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Activiteitenplan Stichting Duurzaam LV 2022
Inleiding
De aandacht voor verduurzaming neemt toe, zowel in de politiek als in de samenleving. Dit komt voor een
belangrijk deel door de toenemende overlast en schade die het veranderende klimaat overal veroorzaakt en
doordat we steeds beter zien dat natuur kwetsbaar is en grondstoffen eindig zijn. Ook het vorig jaar
gepubliceerde rapport van het IPCC draagt bij aan meer besef van de kwetsbaarheid van onze aarde.
De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg (Duurzaam LV) heeft tot doel een duurzame ontwikkeling te
bevorderen in Leidschendam-Voorburg en bij te dragen aan een leefbare wereld voor nu en later. Wij zijn een
vrijwilligersorganisatie, met een bestuur en een aantal vrijwilligers en wij werken samen met andere
maatschappelijke organisaties waar het kan, om elkaar te versterken.
In dit Activiteitenplan vindt u onze plannen voor 2022, en leest u wat onze prioriteiten zijn.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 zullen de Gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dan zal blijken of onze bestuurders
echt belang hechten aan duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie. Tot nu toe zijn mooie
rapporten verschenen, hebben de wethouders zich zeker ingezet voor duurzaamheid, maar veel concrete
stappen hebben we helaas nog niet gezien. We dagen het nieuwe college en de Raadsleden uit nu echt de
daad bij het woord te voegen en de beslissingen te nemen die echt noodzakelijk zijn! Wat verwachten we van
het nieuwe College, maar zeker ook van de nieuwe Raad?
 Zorg voor één wethouder Duurzaamheid, die alle gemeentelijke inzet kan coördineren en aansturen;
 Reserveer voldoende budget om écht te starten met energietransitie. De eerste wijk van het gas af, én
voldoende budget voor grote en kleine energiebesparende maatregelen voor álle inwoners.
 Durf het afvalbeleid echt om te bouwen tot een grondstoffenbeleid, zorg dat herbruikbaar afval echt
gescheiden wordt. En stimuleer inwoners mee te denken over afvalinzameling in hun wijk.
 Pak luchtverontreiniging aan, ook al blijven we als gemeente misschien binnen de wettelijke normen. Er
zijn nog steeds veel plekken in onze gemeente waar de lucht niet gezond is. Stimuleer vooral fietsverkeer.
 Zijn we écht een groene woongemeente? Laat het dan zien! Nu zien we teveel bouwplannen waar groen
sneuvelt voor woningbouw. Het kapbeleid van de gemeente is té gemakkelijk. Stichting Duurzaam wil een
duurzamer groenbeleid. Durf bomen te laten staan en investeer in nieuw groen.
Voor wie het nog eens wil nalezen, onze voorstellen voor een duurzaamheidsparagraaf in
verkiezingsprogramma’s of coalitieakkoord liggen bij alle politieke partijen
(www.duurzaamleidschendam.voorburg.nl).
Verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen 10 maart
Op 10 maart 2022 organiseren we samen met Energy Common (EC) en eventuele andere organisaties een
Duurzaam Verkiezingsdebat, in de aula van het Veurs College Leidschendam . Hier zullen we alle lijsttrekkers
aan de tand voelen over hun duurzaamheid. Het precieze programma vindt u binnenkort op onze website!
Donateurs gezocht!
Voor onze activiteiten in dit verkiezingsjaar, maar ook voor onze acties tegen bomenkap en andere activiteiten
zijn we dringend op zoek naar donateurs. We ontvangen op dit moment geen enkele subsidie. Uw bijdrage zal
zeer welkom zijn. Onderaan deze nieuwsbrief leest u meer over de financiering van de Stichting Duurzaam.
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Energietransitie
Stichting Duurzaam zal met behoud van eigen identiteit de samenwerking met Energy Common intensiveren,
waarbij de Stichting Duurzaam zich erop richt contactpersoon te zijn tussen inwoners en gemeente. Energy
Common heeft veel kennis in huis, met energieambassadeurs, wij hebben veel contacten in de wijken.
Gezamenlijk richten wij ons in 2022 op:
 Voorlichtingsbijeenkomsten over energietransitie in één of meerdere wijken.
