
principe.
De gemeente Noordwijk zamelt geen afval in voor bedrijven of instellingen. Bedrijven dienen
zelf met een regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract voor afvalinzameling af te
sluiten,waarbij verschillende eisen gelden voor afgifte en ontvangst van de afvalstoffen.
Schoonhouden van zee en strand
Ook op zee wordt afval geproduceerd. De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter
wereld. Afval van schepen bestaat uit ladingsresten, huishoudelijk afval en bijvoorbeeld
olieresten. Het is de rol van Rijkswaterstaat Noordzee om te zorgen voor een schone en
veilige zee. Vanuit het KIMO, waarbij Noordwijk is aangesloten, worden projecten gestart
om de vervuiling door scheepsafval terug te dringen en tevens de kosten van het afvoeren
en verwerken van het scheepsafval te verhalen op de vervuilers.
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Het reinigen van het strand is een belangrijk onderdeel van het strandbeheer. 12 Het schone
strand is één van redenen waarom aan Noordwijkse stranden de internationale
milieuonderscheiding de Blauwe Vlag is toegekend. Ten behoeve van de badgasten worden
in het zomerseizoen dagelijks kilometers strand schoongemaakt. Hierbij wordt niet alleen
afval in en naast de afvalbakken opgeruimd, maar wordt ook veel materiaal dat door de zee
is aangevoerd verwijderd.
Relevante beleidsdocumenten en landelijke wet- en regelgeving:
- Besluit Verpakkingen
- Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid
- Raamovereenkomst aanpak verpakkingen en zwerfafval 2008-2012 tussen Ministerie
van VROM, bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- Wet milieubeheer
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Mensen in Noordwijk kunnen hun
huishoudelijk afval zoveel mogelijk
scheiden

• Inzameling en het hergebruik van oude
kleding en spullen wordt gestimuleerd

• Initiatieven om buurten en het strand
schoner te maken en te houden
worden (blijvend) ondersteund

• Producten en materialen worden
zoveel mogelijk hergebruikt

• Bedrijven zijn geïnformeerd over de
inzameling van bedrijfsafval

12

Toelichting/ actie
- Naast glas, papier en gft, opzetten van een
inzamelingssysteem voor kunststof
- Verbetering van de inzameling van klein chemisch
afval (KCA) door fusie met de milieustraat in
Katwijk
- Apart inzamelen van inktcartridges
- Goede milieucommunicatie met betrekking tot
afvalscheiding (zie 3.4)
- Ten minste 60% nuttige toepassing van het
totaal huishoudelijk afval in 2015
- Faciliteren van inzameling en/of verkoop van oude
kleding en spullen door charitatieve instellingen
- Gezien de belangrijke maatschappelijke functie:
indien mogelijk samenwerken met de Noordwijkse
Woningstichting
- Goede milieucommunicatie met betrekking tot
hergebruik (zie 3.4)
- Participatie in projecten om zwerfafval in buurten
en op het strand te bestrijden en voorkomen
- Samenwerking met derden (Stichting Nederland
Schoon, het KIMO, scholen en wijkverenigingen)
- Deelnemen aan opruimdagen zoals de Landelijke
Opschoondag of andere acties, waarbij kinderen
iets kunnen winnen, zoals een ijsje
- Samenwerking met derden (scholen, de
Noordwijkse Woningstichting, afvalbedrijf NV
MAN – Van Gansewinkel, afvalbedrijf De
Meerlanden)
- Voorlichting en communicatie: belichten van
zichtbare resultaten
- Zo mogelijk inkoop van producten die zijn
gemaakt volgens het “cradle to cradle”-principe
(zie 3.3)
- Dit voorkomt milieuschade door illegale stort en
handhavingskosten.

Nota Strandbeleid Noordwijk 2008-2013, 'Het is elke dag een Stranddag'
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2.6

Externe veiligheid

Ambitie
Noordwijk is een veilige plaats om te wonen, werken en recreëren en dit wordt
door de mensen ook zo ervaren.

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en het voorkomen van gevaar voor explosie, brand
en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Extern veiligheidsbeleid is voor een groot deel
ruimtelijk beleid omdat het ruimtegebruik nabij risicovolle activiteiten betreft. Bij gevaarlijke
stoffen kan gedacht worden aan chloor, zwavelzuur, aardgas, olie, benzine of kerosine.
Deze stoffen zijn giftig, licht ontvlambaar of brandbaar en daarom moeten zowel opslag en
transport veilig zijn.
Optimaal veiligheidsniveau
Noordwijk is een veilige gemeente. De belangrijkste relevante risicobronnen voor het externe
veiligheidsbeleid in Noordwijk betreffen enkele opslagplaatsen van bedrijven die werken met
gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en door
buisleidingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen bestaat de kans dat er zich (beperkt) kwetsbare
objecten in de invloedssfeer van risicovolle activiteiten bevinden. Er zijn echter geen
belangrijke knelpunten op het gebied van externe veiligheid.
Noordwijk heeft in 2009 de Omgevingsvisie Externe Veiligheid vastgesteld en streeft
daarmee naar een optimaal niveau van veiligheid. Uitgegaan wordt van een gebiedsgerichte
benadering, waarbij per gebied, afhankelijk van de gebruiksfunctie, een andere normstelling
wordt gehanteerd.
Risicoregister
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
het invoeren en actueel houden van
de gegevens in het risicoregister
ofwel het Register Risicosituaties
Gevaarlijke Stoffen. Alle
risicobronnen die relevant kunnen zijn
voor het externe veiligheidsbeleid in
Noordwijk worden geïnventariseerd
en ingevoerd in het risicoregister.
Deze gegevens vormen de basis voor
de provinciale risicokaart. De
provinciale risicokaart geeft een
compleet en actueel beeld van de
externe veiligheidssituatie en is
beschikbaar en toegankelijk voor
burgers, alle hulpverleningsdiensten
en overheden (http://geo.zuidholland.nl/risicokaart_publiek).

Foto: Het transport van gevaarlijke stoffen is beperkt tot enkele
aangewezen wegen, ofwel de routering gevaarlijke stoffen buiten de
bebouwde kom.

Veilige bedrijven
Bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor veiligheid. Gemeenten en
provincies moeten bij de verlening van milieuvergunningen of het maken van
bestemmingplannen rekening houden met het plaatsgebonden risico en het groepsrisico uit
het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
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Elektromagnetische straling
Nationaal beleid op het gebied van elektromagnetische straling, onder andere veroorzaakt
door GSM- en UMTS-antennes is nog in ontwikkeling. Mensen mogen niet blootgesteld
worden aan hogere veldsterktes dan de geldende blootstellingslimieten. De afgelopen jaren
is gebleken dat alle gemeten veldsterktes ver beneden de blootstellingslimieten liggen die in
Nederland gelden. De locaties van werkende GSM- en UMTS-antennes in Noordwijk zijn op
internet te vinden via het Antenneregister (www.antenneregister.nl).
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Besluit externe veiligheid inrichtingen
- Nota Risico’s in balans
- Nota Vervoer gevaarlijke stoffen
- Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland
- Wet milieubeheer
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Bij ruimtelijke planvormingsprocessen
en ontwikkelingen is rekening
gehouden met externe veiligheid

• Noordwijkse gegevens in het
Risicoregister zijn actueel

• Bedrijven treffen maatregelen om de
risico’s te verkleinen

• Mensen in Noordwijk zijn goed op de
hoogte van risicobronnen in de
omgeving, zonder dat dit voortdurend
onder de aandacht wordt gebracht
• Mensen in Noordwijk zijn geïnformeerd
over bronnen van elektromagnetische
straling

Toelichting/ actie
- De Omgevingsvisie Externe Veiligheid is
richtinggevend en biedt een beoordelingskader
voor bestuurlijk gemotiveerde afweging van het
groepsrisico in relatie tot andere belangen.
- Actualiseren van bestemmingsplannen op het
aspect externe veiligheid
- Kennisniveau met betrekking tot externe
veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie upto-date
- De gegevens in het register moeten tenminste
een keer per vijf jaar worden geactualiseerd.
- Gemeenten maken gebruik van hetzelfde
invoersysteem voor het risicoregister als voor het
Informatiesysteem overige ramptypen (ISOR).
- Risicovolle bedrijven zijn in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor veiligheid.
- Bij vergunningverlening specifiek aandacht geven
aan het aspect risicoreductie
- Gemeentelijke vergunningen actualiseren op het
onderdeel externe veiligheid
- Risicocommunicatie: verstrekken informatie over
de kans dat een ramp plaatsvindt en wat de
gevolgen kunnen zijn van een dergelijk incident
- De provinciale risicokaart en de bijbehorende
website dienen als uitgangspunt bij voorlichting.
- Informatie verschaffen via internet
- Zo nodig samenwerking zoeken met het
Antennebureau of het Kennisplatform
Elektromagnetische Velden en Gezondheid

23

3

Noordwijk Duurzaam

Noordwijk ambieert niet alleen een schone, gezonde en prettige directe leefomgeving, maar streeft
ook naar een duurzame samenleving. Hier en nu, daar en later: dus zowel voor onze huidige
bewoners, als voor toekomstige generaties en mensen elders op de wereld. Duurzaamheid betreft
een evenwichtige combinatie van mens, milieu en middelen. Dit vergt een andere, bewustere en
efficiëntere omgang met aspecten als grondstoffen, water en biodiversiteit.13
Naast waarden als rust, natuur en de menselijke schaal, is duurzaamheid een belangrijk kenmerk
van Noordwijk.14 Gemeente Noordwijk realiseert zich dat de invloed van activiteiten binnen de
gemeente zich niet beperkt tot haar eigen dorpsgrenzen. Zo hebben de mobiliteit en
energievoorziening invloed op de luchtkwaliteit en daarmee het mondiale leefklimaat. En het effect
van duurzaam inkopen strekt zich uit tot de hele productie- en dienstenketen, die vaak doorwerken
tot in het verre buitenland.

