
 
 
 
 
 
 
 

UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAAMHEID 2013 E.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almelo, 22 februari 2013 
Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op 26 maart 2013 
DCS nr. 13 11780





Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2013 en verder. 
Dit programma concretiseert het beleid zoals vastgelegd in het Duurzaamheidsplan 2013 t/m 2016. 
De indeling van het programma is identiek aan het Duurzaamheidsplan. 
 
Controle en sturing 
De jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden door middel van jaarverslagen verantwoord en gerapporteerd. 
Op deze wijze heeft het gemeentebestuur de mogelijkheid de voortgang te controleren en beleid en uitvoering bij te 
sturen. 
 

Financiën en dekking 
De in het uitvoeringsprogramma opgenomen taken worden gedekt door bij de begroting vastgestelde middelen en  
worden uitgevoerd binnen de beschikbare menskracht. Er worden geen extra middelen gevraagd. 
Het éénmalig budget van rond €160.000,- dat de raad voor het duurzaamheidsplan beschikbaar heeft gesteld is 
geoormerkt voor cofinanciering - om zodoende subsidies binnen te kunnen halen – voor nieuwe ontwikkelingen en 
eventueel voor incidentele tegenvallers passend binnen de duurzaamheidsambities.
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Thema 1: Groene Longen 
 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

1.1 Buitengebied en groene longen        

behoud en waar mogelijk versterking van de 

functies natuur, landschap, verblijf en 

recreatie van het buitengebied en de groene 

longen. 

behoud van het buitengebied en de groene 

longen, waar mogelijk herstel en 

versterking. 

continu n.v.t. regulier 

budget 

ja SB 

ROM 

particulieren 

landgoedeigenaren 

agrarische sector 

belangenorganisaties 

1.2 Bomenbeleid 

Onderhoud bomen 

 

Verbetering van de woon- en 

leefomgeving. 

Handhaving en versterking/vergroting van 

het bomenbestand. 

continu n.v.t. € 500/jr  ja SB n.v.t. 

Vervanging bomen, incl. aanpak 

boomwortelwerking 

Verbetering van de woon- en leefomgeving 

Een gevarieerd en gezond bomenbestand. 

continu n.v.t. € 100/jr ja SB n.v.t. 

Uitvoering bomenverordening Bescherming van bomen. Zorg voor een 

gezond bomenbestand. Verbetering van de 

stedelijke luchtkwaliteit. 

Ook: beperking van overlast door bomen. 

continu n.v.t. regulier 

budget 

ja SB st. Almelo Parkstad 

1.3 Bomenstructuur 

Aandacht voor bomen bij ontwikkelingen en 

beheer 

 

Een leefbare stad met een duurzaam, 

gezond en gevarieerd bomenbestand en 

daarmee verbetering van de stedelijke 

woonkwaliteit. 

continu n.v.t. regulier 

budget 

ja SB n.v.t. 

Samenwerking met de st. Almelo Parkstad Behoud en versterking van de stedelijke 

parken. 

2012 2019 2012: 

 € 50. 

2013 

e.v.: pm 

ja SB st. Almelo Parkstad 

1.4 Natuur en landschap 

Uitvoering groenblauwe diensten Verbetering van de kwaliteit van het 

buitengebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2025 € 1.170 ja SB particulieren 

prov. Overijssel 

st. Groenblauwe Diensten 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

1.5 Langzaam-verkeersverbinding In het kader van het Interreg traject SURF 

(Sustainable Urban Fringes, d.w.z. 

duurzame ontwikkeling van stadsranden) is 

een visie ontwikkeld om de stadsranden per 

fiets, te voet en per kano duurzaam 

bereikbaar te maken en te houden en delen 

van de binnenstad fysiek te verbinden met 

o.a. de oostelijke groene long. 

Het instandhouden van een mooi landschap 

en dit duurzaam bruikbaar te maken en te 

houden voor inwoners, bezoekers en 

recreanten, en tegelijkertijd economische 

dragers kansen te bieden en sociaal 

flankerende maatregelen te bevorderen. 

2012 2020 regulier 

budget, 

Europese 

subsidies 

 

ja, 

uitvoering mede afhankelijk 

van investeerders en subsidies 

Wonen/EZ 

ROM 

particulieren 

bedrijven 

belangenorganisaties 

 

 

 



Thema 2: CO2 / Klimaat 
 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

2.1 Energiebesparing 

Vervolg energieloket (website, 

informatiebijeenkomsten, helpdesk). Meer 

marktgerichte benadering en een combinatie 

van burgers- en bedrijvenloket. 