 Er komt een inloopspreekuur in Stadstuin de Rusthout, waar iedereen terecht kan met vragen over
energietransitie en verduurzaming. Eerst op proef, hopelijk is hier behoefte aan!
 We gaan weer wandelen met (nieuwe) gemeenteraadsleden om te laten zien wat in de wijken al gebeurt
en met elkaar te bespreken hoe je duurzame energie dichterbij de inwoners kunt brengen.
 Onze inzet richting de gemeente is gebaseerd op voorstellen die wij reeds hebben ingediend en die we
graag verder met de gemeente willen uitwerken.
Met deze voorstellen kan de gemeente concrete stappen zetten:
 Er moet een ‘Marshall-plan energietransitie komen inclusief een heldere Roadmap per wijk met daarin de
voorstellen en stappen waarmee elke wijk nu al kan toewerken naar een fossiele energie vrije toekomst.
Dat geldt niet alleen voor de ‘van het gas af’-wijken. In elke wijk kunnen inwoners – mits met steun van de
gemeente – invulling geven aan energiebesparing en energietransitie.
 een subsidiebeschikking om inwoners onder een bepaald inkomen en maatschappelijke organisaties te
subsidiëren dan wel te ondersteunen met een renteloze lening. Alleen kunnen ze het echt niet!
 Dat geldt ook voor bewoners van huurwoningen en VVE-woningen. Om deze bewoners te laten meedoen,
en te laten investeren in energiesubsidie en -transitie moet de gemeente gericht deze doelgroepen
stimuleren en ondersteunen. De eerste stap is actief met hen in contact komen.
Klimaatactieplan
Er ligt een gemeentelijk Klimaatplan, maar concrete acties ontbreken, het is voor inwoners te abstract en het
stimuleert hen niet mee te doen. Maak er daarom een Klimaat Actieplan van, met zichtbare en concrete acties
voor de korte en de langere termijn. De langere termijndoelen zijn een vertaling van de nationale doelen, de
korte termijn acties vloeien voort uit de Europese Green Deal, waaraan onze gemeente ook meedoet. Laat
dan ook zien wát we doen ,en breng zo het klimaatbeleid dichter bij onze inwoners, het blijft nu te abstract.
Dat beïnvloedt het draagvlak voor maatregelen, en zo zien we het ‘laaghangend’ fruit soms over het hoofd.
Eerder heeft Stichting Duurzaam een initiatiefvoorstel ingediend om meer aan klimaatadaptatie te doen, om
beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Hierin staat een aantal actiepunten benoemd. Stichting
Duurzaam zal bij de gemeente blijven aandringen op het oppakken van deze actiepunten, en natuurlijk zijn wij
ook zelf een bijdrage hieraan te leveren. Bijvoorbeeld door – in samenwerking met Duurzaam Den Haag - een
klimaat-lespakket voor basis- en voortgezet onderwijs te maken.
Openbaar groen
Leidschendam-Voorburg kent een flink aantal stenige locaties waar meer bomen en ander groen hard nodig
zijn voor het afvangen van fijn stof, voor schaduw en verkoeling in de zomer, als biotoop voor insecten en
vogels, en voor een groenere aanblik van onze gemeente, die zichzelf immers groene woongemeente noemt.
De afgelopen jaren zijn op veel plekken in de gemeente bomen gekapt, omdat er gebouwd moest worden of
omdat men anderszins last had van de bomen. Nieuwe aanplant, zoals gemeentelijk uitgangspunt is, hebben
we lang niet altijd gezien. Ook zijn er nauwelijks grote parken (vanaf ca 5 hectare) in onze gemeente, waar
inwoners gezonde lucht kunnen inademen en kunnen recreëren. Dit geldt zeker voor het Noordoostelijk deel
van Voorburg en voor heel Leidschendam (Veur). Stichting Duurzaam pleit daarom voor een verdubbeling van
het investeringsbudget voor nieuw groen. Geld nu is er vooral voor onderhoud bestaand groen, en helaas gaat
dat vooral naar sportparken en speelplaatsen. Ook belangrijk, maar durf nu te investeren in nieuw groen!