Foto: Wandelen over het Noordwijkse strand

Internationale samenwerking is niet alleen van belang voor een duurzame samenleving, maar ook
voor de economie. Noordwijk werd in 1887 al beschreven als mondaine badplaats en neemt heden
ten dage een internationale koppositie in op het gebied van bijvoorbeeld (congres-)toerisme en
ruimtevaarttechniek. Dit positieve en wereldse imago past bij een duurzame 'lifestyle', die erop
gericht is om met elkaar de wereld een stukje beter te maken.
Dit hoofdstuk laat de visie van de gemeente Noordwijk zien op de thema's schone en zuinige
mobiliteit, publieke energievoorziening, gemeentelijke organisatie en milieucommunicatie.

13
14

Een toelichting op deze term is opgenomen in de bijlage.
Noordwijk aan Zee, Masterplan badplaatsontwikkeling, 1998

24

3.1

Schone en zuinige mobiliteit

Ambitie
In Noordwijk is de mobiliteit schoon en zuinig.

De noodzaak om te werken aan duurzame, schone en zuinige mobiliteit is groot. Fossiele
brandstoffen worden schaarser en de milieueisen strenger. Het gaat om mondiale
vraagstukken die vragen om lokale maatregelen.
Met het terugdringen van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, draagt duurzame
mobiliteit bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van
klimaatverandering. Daarnaast draagt duurzame
mobiliteit bij aan de vermindering van geluidhinder en
Elektrisch rijden
Geschat wordt dat in de tweede helft van
geuroverlast. Schoon openbaar vervoer voegt een
21e eeuw 90% van de kilometers in een
passende voorziening toe aan de vele
elektrische auto wordt afgelegd. Elektrisch
gezondheidsfaciliteiten die Noordwijk te bieden heeft.
Duurzaam bereikbaar
Noordwijk is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer door middel van diverse busverbindingen. In
de zomer wordt in samenwerking met Stichting
Noordwijk Marketing en de Koninklijke Beuk een
strandpendel ingezet, waardoor strandgasten die per
auto naar Noordwijk reizen, op afstand van het strand
kunnen parkeren. Dit vermindert de verkeersdrukte bij
de boulevards.

rijden kan, bij een elektriciteitsproductie
op basis van duurzame energiebronnen,
op lange termijn de emissie van
broeikasgassen door personenauto’s en
andere lichte voertuigen met 80 à 90%
terugbrengen.

Rijden op aardgas
Aardgas heeft een schonere verbranding
dan diesel en benzine, met een lagere
uitstoot van stikstofoxide en fijn stof.

Fietsen en wandelen
De ontwikkelingen op het gebied van schone en zuinige mobiliteit gaan snel. Elektrisch
rijden, rijden op aardgas of biodiesel bieden technische kansen voor verduurzaming van de
mobiliteit. Daarnaast is het belangrijk fietsen en wandelen te stimuleren: goed voor
leefomgeving, gezondheid en de eigen portemonnee. Om fietsen en wandelen in Noordwijk
aantrekkelijk te maken en te houden, zijn goede faciliteiten belangrijk.15
Relevante beleidsdocumenten en
wet- en regelgeving
- Actieprogramma Luchtkwaliteit
Holland Rijnland
- Kimaatprogramma Holland
Rijnland en Rijnstreek 20082012
- Nationale
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit
- Wet inzake de
luchtverontreiniging
- Wet luchtkwaliteit
Fietser over de Offemweg

15

Parkeerbeleid, kadernota gemeente Noordwijk, 2009

25

Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Fietsen en wandelen is een
aantrekkelijke vorm van mobiliteit

• Openbaar vervoer is een aantrekkelijke
vorm van mobiliteit

• Faciliteren en stimuleren van elektrisch
vervoer

• Stimuleren van vervoer op aardgas

• Stimuleren van vervoer op alternatieve
brandstoffen

• Een schoon eigen wagenpark voor de
gemeentelijke organisatie

Toelichting/ actie
- Aanleggen en bewegwijzering van nieuwe en
optimale fiets- en wandelroutes en -paden
- Verbeteren van faciliteiten, zoals
fietsenstallingen en -rekken
- Rekening houden met fietsverkeer bij de
inrichting van bedrijventerreinen (zie 4.1)
- Samenwerken met derden, zoals de Fietsersbond
of lokale wieler-/fietsverenigingen
- Communicatie richting inwoners en toeristen
over diverse recreatieve mogelijkheden als
fietsen, wandelen, nordic walking, joggen,
skeeleren en mountainbiken (zie 3.4)
- Mogelijkheden voor fietsenverhuur verbeteren
- Creëren van autoluwe zones
- Toepassen van verkeersremmende
maatregelen
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 4.2)
- Onderzoek naar realisatie schone, energiezuinige
strandpendel
- Onderzoek naar verbeteringen/ aanleg openbaar
vervoer
- Milieucommunicatie over openbaar vervoer in de
toeristische sector (zie 3.4) in samenwerking met
Stichting Noordwijk Marketing
- Faciliteren oplaadpunten elektrisch vervoer,
bijvoorbeeld door:
o vergunningverlening
o als gemeente het goede voorbeeld te geven
door realiseren oplaadpunt bij het
gemeentehuis (zie 3.3)
- Onderzoeken mogelijkheid aanvulling strandpendel
met elektrisch vervoer
- Samenwerking met het bedrijfsleven
- Communiceren over resultaten (zie 3.4)
- De Provincie Zuid-Holland stimuleert het aanbod
van aardgastankstations door een
subsidieregeling voor pomphouders.
- Samenwerken met de Milieudienst West-Holland
en gemeenten in de regio, in het kader van het
actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland
en bedrijven
- Communiceren over resultaten (zie 3.4)
- Biobrandstof: biodiesel of bioethanol
- Voorlichting en communicatie (zie 3.4)
- Samenwerken met huidige aanbieders van
biobrandstof
- Stellen van duurzaamheidseisen aan voertuigen
die worden ingezet en ingehuurd door de
gemeente (verplichting vanuit duurzaam
inkoopbeleid, zie 3.3).
- Stimuleren gebruik duurzaam vervoer door
bestuurders en ambtenaren (zie 3.3)
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3.2

Publieke energievoorziening

Ambitie
De betaalbaarheid, leveringszekerheid en gezondheid staan centraal bij de
verbetering van energieprestaties van publieksgebouwen en openbare verlichting.

Het publieke energiegebruik van de gemeente Noordwijk zit voor een groot deel in de
gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting (zie diagram). In het kader van de
gemeentelijke energievoorziening zijn met name de betaalbaarheid van energie, de
leveringszekerheid en het gezondheidsaspect, waaronder luchtkwaliteit, rust en externe
veiligheid van belang.16
Olie en gas raken op
Mondiaal is er sprake van een
toenemende druk op de
beschikbaarheid fossiele
brandstoffen voor de
Diagram: de verhouding tussen energie (kWh) verbruikt door openbare
verlichting en gemeentelijke gebouwen (gegevens van 2007)
energievoorziening. Het
bestaande systeem van centrale
en grootschalige energieproductie nadert haar ecologische, fysieke, maatschappelijke en
economische grenzen. Een fundamentele verandering van onze energievoorziening is
noodzakelijk om de beschikbaarheid van energie in de nabije toekomst te garanderen en voor
iedereen betaalbaar te houden.
Energiebesparing en
energieopwekking
Om deze verduurzaming tot stand te
brengen, wordt ingezet op twee
hoofdthema's: energiebesparing en
duurzame energieopwekking.
Voorbeelden van duurzame
energieopwekking zijn zonneenergie, energie uit biomassa en
warmte uit zeewater of bodem.
Deze vormen van energievoorziening
zijn niet alleen goed voor milieu en
leefomgeving, maar verhogen ook
de energieleveringszekerheid.
Noordwijk koopt sinds 2007 groene
Foto: Openbare verlichting in de duinen
energie in voor zowel de
gemeentelijke gebouwen als de
openbare verlichting. Aanvullend hierop is het belangrijk dat op korte termijn ook aandacht
wordt besteed aan energiebesparing en dat een gewerkt wordt aan een duurzame
energievoorziening die past bij het karakter van Noordwijk. Een continue afweging is nodig
waar de grootste slagen kunnen worden gemaakt.
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
- Bouwbesluit
16