 Bewustwording van burgers mbt 

energieverbruik 

 mogelijkheden aandragen hoe 

energieverbruik kan worden verminderd. 

 Burgers begeleiden in dit proces. 

 Vermindering gebruik van fossiele 

brandstoffen en minder CO2 uitstoot. 

 

2012 2015 € 80 + € 60 ja, 

subsidie provincie en 

eigen uren als 

cofinanciering 

ROM omliggende 

gemeenten, 

provincie 

Overijssel, 

woningcorporaties 

Aansluiten op Overijsselse aanpak 2.0 ( isolatie 

premieregeling en duurzaamheidlening) 
 aantal niet geïsoleerde particuliere huizen 

verminderen. 

 Burgers aanzetten tot isoleren en hierin 

begeleiden. 

 Vermindering gebruik van fossiele 

brandstoffen en minder CO2 uitstoot.   

 

2015 2014, of 

eerder 

als 

budget 

Prov. op 

is 

   € 455 ja (^  

+ gedragen door de 

provincie overijssel 

 

ROM provincie 

Overijssel en 

omliggende 

gemeenten 

Prijsvragen en publieksacties mbt 

energiebesparing 

Project bewust energiegedrag 

 Bewustwording van burgers mbt 

energieverbruik 

 Vermindering gebruik van fossiele 

brandstoffen en minder CO2 uitstoot. 

 

2013 2015      € 60 ja (^ ROM scholen, 

woningcorporaties, 

Pioneering 

Actie “groen licht” en inzet energiebus  Huishoudens verleiden tot het afnemen van 

groene stroom en/of gas. 

 Bewoners bewust maken wat de voordelen 

zijn van energiebesparing en groene 

stroom/gas. 

       Vermindering gebruik van fossiele brand- 

       stoffen en minder CO2 uitstoot. 

 

2013 2015 € 120 ja (^ ROM SOWECO 

(evt. scholen) 

 

(^afhankelijk van het verkrijgen van EFRO- subsidie ihkv ACDI  

 

 

 

 

 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

2.2. Duurzame energie 

Project energie uit afvalwater 

(zie ook 3.4) 
 Opstellen businesscase 

 Realisatie demonstratieprojecten 

 

2013 2014 pm ja (^ ROM Waterschap 

Koudewinning uit Leemslagenplas 

 
 Aanbesteding  

 Levering koude aan ZGT Almelo  

 Vermindering gebruik van fossiele 

brandstoffen en minder CO2 uitstoot. 

 Opwekking grootschalige duurzame energie 

 

2012 2013 pm ja, afhankelijk van de 

uitkomsten van de 

aanbesteding 

ROM, 

BC 

externe partijen 

 
(^ afhankelijk van het verkrijgen van EFRO- subsidie ihkv ACDI 



Thema 3: Duurzame stad (wonen en werken) 
 
Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

3.1 Bestemmingsplannen        

actualisering van bestemmingsplannen ten 

behoeve van een duurzame stedelijke 

ontwikkeling. 

Een duurzame leefomgeving waar inwoners zich 

thuisvoelen. 

Bij het ontwerp en (her)inrichting van gebieden is 

duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers voor de 

planvorming. 

continu n.v.t. regulier 

budget 

ja ROM 

Wonen 

inwoners 

corporaties 

bedrijven 

belangenorganisaties 

regio 

provincie 

3.2 Duurzame binnenstad        

vernieuwing, transformatie en verduurzaming 

van de Binnenstad en daarmee verhoging van 

de belevingswaarde en de binnenstedelijke 

kwaliteit. 

Een duurzame binnenstad met aantrekkelijke 

voorzieningen waar burgers uit Almelo en omstreken 

graag komen en ook terugkomen.  

2010 2020 e.v. regulier 

budget 

ja ROM 

Wonen 

inwoners 

corporaties 

bedrijven 

belangenorganisaties 

3.3 Wonen        

Ontwikkeling naar een stad in balans die 

duurzaam, dynamisch, comfortabel en veilig 

is, gebaseerd op de Woonvisie Almelo 2020 

“Stad voor mensen”. 

In 2020 is Almelo een aantrekkelijke provinciestad: 

het is er prettig leven en goed toeven. 