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Onze acties in 2022 voor een groener LV:
 In het Klimaatakkoord is afgesproken om het aantal bomen in Nederland de komende tien jaar met 10% te
laten groeien. Dit betekent voor Leidschendam-Voorburg tot 2030 netto ruim 8.000 bomen erbij. Onze
voorstellen hiervoor vindt u in onze Toekomstvisie Vergroening Leidschendam-Voorburg 2021-2030.
 Het nieuwe college zal in 2023 een nieuwe Bomennota uitbrengen. Duurzaam LV heeft hier concrete
ideeën voor en zal deze op verzoek van de gemeente graag aanleveren om hieraan te kunnen bijdragen.
 Het kapbeleid van de gemeente moet echt anders, wij gaan dit bij Stadsbeheer en bij de Gemeenteraad
aan de orde stellen, en zullen bezwaren blijven indienen tegen in onze ogen onnodige kap van bomen.
 Het nieuwe college en de Raad moeten het investeringsbudget voor nieuw openbaar groen verdubbelen.
 Wij blijven lokale initiatieven ondersteunen, zoals het bewonersinitiatief in de wijk De Heuvel, het
Wijkleercentrum Alles voor elkaar en MeerBomenNu. Een succesvol voorbeeld is de renovatie van en de
nieuwe aanplant in het Pastoorsbos achter de Laurentiuskerk in Stompwijk.
 We willen samen met Mooi Voorburg in 2022 een burgerinitiatief bij de Raad indienen voor een “Park
Damsigt” in het nieuwbouwprogramma KleinPlaspoelPolder aan de Vliet, samen met Mooi Voorburg. Dit
om te dichte woningbouw te voorkomen en de wijk te vergroenen.
 Tenslotte willen wij, in afstemming met de ernaast gelegen Stadstuin, ons inzetten voor behoud van de
groenzone op de nieuwbouwlocatie van Ruysdaellaan te Leidschendam.
Natuur in de stad: particuliere tuinen
Natuur in de stad, belangrijk voor een gezonde lucht en voor het woonplezier van onze inwoners, bevindt zich
voor een groot deel ook in de vele kleine en grote tuinen op particulier terrein. Het particulier groen wordt
met name gestimuleerd door de organisatie Groei en Bloei Leidschendam. In samenwerking met de Stichting
Duurzaam organiseert Groei en Bloei diverse informatie-avonden en cursussen duurzaam (moes)tuinieren, die
veel belangstelling trekken. Hopelijk kunnen deze in 2022 weer plaatsvinden in de Stadstuin Rusthout.
Luchtkwaliteit
Leidschendam-Voorburg is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord, maar helaas hebben we daarvan nog
niet veel concrete activiteiten gezien, behalve wat mooie woorden in de Gemeenteraadsvergaderingen. Hoog
tijd voor een strengere aanpak. De gemeente is immers verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit, zoals
vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt.
De Stichting Duurzaam wil in 2022 de volgende acties inzetten:
 Met inzet van de goede luchtkwaliteitsdata van de werkgroep LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg).
wil Stichting Duurzaam concrete voorstellen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, met name op
knelpunten rond scholen en drukke kruispunten. De eerste stap is alle wegen in woonwijken 30km!
 Houtstook blijft een belangrijke bron van luchtverontreiniging, waar veel mensen met
luchtwegaandoeningen ernstig last van hebben. Dit leidt volgens RIVM tot ernstige gezondheidsschade.
Als gemeente moeten we toch meer kunnen doen dan een houtstook-alert, zoals nu het geval is. Stichting
Duurzaam wil een meldpunt voor mensen die hiervan ernstige hinder ondervinden, om op basis van de
klachten met nadere voorstellen te komen.
 Een ‘Groentoets’ voor ruimtelijke plannen: bij het ontwerpen van infrastructuur en bij bouwplannen
houdt de gemeente onvoldoende rekening met het effect hiervan op de luchtkwaliteit. Extra woningbouw
is belangrijk, dat betwist de Stichting Duurzaam niet, maar woningbouwplannen moeten vergezeld gaan
van een ‘groentoets’, met als uitgangspunt dat de hoeveelheid groen minimaal gelijk moet blijven. In en
rond LV gaan in 2022 veel bouwplannen van start (Schakenbosch, Vlietvoorde, Vliethaven, Westvlietweg,
Vlietzoom, openstelling Rotterdamse baan). Deze plannen moeten dus voorzien worden van een
groentoets, en de Gemeenteraad moet hierop toezien.