Energienota, Noordwijk, 2009
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-

Energierapport 2008
Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
Nieuwe energie voor het klimaat, Werkprogramma Schoon en Zuinig
Regionale DuurzaamBouwen 'plus' Richtlijn 2008-2012
Richtlijnen NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde)
Wet milieubeheer

Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Energie-efficiënte publieksgebouwen

• Duurzame energieopwekking in/bij
publieksgebouwen

• Energie-efficiënte openbare verlichting

Toelichting/ actie
- Vervolg geven aan opgestelde Energie Prestatie
Adviezenvoor het raadhuis, de Losplaatsweg, de
sporthallen Northgo en de Overkant, de
bibliotheek en het Trefpunt
- Energielabels op een zichtbare plaats zijn verplicht
in publieksgebouwen met een oppervlakte van
minimaal 1000 m2
- Onderzoeken technische en financiële
haalbaarheid voor maatregelen als:
o de realisatie van een groen dak op het nieuwe
gemeentehuis (zie 2.3)
o verbeteren isolatie
o toepassen van bewegingsdetectoren
afhankelijk van lichtsterkte buiten
o toepassen van energiezuinige verlichting
o elektronische apparaten tijdig uitzetten
- Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland
en Rijnstreek: energiebesparing van ten minste
4% per jaar
- Hulpmiddel: het programma GPR Gebouw
behorend bij de Regionale DuurzaamBouwen
'plus' Richtlijn 2008-2012 (de gehanteerde norm
is tenminste een 8,0)
- Communiceren over behaalde resultaten (zie 3.4)
- Onderzoeken van technische haalbaarheid en
financiële consequenties, inclusief 'return on
investment' van energieopwekking uit
hernieuwbare hulpbronnen zoals:
o zonnepanelen en zonneboilers
o warmte/koudeopslag / warmtepompen
- Energienota: continue verbeteren van Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC)-waarden
- Hulpmiddel: het programma GPR Gebouw
behorend bij de Regionale DuurzaamBouwen
'plus' Richtlijn 2008-2012 (de gehanteerde norm
is tenminste een 8,0)
- Opstellen plan om energieverbruik maximaal te
reduceren: vervanging lampen, diminstallaties,
goede instelling tijdklok
- Samenwerken met onder andere gemeenten in de
regio en energiebedrijf
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3.3

Gemeentelijke organisatie

Ambitie
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

Zelf het goede voorbeeld geven is een krachtige manier om, met recht van spreken, mensen
en bedrijven in de samenleving aan te moedigen duurzaam te consumeren en produceren.
Door duurzaamheid te integreren in de eigen gemeentelijke organisatie, inspireert de
gemeente haar inwoners, ondernemers en bezoekers tot duurzaam handelen.
Duurzaam inkopen
Het is belangrijk dat de gemeente
Noordwijk duurzaamheidcriteria
meeneemt bij inkopen en
aanbestedingen. Duurzaam inkopen
heeft betrekking op het complete
spectrum leveringen, diensten en
werken. Voorbeelden zijn het
aanschaffen van software, de inhuur
van uitzendkrachten, adviesdiensten en
leerlingenvervoer, de inkoop van
kantoorbenodigdheden, de aanleg van
wegen en bruggen, het onderhoud van
gemeentelijk groen of de bouw van een
school.17
Foto: Inkoop omvat onder andere verlichting

Goed voor de gezondheid
Duurzame producten en materialen zijn vervaardigd op een mens- en milieuvriendelijke
manier. Hierdoor kunnen ze een positief effect hebben op de gezondheid van de gebruikers.
Duurzame mobiliteit, zoals vervoer per fiets (zie 3.1) voorkomt niet alleen luchtvervuiling,
maar zorgt ook voor lichaamsbeweging. Een groene omgeving heeft een gunstig effect op de
luchtkwaliteit en kan daarnaast het ziekteverzuim onder werknemers verlagen (zie 2.3).
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Duurzaamheidscriteria
- Klimaatakkoord 2007-2011 tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk
- Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling
• Inzet duurzaamheidscriteria bij 100%
van alle inkopen en aanbestedingen
van de gemeente Noordwijk
• Implementatie van duurzame
maatregelen binnen de gemeentelijke
organisatie
17

Toelichting/ actie
- Duurzaamheid borgen in werkprocessen door
expliciet te maken dat dit een rol speelt bij
selectie en gunning
- Blijven inkopen van groene energie of zelf
duurzame energie opwekken (zie 3.2)
- Optimaliseren afvalpreventie en recycling (zie
2.5), bijvoorbeeld door:
o printer standaard instellen op dubbelzijdig

Inkoopbeleid gemeente Noordwijk, 2009
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• Bestuurders en ambtenaren maken
gebruik van duurzaam vervoer
-

• Monitoring van resultaten

-

printen
o gebruik duurzame verpakkingen en
gerecyclede materialen in kantine
Waar mogelijk toepassen 'cradle to cradle'principe (zie 2.5)
Energiebesparing openbare verlichting en
publieksgebouwen (zie 3.2)
Onderzoeken van mogelijkheden om over te
stappen naar een duurzame bank
Medewerkers stimuleren op de fiets en/of met
openbaar vervoer naar het werk te komen
Stimuleren van gebruik van elektrisch vervoer
door bestuurders en ambtenaren, bijvoorbeeld
door aanleg oplaadpunten elektrisch vervoer (zie
3.1)
Faciliteren van thuiswerken
Onderzoeken van haalbaarheid om flexibele
werktijden uit te breiden, waarmee file-rijden kan
worden omzeild
Monitoring kan plaatsvinden op basis van het
uitvoeringsprogramma.
Inzetten van behaalde resultaten in de
milieucommunicatie (zie 3.4)
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3.4

Milieucommunicatie

Ambitie
Bewoners, bezoekers en bedrijven in Noordwijk zijn enthousiast en betrokken bij
het in stand houden en verbeteren van de leefomgeving.
Draagvlak en samenwerking tussen alle betrokkenen is een voorwaarde voor het slagen van
milieubeleid. Daarbij is milieucommunicatie een onmisbaar instrument.
Bewustwording
Bewustwording en draagvlak begint bij informatie. Door informatie en voorlichting over
gemeentelijk milieubeleid en de resultaten hiervan gaan mensen het belang hiervan inzien en
hopelijk op hun manier hier een bijdrage aan leveren.
Bijzondere aandacht voor de jeugd
Milieucommunicatie kan zich richten tot het algemeen publiek, individuen of specifieke
doelgroepen zoals inwoners, bedrijven, jongeren, onderwijs, toeristen of bestuurders en
ambtenaren.
Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door de jeugd. Het is van belang dat kinderen in
Noordwijk plezierig kunnen opgroeien in een gezonde, schone en veilige omgeving met
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. 18 In Noordwijk kunnen jongeren, vertegenwoordigd
door de Jongerenraad, meedenken over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Het is
belangrijk om met jongeren in dialoog te treden over duurzaamheid. Zij zijn immers de
toekomstige gebruikers en beheerders van het milieu.
Bewonersparticipatie
Bewoners kunnen worden betrokken bij nieuwbouw, renovatie en beheer om draagvlak,
betrokkenheid en sociale cohesie te vergroten. Gedacht kan worden aan het installeren van
een milieu-ambassadeur per buurt. Dit is een persoon die de buurtgenoten op alle mogelijke
manieren stimuleert afval te scheiden, te composteren en te beperken, die wellicht een soort
buurtkringloopwinkel beheert en die milieucampagnes onder de aandacht van buurtgenoten
brengt.
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2010-2013
- Verdrag van Aarhus
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Inwoners en bezoekers zijn op de
hoogte van en betrokken bij de
gemeentelijke milieudoelstellingen en
leveren een bijdrage aan het realiseren
van deze doelstellingen

18

Toelichting/ actie
- Communiceren over plannen en behaalde
milieuresultaten
- Blijven deelnemen aan nationale en regionale
milieucampagnes, zoals het Klimaatstraatfeest, de
Warme Truiendag of de Landelijke Compostdag
- Communicatiemiddelen: de gemeentepagina,
brochures en de website
- Nieuwe inwoners ontvangen informatie over het
milieubeleid bij het welkomstpakket.
- Samenwerken met Stichting Noordwijk Marketing
bij milieucommunicatie in de toeristische sector,
bijvoorbeeld met betrekking tot schoon vervoer

