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Strategie  
Platform Duurzaam LV 2022 

Doelen Lange Termijn  
(voor 2030) 

Doelen 2022/2023 

1. Openbaar en Particulier groen 

in stad en buiten gebied. 
 

+ 8000 bomen in 10 jaar erbij. (2030) 
+ Damsigt-park van 1 hectare aaneengesloten 
groen aan de Vliet in Klein Plaspoelpolder. 
+ Waarborgen voor groen en bomen in 
Nieuwbouwprojecten in gemeente beleid. 

+ Minstens 1.000 bomen erbij in 2022 en 2023.   
+ Burgerinitiatief Damsigt-park ingediend. 
+ Ondersteuning bewoners groen verbetering en beschermingsinitiatieven. 
+ Voorstellen Groennorm op 75 m2 groen per woning in nieuwbouwprojecten. 
+ 20 meest waardevolle bomen in Schakenbosch behouden 
+ MER in Vlietland Noord eisen en moties tegen huidige bouwplannen ondersteunen. 
+ Stimuleren groene tuinen en straten.  

2. Energie transitie 

 

+ Energietransitie op de agenda bij alle VVEs. 
(uitgewerkt in DMJOP of Renovatie-plan)  
+ Alle huishoudens  bereikt met  energieadvies of  
een (voorbeeld) energie-scan. 
+ 30% reductie energie gebruik in LV in 2030 
+ 50% geschikte daken met zonnecellen in 2030 

+ Alle VVE’s bereikt met voorstel voor een stappen plan in samenwerking met Energy 
Common-LV (EC-LV) en de gemeente. 10% van de VVE’s heeft een DMJOP.  
+ Uitwerken plan voor LV breed doelgroepen beleid samen met EC-LV en gemeente.  
+  Minstens een voorbeeld-energiescan per woningtype gepubliceerd. 
+ Ondersteunen eigen initiatief t.a.v. isolatie en vergroening energie.  
+ promotie zonnecellen.  

3. Klimaat-adaptatie + Klimaatadaptatie per 2030: geen hittestress 
(bomen/groen) en aanpak wateroverlast. 
+ Bij vernieuwing altijd gescheiden HWA.  
+ Effectief beleid voor terugdringing verstening 
van tuinen.  

+ Voorstel groen Klimaatadaptatie Actieplan in 2023. (waar SDLV aan meeschrijft in 
kern/schrijfgroep) 
+ Promotie gescheiden HWA systemen (regentonnen, wadi’s, groene daken, etc.) 
+  Voorstel positieve stimulans “ont-stening” tuinen aan politiek.  

4. Gebruik grondstoffen en 

Afvalproblematiek . 

+ 30% reductie afval volumen  
+ Consuminderen is geaccepteerde doelstelling 

+ Plan PMD reductie.  
+ Ondersteunen circulaire economie initiatieven, zoals repair-shops en kringloop.  

5. Luchtkwaliteit en geluidskwaliteit.  

 

+ Geen dag overschrijding van eisen fijnstof en 
NOX in LV in 2030.  
+ Reductie (brandstof)-auto verbruik 50 % 2030 
+Gezondheid en Leefbaarheid verbeteren.  

+ Reductie (brandstof)-auto verbruik met 5 % in 2023.   
+ Plekken met Normoverschrijding en Vervuilende Bedrijven geïdentificeerd. 
+ Voorstel plan van aanpak.   
 

6. Landbouw beleid. Lokale productie.  + 25% Reductie vleesgebruik.  
+ 25% lokale producten in de winkels. 

Nader uit te werken. 

7. Mobiliteit, Verkeer en Milieu. + Verdubbeling laadpalen en deelauto’s.  
+ 25% meer Fiets en OV gebruik. 

Nader uit te werken. 



   

Duurzaamheid Platform  + Duurzaam LV gewaardeerde en geduchte 
participatie partner in LV.  
+ Burgers weten ons te vinden voor support. 
+ Publieksevent promotie Duurzaamheid 2x/jaar. 
+ Per Thema samenwerken met organisaties   
+ Regelmatige uitwisseling met raad en B&W. 
+ Groei aantal medewerkers en donateurs 

+ Overleg met minstens één organisatie per Duurzaamheids-thema.   
+ Regelmatige ontmoetingen Wethouder Duurzaamheid. 
+ Structuur voor donateurs en/of “vrienden” opzetten.  
+ Subsidie 2023 
+ Regelmatige publicaties van Flits en updates van Webpage. 