 Citizen science: inwoners maken zich terecht zorgen over de luchtkwaliteit in onze gemeente. Die is nog
maar net onder de norm (in de meeste gevallen). Door inwoners te betrekken bij het meten de van
luchtkwaliteit wordende effecten van bijv. houtstook of autoverkeer beter zichtbaar. LV2 is hier al actief
mee bezig. De huidige meetapparaatjes om in eigen buurt te meten worden nu via de provincie
beschikbaar gesteld. Stichting Duurzaam vindt dat ook de gemeente hieraan bij moet dragen.
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Afvalbeleid en repaircafé
In 2022 wordt het afvalbeleid en hergebruik van grondstoffen een nieuwe prioriteit. Wij werken aan een
startnotitie voor de Gemeenteraad, met concrete actiepunten op het gebied van afvalscheiding, afvalinzameling, recycling en repair. Hierover gaan wij graag in gesprek met inwoners en met de Gemeenteraad.
Door het Corona-virus konden we de repair-café’s in Stadstuin Rusthout in 2021 niet voortzetten. Heel
jammer, want de bereidheid om mee te helpen en de opkomst was groot. In 2022 gaan we deze activiteit
samen met Stadstuin Rusthout weer hervatten.
Bijeenkomsten
Zodra het Corona-veilig kan gaan we weer fysieke bijeenkomsten organiseren, liefst in samenwerking met
andere maatschappelijke organisaties. In 2022 gaan we in elk geval weer een Duurzame Markt organiseren,
want in 2021 was dit een groot succes. We zullen dit samen doen met de Stichting Rusthout, Energy Common,
en andere maatschappelijke organisaties.
Ook gaan we weer thema-avonden organiseren, oa over klimaat, duurzaamheid en afvalbeleid. Tenslotte zal
Stichting Duurzaam graag aansluiten bij bijeenkomsten van anderen: we staan open voor samenwerking en
presentaties bij andere bijeenkomsten en activiteiten. Nodig ons vooral uit!
Samenwerking met de politiek
We gaan in 2022 de samenwerking met de politiek actief oppakken, zeker als de Corona-beperkingen afnemen
en er straks een nieuw College en een nieuwe Raad zit. Daarnaast blijven we ook virtueel in contact met
gemeenteraadsfracties. In 2022 zullen we aandacht vragen voor de thema’s uit dit Activiteitenplan, door:
 contact met de raadsfracties over een Marshallplan voor de energietransitie, een Klimaat-Actieplan, de
Toekomstvisie Vergroening, het Bomenplan 2022 en de Startnotitie Afvalbeleid;
 inspreekmomenten in de Gemeenteraad te benutten als het gaat over ‘onze’ thema’s;
 zienswijzen indienen en hiervoor aandacht vragen, ook in de media. En waar nodig in beroep gaan;
 een werkbezoek te organiseren voor gemeenteraadsleden , bijv aan een duurzaamheidsproject.
Samenwerking met andere organisaties
Met de Stadstuin Rusthout, Energy Common, Platform Lokale Democratie, Groei & Bloei, LV2, de
Bomenstichting en MeerBomenNu werken we al samen. Dat biedt veel voordelen en gezamenlijk kunnen we
meer invloed uitoefenen. Dat gaan we in 2022 zeker voortzetten, ieder met behoud van eigen identiteit en
kwaliteit. En waar mogelijk uitbreiden. Zo willen we ook kijken naar subsidiemogelijkheden en sponsoring
door fondsen, winkels en andere bedrijven, om een groter publiek te bereiken.
Samenwerking met buurtinitiatieven
Stichting Duurzaam heeft als primaire insteek om de verbinding te vormen tussen inwoners en de gemeente,
als het gaat om duurzaamheid en onze leefomgeving. Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit de contacten die
wij met inwoners hebben. Ook onze Duurzame Flits kent inmiddels al veel (gratis) abonnees. Wij hechten
hieraan grote waarde en zullen in 2022 de contacten met een aantal buurten intensiveren. Dan gaat het
bijvoorbeeld om de voorbeeldwijken waar gestart wordt met energietransitie of met een duurzame
afvalinzameling. Activiteiten waaraan wij denken:
 Een aantal wijken is al bezig met duurzame energie, graag zullen wij hier de verbindende schakel vormen
naar de gemeente, in samenwerking met Energy Common.