Nota Jeugdparticipatie, 2008
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• Hogere betrokkenheid van jongeren bij
het milieu

-

• Informatie-uitwisseling tussen
bedrijven
• Milieucommunicatie richting
bestuurders en ambtenaren
• Bewonersparticipatie bij verduurzaming
van hun buurt

• Sterkere internationale samenwerking
ter verbetering van het mondiale milieu

-

-

(zie 3.1)
Ondersteunen van maatschappelijke (jongeren-)
organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van
milieueducatieprojecten
Blijven betrekken van de Jongerenraad bij het
milieubeleid en de uitvoering
Faciliteren van milieueducatieprojecten in het
basis- en voortgezet onderwijs
Opzetten van een duurzaamheidoverleg of
netwerk tussen ondernemers en de gemeente.
Samenwerken met brancheorganisaties in de
regio, de Kamer van Koophandel en de
Noordwijkse Ondernemers Vereniging (zie 4.1)
Intern communiceren over plannen en behaalde
resultaten
Benadrukken van de voorbeeldfunctie (zie 3.3)
Bewoners betrekken bij wijkinrichting en
renovatie (zie 4.3)
Mogelijkheid installeren van een
milieuambassadeur per buurt onderzoeken
Samenwerken met belangenorganisaties zoals
COS Zuid-Holland
Onderzoeken van mogelijkheden om deel te
nemen aan internationale campagnes
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4

Noordwijk Ondernemend

De vorige hoofdstukken hebben laten zien hoe milieu en duurzaamheid de kwaliteit van de
leefomgeving in Noordwijk verhogen. Een schoon, gezond milieu is belangrijk voor een
‘vierseizoenenbadplaats’ als Noordwijk. Duurzaam strand-, verblijfs- en congrestoerisme
versterkt de lokale economie en werkgelegenheid, door de toevoeging van kwaliteit.

Foto: Paardrijden op het Noordwijkse strand

Noordwijk is een ondernemende gemeente, met veel plannen in voorbereiding en in
uitvoering die het ruimtelijke karakter van de gemeente de komende jaren verbeteren, meer
variatie brengen in het woningaanbod, de werkgelegenheid bevorderen en de bereikbaarheid
vergroten. Kwalitatieve groei, zoals wordt geambieerd in de Toekomstvisie Noordwijk 2025,
is alleen mogelijk wanneer duurzaamheid een integraal onderdeel is van deze plannen.
Dit hoofdstuk beschrijft de visie op de thema's duurzaam ondernemen, ruimtelijke
ontwikkeling, gebouwde omgeving en publieke voorzieningen.
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4.1

Duurzaam ondernemen

Ambitie
Noordwijk heeft een duurzame, sterke economie dankzij duurzaam
ondernemerschap.
Duurzaam ondernemen betekent ondernemen met maatschappelijke verantwoordelijkheid en
aandacht voor natuur en milieu. Het zogenaamde "People Planet Profit"-model richt zich op een
optimaal evenwicht tussen maatschappelijke, milieu- en economische winst, ofwel een winwinsituatie voor deze drie aspecten. Externe of verborgen kosten worden hiermee niet meer op de
maatschappij of het milieu afgewenteld.
De Noordwijkse economie
Het toerisme vormt een belangrijke pijler van de
Noordwijkse economie. Met de keurmerken Quality
Coast en Blauwe Vlag krijgt Noordwijk internationale
erkenning in haar streven naar de hoogste kwaliteit in
mens- en milieuvriendelijk strandtoerisme. Naast de
toeristische sector zijn onder andere de bollensector
en het ruimtevaartgerelateerde en kennisintensieve
bedrijfsleven van belang voor de lokale economie.
Voordelen voor ondernemers
Steeds vaker blijkt dat duurzaam ondernemen leidt tot
meer winst op de lange termijn. Het geeft een positief
signaal richting consumenten en aandeelhouders, wat
de waardering en het koopgedrag sterk kan
beïnvloeden. Duurzaam ondernemerschap krijgt
invulling door bijvoorbeeld duurzaam inkopen, mensen milieuvriendelijke productiemethoden,
energiebesparing, schone energievoorziening, schoon
en zuinig vervoer of groene bedrijventerreinen.

Green Key
De Green Key is een internationaal keurmerk
voor bedrijven in de toerisme- en
recreatiebranche, die serieus en
controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Met
de Green Key kunnen bedrijven het
milieubewuste karakter van hun onderneming
naar gasten, overheden en zakenrelaties
communiceren. Meerdere Noordwijkse
toeristische bedrijven/ horecagelegenheden
hebben het Green Key keurmerk al mogen
ontvangen.

Lokale economische dwarsverbanden
Veel economische kansen liggen om de hoek terwijl ze vaak van ver worden gehaald. Het
verbeteren en zichtbaar maken van lokale en regionale economische dwarsverbanden bevordert de
sociale cohesie in buurten, zorgt voor energiebesparing en stimuleert de lokale economie.
Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
- Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
- Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2010-2013
- Regionale Bedrijventerreinstrategie Holland Rijnland, Meer doen met minder ruimte
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Marketing en promotie van Noordwijk
vanuit een integrale visie op milieu,
natuur, ondernemen en cultuur

Toelichting/ actie
- Samenwerken met Stichting Noordwijk Marketing
- Communiceren over behaalde milieuresultaten (zie
3.4)
- Aandachtsvelden van Stichting Noordwijk
Marketing zijn cultuur, actief en ontspanning. Bij
actief zijn de focusgebieden: wind, zon en
spierkracht.
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• Informatie-uitwisseling tussen het
bedrijfsleven en de politiek

-

• Energie-efficiënte bedrijven

-

• Duurzame bedrijventerreinen
-

• Stimuleren lokale en regionale
economische dwarsverbanden
-

• Duurzame Greenport Duin- en
Bollenstreek

Opzetten van een duurzaamheidoverleg of
netwerk tussen ondernemers en de gemeente.
Hierdoor worden de krachten gebundeld op het
gebied van duurzaamheid en kan worden
gereflecteerd en geanticipeerd op beleid.
Opnemen van uniforme en actuele
energievoorschriften in vergunningen
Adequaat handhaven van energievoorschriften in
vergunningen en het Activiteitenbesluit
Stimuleren van duurzaam parkmanagement voor
de bedrijventerreinen Space Business Park, 's
Gravendijk en Klei-Oost, met collectieve
schaalvoordelen op thema's als:
o Energiebesparing en -opwekking (zie 4.2 en
4.3)
o Schoon en zuinig vervoer (zie 3.1)
o Afvalmanagement
o Waterbesparing
Bijvoorbeeld via een Bedrijven Investeringszone
(BIZ), waarbij bedrijven een private organisatie
oprichten om hun leefbaarheid, veiligheid en
ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen
beheersen en waarborgen
Milieucommunicatie richting ondernemers (zie
3.4)
Groen ontwikkelen van bedrijventerreinen (zie
2.3)
Versterken van de sector hoogwaardige
kennistechnologie
Hulpmiddel: het programma GPR Gebouw
behorend bij de Regionale DuurzaamBouwen
'plus' Richtlijn 2008-2012 (de gehanteerde norm
is tenminste een 7,0)
Creëren van maatschappelijke voorzieningen
en ruimte voor vrije beroepen en beroeps- of
bedrijfsmatige activiteiten in buurten (zie 4.4)
Verbeteren van voorzieningen (zie 4.2)
Stimuleren van duurzaamheidmaatregelen die het
belang van de
Greenportontwikkelingsmaatschappij (GOM)
dienen, zoals:
o energiebesparing
o waterbesparing
o waterkwaliteitsverbetering door het
terugdringen van gebruik bestrijdingsmiddelen
(zie 2.2)
o duurzaam transport (zie 3.1)
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4.2

Ruimtelijke ontwikkeling

Ambitie
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van alle ruimtelijke ontwikkelingen
in Noordwijk.
Noordwijk werkt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de kernen Noordwijk aan Zee,
Noordwijk Binnen en het Middengebied. Daarnaast wordt gewerkt aan een groot aantal nieuwe
bouwontwikkelingen aan de oostkant van Noordwijk en aan ruimte voor bedrijven. Door
hoogwaardig te bouwen wil Noordwijk de kwaliteit van het woonklimaat versterken.19
Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatieve ruimtelijke groei.
Duurzame stedenbouw
De inrichting van de openbare ruimte biedt veel
mogelijkheden om, door middel van
duurzaamheidmaatregelen, waarde toe te voegen aan het
gebied. Door de kansen voor duurzaamheidmaatregelen in
het begin van het planproces te onderzoeken, worden
win-winsituaties zichtbaar om zowel het milieu als de
gebruiksfuncties van het gebied te versterken.
Voorbeelden zijn intensief, meervoudig ruimtegebruik,
zoals wisselparkeerplaatsen of bouw boven waterpartijen,
efficiënte, duurzame energiesystemen en een lokaal
voorzieningenaanbod dat de sociale cohesie versterkt.