Almelo is een complete en duurzame stad waar 

mensen graag komen en willen wonen. 

 

2012 2020 e.v. regulier 

budget 

ja ROM 

Wonen 

inwoners 

marktpartijen 

corporaties 

belangenorganisaties 

3.4 Water 

Stedelijk Waterplan Binnenstad Almelo Stellen van kaders op het gebied van grondwater, 

hemelwater, afvalwater en oppervlaktewater voor de 

ontwikkeling van de binnenstad. 

2012 2015 € 165 ja SB prov. Overijssel 

Waterschap 

Uitvoeringsplan baggeren Het op voldoende diepte maken en houden van de 

gemeentelijke oppervlaktewateren waardoor de 

waterafvoer wordt gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 continu € 195 ja SB nvt 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

Omgaan met hemelwater 

Afkoppelbeleid Bufferen en infiltreren van hemelwater in het gebied, 

minder afvoer via de riolering (gevolg: minder afvoer- 

en zuiveringskosten, tegengaan van verdroging, 

minder overlast na zware regenval) 

2011 2015 2011: 

€ 1.500. 

2012: 

€ 350. 

2013 ev.: 

€ 100. 

 

ja SB Waterschap 

alternatieve sanitatie 

Onderzoek naar de mogelijkheden voor 

gerichte toepassing van alternatieve 

sanitatieconcepten 

Meer kennis verwerven met betrekking tot de 

mogelijkheden voor alternatieve technieken voor 

sanitatie in concrete gevallen. 

 

2012 2015 € 50 ja SB Waterschap 

Stimuleringsbijdrage Bijdrage voor de toepassing van alternatieve sanitatie 

waardoor dit sneller wordt toegepast. 

 

2013 2015 € 300 ja SB derden 

Onderzoek naar (mogelijk) foute 

aansluitingen op het riool 

Betere scheiding van de vuilwater- en de 

hemelwaterstromen waardoor minder 

zuiveringskosten en minder vuiluitworp. 

 

2012 2013 € 50 ja SB n.v.t. 

Verbetering van een drietal riooloverstorten 

 

Minder vuiluitworp op het oppervlaktewater en 

daardoor verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

 

2011 2012/13 € 390 ja SB Waterschap 

Onderzoek naar riothermie (energie uit 

afvalwater) 

 

Vermindering van de CO2-uitstoot en opwekking van 

duurzame energie. 

2012 2012/13 € 30 ja SB n.v.t. 

Afkoppeltechnieken het toepassen van nieuwe technieken voor het 

afkoppelen bij wegenrenovatie. Scheiding van grijs 

water en hemelwater. Vasthouden van hemelwater in 

het gebied en daardoor het tegengaan van verdroging. 

 

2011 2015 € 50/jr ja SB n.v.t. 

Stimulering groene daken Stimulering van de buffering van hemelwater op 

daken waardoor minder afvoer via de riolering en het 

tegengaan van verdroging. 

 

 

 

 

 

 

2012 2015 € 25/jr ja SB n.v.t. 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

Grondwater 

Maatregelen voor verlaging van de 

grondwaterstanden in 

grondwateraandachtsgebieden 

Minder overlast als gevolg van hoge 

grondwaterstanden (in kelders, tuinen, in openbaar 

gebied). 

Verbetering van de woon- en leefkwaliteit in het 

stedelijk gebied. 

2014 2015 € 1.500 

(inciden-

teel, in 

2014 en 

2015) 

 

€ 100/jr 

(structu-

reel 

m.i.v. 

2011) 

ja 

 

 

 

 

 

ja 

(in 2015 

besluitvor-

ming over 

periode 2016-

2020) 

 

SB 

 

 

 

 

 

SB 

nvt 

 

 

 

 

 

nvt 

 

3.5 Huisvesting 

Uitvoeren van een aantal 

onderhoudsvoorzieningen in/bij 

schoolgebouwen, bijv. vervangen radiatoren, 

leidingen, cv-installaties, dakventilatoren 

Toepassen van duurzaamheidaspecten, bijv. 

energiebesparende maatregelen, besparing op de 

CO2-uitstoot,betere ventilatie, beter binnenklimaat, 

duurzamere materiaalkeuze. 