 Samenwerking met en ondersteuning van lokale initiatieven voor vergroening van een buurt of voor
behoud van waardevol bestaand groen.
 Ludieke acties om mensen te activeren zelf iets te doen voor het klimaat of aan energiebesparing.
Bijvoorbeeld door tegels in de tuin te vervangen, door aandacht te vragen voor minder gebruik van de
auto, minder hout te stoken, een bijenhotel of wormenhotel te plaatsen, een stuk openbaar groen te
adopteren, of door samen met de buurt een klimaat-tafel op te richten.
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Financiën
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft slechts een bescheiden eigen budget om de stichting
financieel 'in de lucht te houden'. Daarmee kunnen we lang niet alles doen wat we zouden willen en kunnen.
Er is daarom dringend behoefte aan een kleine maar structurele basissubsidie van 1.000 euro per jaar. Dat is
alles wat wij van de gemeente vragen! Er zal daarom bij de gemeente een aanvraag voor zo’n basissubsidie
worden ingediend. Daarnaast zullen wij voor concrete projecten subsidieverzoeken indienen bij de diverse
fondsen. Tenslotte zullen we ook donateurs gaan zoeken voor onze activiteiten, zeker in dit verkiezingsjaar.
====================================================================================
OVERZICHT VAN DE ACTIES UIT DIT ACTIVITEITENPLAN:
Energiebesparing en –transitie
 Voorlichtingsbijeenkomsten over energietransitie in één of meerdere wijken.
 Er komt een inloopspreekuur in Stadstuin de Rusthout, over energietransitie en verduurzaming;
 Wandelen met (nieuwe) gemeenteraadsleden om te laten zien wat in de wijken al gebeurt;
 Een ‘Marshall-plan energietransitie,inclusief heldere Roadmap per wijk , met concrete stappen en acties.
Klimaatverandering
 een Klimaat Actieplan, met zichtbare en concrete acties voor de korte en de langere termijn;
 Een klimaat-lespakket voor de scholen in Leidschendam-Voorburg.
Groenbeleid
 Acties om tot 2030 netto ruim 8.000 bomen erbij planten;
 Meeschrijven en denken aan een nieuwe gemeentelijke Bomennota;
 Inzet voor ander gemeentelijk kapbeleid, waar nodig bezwaren blijven maken tegen onnodige bomenkap;
 Verdubbeling van het investeringsbudget voor nieuw openbaar groen;
 Ondersteuning van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid;
 een burgerinitiatief voor een “Park Damsigt” in het nieuwbouwprogramma KleinPlaspoelPolder;
 Inzet op behoud van de groenzone op de nieuwbouwlocatie van Ruysdaellaan te Leidschendam;
 Samenwerking met de bijeenkomsten en cursussen van Groei & Bloei Leidschendam-Voorburg.
Luchtkwaliteit
 Concrete voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren, met als eerste alle wegen in woonwijken 30km;
 Een meldpunt voor mensen die ernstige hinder ondervinden van houtstook;
 Een ‘Groentoets’ voor ruimtelijke plannen;
 Citizen science: gemeentelijke bijdrage aan de aanschaf van meetapparatuur door LV2.
Afvalbeleid
 Een startnotitie Afvalbeleid, met concrete actiepunten;
 Herstart van de repair-café’s in Stadstuin Rusthout.
Andere activiteiten (onder andere)
 Ook in 2022 gaan we een Duurzame Markt organiseren, samen met Rusthout en Energy Common;
 Themabijeenkomsten in wijken, oa over energiebesparing, klimaat, afvalbeleid, luchtkwaliteit;
 inspreekmomenten in de Gemeenteraad en het indienen van zienswijzen en bezwaren;
 een werkbezoek voor (nieuwe) gemeenteraadsleden , bijv aan een duurzaamheidsproject.
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