Energie van de zon
De zon is de primaire energiebron voor de
aarde. In Nederland schijnt ieder jaar
genoeg zon om 500 keer in de
elektriciteitsbehoefte te voorzien. Zonneenergie kan worden omgezet in warmte
of elektriciteit. De techniek kan
multifunctioneel worden geïntegreerd in
gebouwen: elke vierkante meter dak en
ieder raam kan een mogelijke bron van
energielevering zijn. Zonne-energie is
bovendien gemakkelijk opschaalbaar:
capaciteit kan eenvoudig worden
verhoogd door uitbreiding. Dit zorgt voor
een evenwichtige, menselijke maat
tussen energievoorziening en -gebruik.

Decentrale energiesystemen
Al in de planfase voor de ruimtelijke inrichting van
stedelijke gebieden kan rekening worden gehouden met
energie-efficiency en het faciliteren van duurzame ,
decentrale energieopwekking. Door bijvoorbeeld een gunstige oriëntatie van nieuwbouw ten
opzichte van de zon wordt kosteloos en optimaal gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. Ook
bij het ontwerp van gebouwen kan rekening worden gehouden met het nu of in de toekomst
plaatsen van zonnepanelen of –collectoren. Het voordeel van deze energiesystemen is dat ze
optimaal gebruik maken van de onuitputtelijke energiebronnen. Een zonnecollector zorgt tevens
voor een stuk betrouwbaarheid: in de
zomer is men altijd verzekerd van
warm water.
Relevante beleidsdocumenten en weten regelgeving
- Bouwbesluit
- Energierapport 2008
- Nota Energiebeleid in
uitvoeringsperspectief
- Klimaatprogramma Holland
Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
- Regionaal Beleidskader Duurzame
Stedenbouw
Foto: De zon is een onuitputtelijke energiebron

19

Woonvisie gemeente Noordwijk "Wonen op Maat" 2006-2015
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Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Duurzaamheid is verankerd in
ruimtelijke ontwikkelingen

• Duurzaamheid is integraal opgenomen
in ruimtelijke visies en plannen

Toelichting/ actie
- Opnemen duurzaamheidsparagraaf in alle
ruimtelijke ontwikkelingsplannen, waarbij wordt
gekeken naar de thema’s energie, water, afval,
bodem, lucht, geluid en externe veiligheid
- Stimuleren en faciliteren van decentrale
energiesystemen:
o maximaal gebruik passieve zonne-energie
door zongerichte oriëntatie nieuwbouw
o gebruik maken van gebiedsgerichte kansen
voor duurzame energieopwekking (zoals
warmte uit de zee)
o Onderzoeken mogelijkheid subsidiering zonneenergie
o opstellen van energievisies bij
nieuwbouwlocaties van ten minste 200
woningequivalenten
- Energieopwekking zoveel mogelijk in het
projectgebied
- Klimaatbestendige inrichting van de openbare
ruimte (zie 2.2)
- Versterken van sociale cohesie door ruimte te
creëren voor maatschappelijke voorzieningen
en vrije beroepen (zie 4.1 en 4.4)
- Hulpmiddel: ambitietabel uit het Regionaal
Beleidskader Duurzame Stedenbouw
- Beoordelen van alle ruimtelijke ontwikkelingen op
de aspecten bodem, water, lucht, geluid, externe
veiligheid en energiezuinigheid en schone
energieopwekking
- In (nieuwe) bestemmingsplannen en ruimtelijke
visies in ieder geval de volgende aspecten
opnemen: bodem, water, lucht, geluid en externe
veiligheid
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4.3

Gebouwde omgeving: nieuwbouw en bestaande bouw

Ambitie
Nieuwbouw en bestaande gebouwen in Noordwijk zijn duurzaam.
Op diverse manieren kan een gebouw of woning duurzaam worden gebouwd of een bestaand
gebouw duurzamer worden gemaakt. De voordelen van duurzaamheidmaatregelen op
gebouwniveau zijn veelzijdig. Zo stijgt de waarde van de gebouwen door kwaliteitsverbetering,
efficiënter energiegebruik en meer woon- of gebruikscomfort, hoewel dit laatste zijn grenzen kent.
Er zijn kansen voor verbeteringen bij nieuwbouw en renovatie aan thermische schil20 van een
gebouw, maar ook bij het maken van keuzes die te maken hebben met installaties en voorzieningen
in het gebouw.
GPR Gebouw
Betaalbare energie
Energie is een primaire levensbehoefte die in principe voor
iedereen betaalbaar moet zijn.21 Isoleren is een voor de hand
liggende maatregel om te besparen op de maandelijkse
energierekening. Een goed geïsoleerd huis hoeft immers nog
maar minimaal te worden verwarmd; bovendien voldoet
vaak een kleinere (en dus goedkopere)
verwarmingsinstallatie. Daarnaast kan het zelf opwekken
van duurzame energie financieel aantrekkelijk worden.
Kansen voor gezondheids- en comfortverbetering
Duurzame (bouw)materialen zijn vervaardigd via mens- en
milieuvriendelijke productieprocessen. Daardoor zijn ze niet
alleen beter voor natuur en milieu, maar ook beter voor de
gezondheid van de bewoners of gebruikers van een
gebouw. Bouwen met duurzaam hout in plaats van beton of
kalkzandsteen is in veel opzichten minder milieubelastend en
vergroot de flexibiliteit in de toekomst doordat aanpassingen
gemakkelijker kunnen worden gemaakt.
Goede isolatie in combinatie met goede ventilatie verbetert
het comfort van de gebouwen: het zorgt voor warmte in de
winter, koelte in de zomer en zorgt voor betere bescherming
tegen geluidsoverlast. Meer groen rondom het gebouw zorgt
voor aantrekkelijkere stedelijke omgeving, positieve invloed op
van het onroerend goed.

De Gemeentelijke Prestatie Richtlijn
voor gebouwen, officieel GPR Gebouw
genaamd is een programma dat in het
kader van de Regionale Duurzaam
Bouwen 'plus' Richtlijn 2008-2012
wordt gebruikt om de meest effectieve
combinatie van duurzaamheidsmaatregelen, die in een gebouw
kunnen worden genomen, snel te
bepalen. Het kan worden toegepast bij
zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

de gezondheid en waardeverhoging

Relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving
- Bouwbesluit
- Duurzaamheidscriteria SenterNovem
- Energierapport 2008
- Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
- Nota Energiebeleid in uitvoeringsperspectief
- Regionale DuurzaamBouwen 'plus' Richtlijn 2008-2012
Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling
• Duurzaamheid is verankerd in
bestaande gebouwen
20
21

Toelichting/ actie
- Samenbrengen van relevante partijen, zoals
gebouweigenaren en energieadviesbureau’s

Een toelichting op deze term is opgenomen in de bijlage.
Energienota, Noordwijk, 2009
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-

-

-

-

-

-

-

• Duurzaamheid is verankerd in nieuwe
gebouwen

-

Via wijkgerichte aanpak aanspreken van inwoners
op energiebesparing en duurzame energie
Deelnemen aan voorlichtingscampagnes voor
inwoners, zoals het Klimaatstraatfeest of
verschaffen energieboxen (zie 3.4)
Informeren van inwoners over
subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld via
www.energiesubsidiewijzer.nl) (zie 3.4)
Stimuleren van renovatie met duurzame
materialen zoals:
o FSC-hout
o Gerecyclede of cradle-to-cradle materialen
(zie 2.5)
Samenwerken met de Noordwijkse
Woningstichting
Stimuleren duurzaam bouwen/renoveren bij
instellingen voor podiumkunsten, sport en welzijn,
bibliotheek en scholen (zie 3.4)
Faciliteren van energiebesparingscampagnes voor
scholen, zoals Eco-Schools programma of
Energieke scholen (zie 3.4)
Hulpmiddel: het programma GPR Gebouw
behorend bij de Regionale DuurzaamBouwen
'plus' Richtlijn 2008-2012 (de gehanteerde norm
is tenminste een 7,0)
Milieucommunicatie en voorlichting (zie 3.4)
Stimuleren van decentrale energiesystemen (zie
4.2)
Stimuleren van bouwen met duurzame materialen
zoals:
o FSC-hout
o Gerecyclede of cradle-to-cradle materialen
(zie 2.5)
Onderzoeken van mogelijkheid om te werken met
flexibele m2 prijzen
Hulpmiddel: het programma GPR Gebouw
behorend bij de Regionale DuurzaamBouwen 'plus'
Richtlijn 2008-2012 (de gehanteerde norm is
tenminste een 7,0)
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4.4

Publieksvoorzieningen

Ambitie
Noordwijk onderscheidt zich in de regio door een breed aanbod aan duurzame
voorzieningen.