 

2012 2013  € 200 ja SML schoolbesturen, 

adviesbureaus, 

installatiebedrijven 

Uitvoeren voorzieningen in het kader van de 

brandveiligheid in schoolgebouwen 

Verbeteren van de veiligheid en het 

toepassen van duurzaamheidaspecten, bijv. 

energiebesparende maatregelen, betere ventilatie, 

materiaalkeuze. 

 

2012 2014 € 250 per 

jaar 

ja  schoolbesturen, 

adviesbureaus, 

installatiebedrijven 

Nieuw Stadhuis Eind 2012 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw 

duurzaam Stadhuis te realiseren in het bestuurlijk hart 

van de stad, op de voormalige Fortezzalocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 n.n.b. p.m. p.m. Project- 

groep 

Nieuw 

Stadhuis 

marktpartijen 

ontwikkelaars 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

3.6 ACDI Almelo als Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie 

Opstellen Sustainable Energy Action Plan, 

communicatieplan, organiseren van 

bijeenkomsten, resultaten in presentaties 

verwerken en gebruiken bij Europese 

bijeenkomsten. 

 

Opstellen van langetermijnstrategie m.b.t. het halen 

van Europese doelstellingen 20/20/20. 

Met dit plan zijn meer subsidies vanuit Europa binnen 

te halen. 

Doelen: 

- realisatie ambities duurzame binnenstad 

- innovatie en duurzaamheid in de 

Binnenstad zichtbaar maken en 

demonstreren 

- impulsen voor toepassing nieuwe 

energietechnieken 

- vermindering energieverbruik en 

stimulering energiebewustzijn 

 

 

 

2013 2014 €  130 (^ ROM, 

BC 

inwoners, bedrijven 

/instellingen, 

kennisinstellingen, 

corporaties, Eurocities. 

3.7 Grondverzetbeleid / bodembeheer 

Evaluatie besluit bodemkwaliteit Behoud van een goede bodemkwaliteit en (maximaal) 

grondverzet tegen lage kosten. 

 

 

 

2012 2013 200 

ambt. 

uren 

ja ROM Regio Twente 

9 Twentse gemeenten 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

Landsdekkend Beeld 

(spoedlijst en werkvoorraad) 

In 2015 moeten alle humane spoedlocaties beheerst 

danwel gesaneerd zijn en moeten alle locaties met 

ecologische- en/of verspreidingsrisico’s in beeld zijn. 

2009 2015 350 ja, 

binnen het 

Bodempro-

gramma 

ROM nvt 

3.8 Visie op de ondergrond 

Beleidsnota en beheerplan gebiedsgericht 

beheer van complexe grondwater-

verontreinigingen 

 

Van saneren naar beheren van grootschalige 

grondwaterverontreinigingen. 

Minder belemmeringen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

Het verbeteren van de grondwaterkwaliteit voor het 

gehele gebied. 

 

2011 2013 € 30 

+ 140 

ambt. 

uren 

ja, 

Bodempro-

gramma 

ROM nvt 

Beleidsnota regie op bodemenergiesystemen Doelmatig gebruik van de ondergrond. 

Voorkomen van privaatrechtelijke conflicten bij 

gebruik van de ondergrondse ruimte. 

2011 2013 160 

ambt. 

uren 

ja, 

Bodempro-

gramma 

 

ROM prov. Overijssel 



(^afhankelijk van het verkrijgen van EFRO- subsidie ihkv ACDI  



Thema 4: Mobiliteit 
 

 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

4.1 Verkeer en vervoer 

Aanleg Fietssnelweg Twente Stimuleren milieuvriendelijke vervoerswijzen door de 

realisatie van een vlotte en hoogwaardige fiets-

infrastructuur die de concurrentiepositie van de fiets 

t.o.v. de auto verbetert. 

Minder verkeerslawaai, verbetering van de 

luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot. 

2012 2015    p.m. p.m. (˜ ROM Regio Twente, 

buurgemeenten, 

Fietsersbond 

Verbeteren van de stedelijke fietsinfrastructuur Verbeteren van de concurrentiepositie auto-fiets en 

veraangenamen van het stedelijk fietsklimaat. 

Minder verkeerslawaai, verbetering van de 

luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot. 

2012 2015    p.m. p.m. (˜ ROM Fietsersbond 

Fietsrondje om de binnenstad Waarborgen van de continuïteit in doorgaande 

fietsroutes en het stimuleren van het 

binnenstadsbezoek per fiets. 