Noordwijk heeft met de combinatie van natuur en cultuur een aantrekkelijk en onderscheidend
profiel in handen, zeker wanneer dit wordt gecombineerd met duurzaamheid, stilte en bewust
leven.22 De gemeente wil met haar publieksvoorzieningen het profiel van hoogwaardige en relatief
rustige badplaats versterken.23 Duurzame voorzieningen passen uitstekend bij dit profiel: ze zijn
gericht op de gezondheid en het welbevinden van inwoners en bezoekers en op een schoon milieu.
Culturele en maatschappelijke voorzieningen
Het culturele en maatschappelijke voorzieningenaanbod in Noordwijk omvat onder andere culturele
evenementen, musea, onderwijs, zorg, natuur, overnachtingaccommodaties, horecavoorzieningen,
winkels, parkeren en infrastructuur. Het toepassen van duurzaamheidmaatregelen, zoals
bijvoorbeeld duurzame inkoop van producten en diensten op dit voorzieningenaanbod (zie 3.3) zorgt
niet alleen voor een betere directe leefomgeving maar ook voor een betere gezondheid van de
gebruikers (zie 4.3), voor een positief imago en dus voor een kwaliteitsverbetering. Een kwalitatief
hoogwaardig, duurzaam voorzieningaanbod kan bezoekers vanuit de regio en ver daarbuiten naar
Noordwijk trekken en heeft dus een sterke samenhang met de lokale economie. Maatschappelijke
voorzieningen en ruimte voor vrije beroepen stimuleert de lokale economie, zorgt voor
energiebesparing en vergroot de sociale cohesie in buurten.
Voorzieningen in de openbare ruimte
In de openbare ruimte bevinden zich veel voorzieningen, zoals bankjes, lantaarnpalen, afvalbakken
en fietspaden. Door deze voorzieningen duurzaam aan te leggen en te onderhouden, geeft de
gemeente een belangrijk signaal richting de samenleving. Noordwijk geeft hiermee vorm aan haar
voorbeeldfunctie en sluit aan bij het duurzame inkoopbeleid (zie 3.3).
Relevante beleidsdocumenten en weten regelgeving
- Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit)
- Klimaatprogramma Holland
Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
- Regionaal Beleidskader Duurzame
Stedenbouw
- Regionale DuurzaamBouwen
'plus' Richtlijn 2008-2012
- Richtlijnen NSVV (Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde)

Foto: Meer fietsen begint met goede voorzieningen, zoals fietspaden

22
23

Cultuurnota, De Visie - Noordwijk, culturele badplaats 2009-2013
Sociaal-economische visie Noordwijk aan Zee, 2007
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Doelstellingen om de ambitie te realiseren
Doelstelling

• Duurzame evenementen

• Duurzaamheid is verankerd in
gebouwen met een culturele of
maatschappelijke functie

Toelichting/ actie
- Duurzaamheid als criterium opnemen bij
vergunning- en subsidieverlening evenementen
(zie 3.3)
- Stimuleren van duurzaamheid bij instellingen voor
podiumkunsten, musea en andere culturele
instellingen (zie 4.3)
- Stimuleren van duurzame gebouwen voor
onderwijs, sport, zorg en bibliotheek (zie 4.3)
-

• Duurzame recreatie en toerisme

-

• Duurzame infrastructuur

-

• Duurzame voorzieningen in de
openbare ruimte

-

-

• Maatschappelijke voorzieningen en
vrije beroepen in buurten

-

Ondersteunen van (de promotie van) duurzaam
ondernemers, zoals horecaondernemingen met
Green Key, Blauwe Vlag en Quality Coast
Opzetten van een duurzaamheidoverleg of
netwerk tussen ondernemers en de gemeente (zie
4.1)
Stimuleren van schoon en zuinig vervoer (zie 3.1)
Ondersteunen van agrotoerisme
Samenwerken met Visitor Center Noordwijk en de
non-profit sector
Voorlichting en communicatie richting
ondernemers (zie 3.4)
Duurzame aanleg en beheer wegen en fiets- en
wandelpaden (zie 3.1)
Inkoop van duurzame diensten, producten (zoals
bruggen) en materialen (zoals stenen en verf)
voor aanleg en onderhoud (zie 3.3)
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (zie 4.2)
Stimuleren van groen: bomen, struiken en (dak)
tuinen (zie 2.3)
Ondersteunen van afvalscheiding en recycling
(zie 2.5)
Duurzame inkoop van diensten, producten (zoals
bankjes, lantaarnpalen, vuilnisbakken en
fietsenstallingen) en materiaal voor bouw en
onderhoud van de openbare ruimte (zie 3.1)
Realiseren van duurzame verlichting van de
openbare ruimte (zie 3.2). Niet alleen de openbare
verlichting, maar ook verlichting van derden zoals
winkels, sportparken, instellingen en
bedrijventerreinen
Creëren van ruimte voor maatschappelijke
voorzieningen en vrije beroepen in
nieuwbouwwijken (zie 4.2)
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5

Organisatie, financiële mogelijkheden en uitdagingen

5.1

Organisatie

Bij het opstellen van deze Milieuvisie Noordwijk 2020 is samengewerkt tussen verschillende
afdelingen binnen de gemeente. Daarnaast zijn bijdragen geleverd door externe partijen zoals het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook bij de uitvoering van het beleid is
blijvende betrokkenheid van verschillende gemeentelijke afdelingen en externe partijen van belang.
Om het milieubeleid te borgen binnen de gemeentelijke organisatie kan een afdelingsoverstijgend
milieuoverleg worden opgezet. Hierdoor wordt duidelijk dat milieu een integraal onderdeel vormt
van de hele gemeentelijke organisatie (ambitie 3.3). Hier kan de voortgang van de uitvoering
worden besproken (monitoring).
De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een periode van 4 jaar. Hierin
worden doelstellingen uitgewerkt in acties, met bijbehorende begroting. De volgende paragraaf
geeft een eerste aanzet tot het uitvoeringsprogramma.

5.2

Financiële mogelijkheden en uitdagingen

In aansluiting op deze Milieuvisie dient een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld voor de
aankomende 4 jaar. Hierin worden de doelstellingen uit de Milieuvisie uitgewerkt in concrete acties,
met bijbehorende begroting. Deze paragraaf geeft een eerste aanzet tot het uitvoeringsprogramma.
De Milieuvisie bouwt voort op bestaand (gemeentelijk) beleid. Door de sterke samenhang tussen de
nieuwe doelstellingen, het bestaande beleid en wettelijk verplichte doelstellingen kunnen nieuwe
ambities niet los van het bestaande beleid worden beoordeeld. In veel gevallen versterken de
bestaande en nieuwe doelstellingen elkaar.
Voorbeeld 1:
Standaard opname van een duurzaamheidsparagraaf in bestuurlijke adviezen en nota's (3.3)
is een middel voor milieucommunicatie richting bestuurders en ambtenaren (3.4) en levert
(vaak) een bijdrage aan de uitvoering van het duurzaam inkoopbeleid (wettelijk verplichte
doelstelling, 3.3). Daarnaast faciliteert het de monitoring van de voortgang van het
milieubeleid (5.1), op basis waarvan marketing en promotie vanuit een integrale visie op
milieu, natuur, ondernemen en cultuur (4.1) kan worden gerealiseerd. Hiermee worden
inwoners en bezoekers op de hoogte gehouden en betrokken bij het gemeentelijke
milieubeleid en de uitvoering hiervan (3.4 en 5.1).
Voorbeeld 2:
Informatie-uitwisseling tussen bedrijven onderling (3.4) en tussen het bedrijfsleven en de
politiek (4.1) zorgt voor samenwerking bij de uitvoering (5.1). Deze samenwerking laat de
creativiteit aan de markt en stimuleert innovatieve uitwerkingen voor milieudoelstellingen.
Daardoor kan bijvoorbeeld een bijdrage worden geleverd aan de verankering van
duurzaamheid in ruimtelijke ontwikkelingen (4.2), bestaande en nieuwe gebouwen (4.3) en
duurzame recreatie en toerisme (4.4).
Door de dwarsverbanden tussen de doelstellingen, zijn de financiële gevolgen van een groot aantal
genoemde doelstellingen al via andere beleidsnota’s opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Daarnaast leidt een aantal doelstellingen niet alleen tot kosten, maar ook tot financiële besparingen.
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Voorbeeld 3:
Het onderzoeken van duurzaamheidmaatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen (4.2) in een
vroeg stadium van het planproces kan uiteindelijk tijd- en kostenbesparend werken en kan
zich terugvertalen naar hogere opbrengsten. Klimaatbestendige inrichting van de openbare
ruimte (2.2), zoals de toepassing van wadi’s of daktuinen kan wateroverlast en schade
voorkomen. Aangepaste waterafvoersystemen kunnen leiden tot materiaalbesparing. De
functionele inzet van bomen, struiken en (dak)tuinen als ‘groene parasol’ (2.3) in de
bebouwde omgeving verhoogt de esthetische waarde en zorgt daarmee voor
waardevermeerdering van onroerend goed. Dit kan leiden tot een hogere omzet van
winkelcentra en horecagelegenheden. Onderzoek heeft aangetoond dat een groen
bedrijventerrein (4.1) het ziekteverzuim verlaagt en de arbeidsproductiviteit verhoogt.
Voorbeeld 4:
Een duurzaam gebouwde omgeving (4.1, 4.2, 4.3) kan leiden tot financiële besparingen
door verminderd gebruik van gas, water en elektra en kleinere afvalproductie door verbeterd
hergebruik. Door de sterke stijging van kosten van fossiele brandstoffen en
techniekverbetering voor energieopwekking uit bijvoorbeeld de zon wordt verwacht dat de
initiële investeringskosten steeds sneller worden terugverdiend.
Het is van belang dat voldoende ambtelijke capaciteit en budget beschikbaar is. De precieze kosten
van veel duurzaamheidmaatregelen hangen af van de concrete invulling van de doelstellingen. Het
faciliteren van projecten door middel van subsidies vergt een andere investering dan het faciliteren
van projecten door het leveren van een organisatorische bijdrage of bijdrage in de
milieucommunicatie. De terugverdientijd kan ook verschillend zijn. Het onderzoeken van de
verschillende mogelijkheden en de financiële consequenties vormt onderdeel van het opstellen van
het uitvoeringsprogramma. Het rendement op de investering (ROI) is daarbij een belangrijke
financiële overweging. De kosten voor de komende 4 jaar zullen worden uitgewerkt in het
uitvoeringsprogramma.
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Bijlage Toelichting relevant beleid / wet- en regelgeving
Actieprogramma Luchtkwaliteit Holland Rijnland
De regio Holland Rijnland heeft zich aangesloten bij het Nationale Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit en heeft hiervoor subsidie ontvangen. Met de vaststelling van het Actieprogramma
Luchtkwaliteit Holland Rijnland heeft Noordwijk zich geconformeerd aan een
inspanningsverplichting om de luchtkwaliteit te verbeteren. Regionale maatregelen zijn onder andere
het stimuleren van aardgas als autobrandstof door de realisering van aardgasvulstations en het
reguleren van de (auto)mobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
In het Activiteitenbesluit (of Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer), dat sinds 2008
van kracht is, wordt onder andere aangegeven welke bodembeschermende voorzieningen en
maatregelen bedrijven moeten nemen om bodemvervuiling te voorkomen. Ook verplicht het
bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf
jaar of minder. De gemeente kan naleving van het besluit afdwingen.
Besluit Bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit vormt sinds 2008 het beleidskader voor grond en bagger. Het besluit
stelt de milieuhygiënische randvoorwaarden voor de toepassing van grond, baggerspecie en
bouwstoffen in bodem of oppervlaktewater. Het Besluit vervangt het Bouwstoffenbesluit, dat tot
2008 regels stelde voor de toepassing van bouwstoffen (grond of steenachtige materialen) die in
contact kunnen komen met regen-, grond- of oppervlaktewater. Het Besluit Bodemkwaliteit geeft
de gemeente en de provincie meer verantwoordelijkheid voor het beheer van landbodems. Het
bestaat uit een gebiedspecifiek of generiek kader. Met het gebiedspecifieke kader is het onder
voorwaarden mogelijk om af te wijken van de generieke normen. Gebiedspecifiek beleid vereist,
naast de verplichte bodemfunctiekaart, ook een bodemkwaliteitskaart. Een bodemkwaliteitskaart is
een hulpmiddel bij het grondverzet wanneer de grond niet schoon is.
Basisinspanning
De basisinspanning is een maatstaf voor de hoeveelheid vuil die uit het rioolstelsel via de overstort
in het oppervlaktewater terecht mag komen.
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Dit besluit moet individuele en groepen burgers een basisbeschermingsniveau garanderen tegen een
ongeval met gevaarlijke stoffen. Het besluit verplicht gemeenten en provincies rekening te houden
met de externe veiligheid bij het verlenen van een milieuvergunning of het maken van een
bestemmingsplan.
Besluit Verpakkingen
Het Besluit Verpakkingen verplicht gemeenten om namens het verpakkende bedrijfsleven papier,
karton, glas, metaal en kunststof gescheiden in te zamelen.
Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen,
kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het
Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en milieu.
Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties
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Spoedlocaties moeten in 2010 zijn geïdentificeerd en in 2015 moeten deze zijn gesaneerd. Het doel
van bodemsanering is ervoor te zorgen dat mens en milieu niet langer worden blootgesteld aan
schadelijke stoffen en dat die stoffen zich niet meer sluipenderwijs kunnen verspreiden via het
grondwater.
Duurzaamheidscriteria SenterNovem
In opdracht van het Ministerie van VROM en in samenwerking met belanghebbende partijen,
worden duurzaamheidscriteria ten behoeve van duurzaam inkopen ontwikkeld door SenterNovem.
Duurzaam inkopen betekent dat de inkoop voldoet aan de criteria die op dat moment voor de
desbetreffende productgroepen zijn opgesteld. De criteriaontwikkeling is dynamisch. Relevante
technologische en marktontwikkelingen worden gevolgd en inhoudelijke reacties op de vastgestelde
criteria en verkregen informatie wordt door SenterNovem systematisch bijgehouden en vormt
eveneens input voor herziening.
Energierapport 2008
Het Energierapport is een integrale energievisie die op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet tenminste één maal in de 4 jaar wordt gemaakt. In het rapport wordt onder andere
ingegaan op het mondiale energievraagstuk en het belang van de een transitie naar een duurzame
energiehuishouding. Ook wordt aangegeven wat het kabinet de komende jaren gaat doen om de
energievisie te verwezenlijken en wat het daarbij van andere partijen verwacht.
Kaderrichtlijn Water
Om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde te krijgen is sinds
2000 de Kaderrichtlijn Water van kracht.
Klimaatakkoord 2007-2011 tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk
Dit akkoord tussen Rijk en gemeenten bevat afspraken en maatregelen op het gebied van
energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar duurzame
energie en het klimaatbestendig maken van Nederland. Ook is hierin de doelstelling van decentrale
overheden rondom duurzaam inkopen vastgelegd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft als
doel gesteld dat gemeenten in 2010 75% en in 2015 100% duurzaam inkopen en aanbesteden.
Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012
Het Plan van Aanpak Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012 is in 2008 door
de gemeente Noordwijk vastgesteld. Dit Klimaatprogramma wordt medegefinancierd door het Rijk,
middels de SLOK-regeling (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Het Klimaatprogramma richt zich
op een energiebesparing van 16% voor gemeentelijke gebouwen, 12% voor openbare verlichting
en 5% duurzame energieopwekking in de regio over de uitvoeringsperiode 2008–2012. Andere
doelstellingen zijn energiebesparing in bestaande woningen, het verbeteren van de energieprestatie
door woningcorporaties, energie-efficiënte bedrijven, duurzaam vervoer en grootschalige, duurzame
energieopwekking.
Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland 2010-2013
Het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie 2010-2013 geeft een overzicht van de projecten en
activiteiten in de regio Holland Rijnland en Rijnstreek op het gebied van milieucommunicatie. De
doelen zijn om bij te dragen aan bewustwording op het gebied van milieu, het verstrekken van
informatie, het bevorderen van milieubewust gedrag en het versterken/ aanvullen van activiteiten
en projecten op het gebied van milieu.
Nationaal Bestuursakkoord Water
De afgelopen jaren hebben bodemdaling, extremere regenval en zeespiegelstijging ten gevolge van
klimaatverandering geleid tot het besef dat een integrale aanpak van het waterbeheer nodig is. Om
in de periode tot 2015 de waterkwantiteit in Nederland op orde te krijgen en te houden, hebben het