Minder verkeerslawaai, lagere parkeerdruk, minder 

CO2-uitstoot, en verbetering van de luchtkwaliteit. 

loopt 2015    p.m. p.m. (˜ ROM Fietsersbond 

Voldoende fietsenstallingen voor de verwachte 

groei van het aantal fietsers 

Door (naast grootschalige fietsenstallingen) ook aan 

de randen van het stadscentrum fiets-parkeerclusters 

te maken het binnenstadsbezoek te stimuleren. 

 

loopt 

 

2015 

e.v. 

 

   p.m. 

 
p.m. (˜ ROM Winkeliers, 

Fietsersbond 

4.2 Mobiliteit (intern) 

Bevordering en verbetering van de efficiency 

van de mobiliteit tussen de verschillende 

gemeentelijke gebouwen door middel van 

bedrijfsfietsen, eventueel elektrische fietsen en 

daarmee het voorkomen van autokilometers in 

binnenstedelijk gebied. 

Voorbeeldfunctie door de gemeente. 

 

Aanschaf van efficiënter en milieuvriendelijker 

(intern) vervoer => kostenbesparing, minder CO2-

uitstoot, geen beslag op parkeergelegenheid. 

 

2012 2014        € 5 ja ID n.v.t. 

 

(˜ planvorming, kosten(dekking) en realisatie is direct gerelateerd aan de plannen voor de binnenstad en eventueel te verkrijgen subsidies (zonder kostendekking geen uitvoering). 



 
maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

vervolg 4.2 

Maatregelen voor goederendistributie verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad en het 

veraangenamen van het winkelklimaat. 

Minder overlast van vrachtverkeer in de binnenstad. 

 

loopt 2015 

e.v. 

p.m. p.m. (˜ ROM Winkeliers, 

Ondernemers, 

Transporteurs 

E-laadpunt overdekte fietsenstalling stadserf stimuleren gebruik fiets en bevorderen mobiliteit. 

Minder CO2-uitstoot, verbetering van de 

aantrekkelijkheid van de binnenstad.  

 

p.m. 2015 p.m. p.m. (˜ ROM n.n.b. 

 

(˜ planvorming, kosten(dekking) en realisatie is direct gerelateerd aan de plannen voor de binnenstad en eventueel te verkrijgen subsidies (zonder kostendekking geen uitvoering). 

 

 



Thema 5: Educatie 
 

 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

5.1 Natuur- en milieueducatie 

De activiteiten op het gebied van natuur- en 

milieueducatie zijn sterk gereduceerd gelet op de 

sluiting van het gemeentelijk Natuur- en Milieu 

Centrum eind 2013 en de opheffing van de 

functie natuur- en milieueducatief 

medewerkster. 

Tijdelijk, tot medio 2013 worden nog enkele 

basistaken vervuld door de medewerkster (50%) 

en het IVN en is het Centrum nog maar beperkt 

geopend. Het aantal reguliere activiteiten voor 

met name basisschoolleerlingen is 

teruggebracht. 

Natuur- en milieueducatie staat aan de basis van 

bewustwording m.b.t. natuur- en milieu-onderwerpen 

en duurzaamheidsbewustzijn en beoogt een positieve 

gedragsverandering. 

 

2012 2013 n.v.t. 

beperkte 

inzet 

ambtelijke 

uren 

ja, 

binnen 

reguliere 

taken 

ROM IVN 

Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van 

een Natuurhus (financieel, ruimtelijk, 

maatschappelijk) 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van het gestelde hiervoor zal een 

eenmalige investeringsbijdrage voor de realisatie 

van het Natuurhus beschikbaar worden gesteld 

op basis van een aangevraagde EFRO-subsidie. 

Gelet op het belang van behoud van  natuur- en 

milieueducatie hebben 6 Almelose natuur- en 

milieuorganisaties de handen ineen geslagen om te 

gaan samenwerken in een Stichting Natuurhus en 

daarmee ook een aantal taken op het gebied van 

natuur- en milieueducatie  veilig te stellen. 

Eind 2011 is het initiatief gestart. 

 

In 2012 vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. 

In 2013 wordt een go/no go beslissing genomen. 

 

 

 

In het kader van Het Verschil Maken ondersteunt de 

gemeente het initiatief om te komen tot een 

Natuurhus, dat geëxploiteerd wordt door diverse 

particuliere natuur- en milieuorganisaties. 