Rijk, de provincies, De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten in
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2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend. De voorkeursvolgorde van het Nationaal
Bestuursakkoord Water is: vasthouden – bergen - afvoeren.
Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Landelijk werken rijksoverheid en gemeenten samen om de luchtkwaliteit te verbeteren via het
Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit is een bundeling van gebiedsgerichte
programma's en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en bevat alle ruimtelijke
ontwikkelingen die de luchtkwaliteit in betekenende mate verslechteren.
Nieuwe energie voor het klimaat, Werkprogramma Schoon en Zuinig
In dit rapport van 2007 beschrijft het kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing,
duurzame energie en CO2-opslag onder de grond.
Nota Energiebeleid in uitvoeringsperspectief
In deze nota is het energiebeleid van de provincie Zuid-Holland uitgewerkt. De nota vormt een
actualisatie van de nota ‘Energie in nieuw perspectief’ van mei 2008. Gepoogd is een optimale
invulling te geven aan het verminderen van CO2-uitstoot, het vergroten van het gebruik van
alternatieve energiebronnen en het beperken van energiegebruik.
Nota Risico’s in balans
Deze provinciale visie op externe veiligheid schetst een beeld van de regionale en interregionale
discussies die we moeten voeren over externe veiligheid en van de keuzes die we moeten maken
als het gaat om externe veiligheid in relatie tot bedrijfsvestiging, woningbouw en infrastructuur
voor het transport van gevaarlijke stoffen.
Nota Vervoer gevaarlijke stoffen
Deze nota van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die eind 2005 is verschenen, geeft de
kaders voor de veiligheid van de leefomgeving en het milieu bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Voor de hoofdverbindingen over weg, water en spoor staat aangegeven wat er mag worden
vervoerd en hoe de ruimte ernaast kan worden gebruikt.
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland
In deze nota, die door Noordwijk is vastgesteld in 2009, is de visie op het externe veiligheidsbeleid
in de regio Holland Rijnland voor de komende jaren vastgelegd.
Raamovereenkomst aanpak verpakkingen en zwerfafval 2008-2012
Deze raamovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, bedrijfsleven en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten uit 2007 geeft een nadere invulling van het Besluit Verpakkingen.
Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw
Dit beleidskader, dat door Noordwijk is vastgesteld in 2009, biedt een overzichtelijke,
gestructureerde werkwijze om duurzame ambities en maatregelen mee te nemen op het
schaalniveau van stedenbouw, binnen de reikwijdte van bedrijventerreinen en/of (ten minste 10)
woningen vanaf 1 hectare grondoppervlakte. Het beleidskader biedt een praktisch instrument om
ambities te bepalen en is daarmee een laagdrempelig, goedkoop en praktisch communicatiemiddel.
Met behulp van een zogenaamde ambitietabel worden de meest kansrijke ambities, die verder gaan
dan de wettelijke verplichtingen, vanaf het begin geïdentificeerd.
Regionale Bedrijventerreinstrategie Holland Rijnland, Meer doen met minder ruimte
In deze regionale bedrijventerreinenstrategie staan de belangrijkste afspraken en uitgangspunten
over hoe en op welke fronten in Holland Rijnland concreet kan worden samengewerkt op het
gebied van bedrijventerreinen. Doel is te komen tot een gezonde bedrijventerreinenmarkt in regio
Holland Rijnland. Afspraak 13 betreft duurzaamheid: "Nieuwe bedrijventerreinen worden duurzaam
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ingericht en beheerd. Daarbij krijgen ook meervoudig ruimtegebruik en functiemenging nadrukkelijk
aandacht."
Regionale DuurzaamBouwen 'plus' Richtlijn 2008-2012
Deze richtlijn, die door Noordwijk is vastgesteld in 2009, heeft betrekking op woningbouw
(nieuwbouw en renovatie/grootonderhoud), utiliteitsbouw en grond-, weg en waterbouw. De
richtlijn is gebaseerd op gebruik van het rekeninstrument GPR-gebouw. Via dit rekeninstrument
worden ‘duurzaam bouwen’-ambities omgezet in de meest efficiënte (combinatie van) maatregelen
op gebouw-niveau. De ‘duurzaam bouwen’-prestaties van energie, bouwmateriaal, afval,
gezondheid en woonkwaliteit (gebruiks- en toekomstwaarde) worden met dit instrument bepaald en
uitgedrukt via een score oplopend van 1 tot 10. De gehanteerde norm is om ten minste een score 8
te realiseren voor de publieksgebouwen en een score 7 voor andere gebouwen. De wettelijke
verplichting, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, komt overeen met een 6.
Richtlijn Bodembescherming
Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem
terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. De Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming stelt hiervoor een uniformerend kader en is ook het gereedschap voor het
inrichten van de bodembescherming binnen het bedrijf.
Richtlijnen NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde)
Hoewel er geen echte normen zijn voor lichthinder kunnen de “Algemene Richtlijnen betreffende
lichthinder” van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde als uitgangspunt worden
gehanteerd.
Thermische schil
De thermische schil van een gebouw is de constructie die de scheiding vormt tussen een
verblijfsgebied en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een
ander doel dan het verblijven van mensen.
Verdrag van Aarhus
Het Verdrag van Aarhus regelt de rechten op de toegang tot openbare milieuinformatie. Deze
toegang dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. Onderliggende doelstellingen zijn dat het publiek
hierdoor kan beschikken over de informatie, die nodig is bij inspraak op besluitvorming, en dat het
publiek hierdoor verbeterde toegang heeft tot de rechter betreffende milieuaangelegenheden.
Wadi
Wadi's zijn ondiepe greppels of laagtes waarin regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan
wegzakken. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen. Een wadi helpt verdroging van de
bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval, en draagt bij aan de zuivering van
het water.
Waterbeheerplan 2010-2015 Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt, in samenwerking met anderen, voor duurzame
waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit, ten dienste van mens en milieu in ons gebied.
Het Waterbeheerplan 2010-2015 van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de doelstellingen:
veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en schoon water. Dit sluit aan bij de
doelstellingen uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015: het waarborgen van de veiligheid tegen
overstromingen, het realiseren van mooi en schoon water, het ontwikkelen van een duurzame
zoetwatervoorziening en het realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem. De
gemeentelijke taken hebben veel raakvlakken met de taken en bevoegdheden van het waterschap,
waardoor overleg en samenwerking van belang zijn.
Waterkwaliteitsspoor
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Het waterkwaliteitsspoor is een maatstaf voor het effect dat de vuiluitworp op de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater mag hebben, waarbij wordt gekeken naar de functie van dit
ontvangende oppervlaktewater.
Waterwet
In 2009 zijn alle bestaande Nederlandse wetten op het gebied van watersystemen, waaronder de
Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet, en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
vervangen door één wet: de Waterwet. Hierdoor zijn de taken en verantwoordelijkheden
inzichtelijker geworden.
Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming is een zogenaamde raamwet, wat betekent dat de kaders worden
aangegeven maar dat de uitwerking daarvan geregeld is in besluiten en circulaires. Het doel van
deze wet is het beschermen van de bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant:
nu en in de toekomst. Deze wet is ook van toepassing op het schoonmaken (saneren) van de
bodem.
Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder vormt het juridische kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De wet bevat
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder door industrie,
wegverkeer en spoorwegverkeer. Volgens de Wet geluidhinder heeft iedere geluidbron een eigen
zone, waarbinnen grenswaarden gelden waaraan voldaan moet worden om nieuwbouw mogelijk te
maken. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt de voorkeurswaarde genoemd. Als in
bijzondere omstandigheden niet aan deze voorkeurswaarde kan worden voldaan is het mogelijk om
hiervan af te wijken door het vaststellen van een hogere waarde. De bevoegdheid voor de verlening
van hogere waarden ligt sinds 2007 bij burgemeester en wethouders.
Wet inzake de luchtverontreiniging
Op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging, kunnen in besluiten (algemene maatregelen
van bestuur) luchtkwaliteitseisen worden gesteld.
Wet luchtkwaliteit
De wettelijke basis voor de bescherming van de luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet
luchtkwaliteit (ofwel hoofdstuk 5, titel 5.2 Wet milieubeheer).
Wet luchtvaart
Geluidsoverlast als gevolg van vliegtuigen wordt geregeld in de Wet luchtvaart. Deze wet is
geldend voor alle vliegvelden. Sinds 2003 is de Schipholwet (hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart)
van kracht, inclusief twee bijbehorende luchthavenbesluiten, waarin de milieunormen vastliggen:
het luchthavenindelingbesluit en het luchthavenverkeerbesluit. Kern van deze wet is dat Schiphol
naar eigen inzicht mag groeien en zich ontwikkelen, mits alles gebeurt binnen duidelijke en harde
grenzen voor veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.
Wet milieubeheer
Dit is de belangrijkste milieuwet. De wet bepaalt welke (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet
om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en -programma's,
milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels
voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen.
Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
Gemeenten zijn sinds het van kracht worden van deze wijzigingswet in 2008 verantwoordelijk voor
de ruimtelijke inpassing van maatregelen die de waterbeheerder treft. Een belangrijke wijziging voor
gemeenten is de splitsing van de zorgplichten voor afvalwater en hemelwater én de komst van de
zorgplicht voor grondwater. Dit is een uitbreiding van het takenpakket van een gemeente.
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Gemeenten moeten beleid ontwikkelen hoe deze zorgplichten in te vullen. Het (verbreed)
Gemeentelijk Rioleringsplan wordt het beleidskader voor de uitvoering van de zorgplichten.
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