Een koppeling met het Stedelijk Waterplan Binnenstad 

Almelo wordt nader onderzocht (voorbeeldprojecten, 

communicatie, informatie) 

 

 

2012 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 125 

(incidenteel) 

€ 22/jr 

(structureel) 

 

beperkte 

ambtelijke 

inzet binnen 

reguliere 

taken 

ja (* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM/BC 6 Almelose natuur- en 

milieuorganisaties 

(Stichting Natuurhus) 

 

 

 

 

 

prov. Overijssel 

EU 

 

 

 

 

n.v.t. 



5.2 WET, Water Energie Twente 

WET is een maatschappelijk bewustwordings- 

en doeprogramma met activiteiten voor 

inwoners van Almelo, Hengelo en Enschede, 

met als onderwerpen water, energie, 

leefkwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. 

 

Bewustwording en een breder draagvlak creëren bij 

inwoners voor gemeentelijk beleid op het gebied van 

woon- en leekwaliteit, milieu, groen, energie, 

duurzaamheid en in het bijzonder “water”. 

2012 2013 n.v.t. 

beperkte 

ambtelijke 

uren 

ja, 

binnen 

reguliere 

taken 

ROM Hengelo 

Enschede 

Waterschap 

 
(*  onder voorwaarde van de verkrijging van EFRO subsidie i.h.k.v. ACDI 



Thema 6: Leefbare omgeving 
 

 
Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 
 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

6.1 Openbare ruimte 

Realisatie speelvoorzieningen en 

speelaanleidingen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen 

 

het realiseren van voldoende speelruimte voor kinderen en 

daarmee het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit. 

 

continu n.v.t. pm ja SB/ROM ontwikkelaars 

Beheer speelvoorzieningen het realiseren van een voldoende beheers- en 

kwaliteitsniveau en goed gespreide speelvoorzieningen waar 

kinderen op een veilige manier gebruik van kunnen maken. 

 

continu n.v.t. € 300 ja SB nvt 

Integraal beheer openbare ruimte 

Opzetten van beleid voor integraal beheer 

van de openbare ruimte: 

- visie 

- structuurkaart 

- kwaliteitscatalogus 

- beeldbestek 

- training medewerkers 

Bestuursinstrument voor het gemeentebestuur om de 

beeldniveaus te bepalen. 

Beheersinstrument waarmee het beeld via resultaat, 

inspanning en calculatie kan worden gerealiseerd. 

Communicatie-instrument naar de burgers van Almelo (het 

scheppen van meer duidelijkheid over welk niveau van 

beheer men van de gemeente kan verwachten en in hoeverre 

men daar invloed op heeft). 

 

2012 2013 € 200 ja SB nvt 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

6.3 Geluid 

Beleid opstellen voor zonebeheer Bewaken geluidruimte voor bedrijven en beschermen van 

omliggende woningen. 

 

2013 2014      € 35                    

ja 

ROM n.v.t. 

Evaluatie geluidbeleid Beleidsregels en ambities in overeenstemming brengen met 

wetten en de werkelijkheid. 

 

2013 2013      € 20                    

ja 

ROM n.v.t. 

EU-richtlijn Omgevingslawaai: 

- actieplan 

- communicatie 

Een geluidbelasting (plandrempel) bepalen waarboven 

geluidreducerende maatregelen worden getroffen (actieplan). 

Over maatregelen wordt gecommuniceerd met collega’s, de 

gemeenteraad en bewoners. 

 

2012 2015    € 170                   

ja 

ROM bewoners 

gem. Hengelo 

gem. Enschede 

 

Verkeersmilieukaart (VMK) actueel houden De VMK brengt de milieueffecten van het verkeer in beeld 2013 2015        € 7                   ROM n.v.t. 



en vormt de basis voor de geluidberekeningen en de 

geluidbelastingkaart. 

 

ja 

Saneren van resterende 15 A-lijst woningen Doel is het verminderen van geluidsoverlast bij deze 

woningen (deze actie vloeit voort uit de taakstelling bij het 

ISV-3 budget). 

 

 

2012 2013      € 10                   

ja 

ROM overleg met bewoners 

6.4 Trillingen 

Behartigen van belangen van de gemeente en 

bewoners langs het spoor. 

Eerdere trillingmetingen langs het spoor hebben hinder 

aangetoond. De gemeente wil de nadelige effecten 

verminderen en onderzoekt de mogelijkheden om de snelheid 

van goederentreinen in het stedelijk gebied te verlagen. 

 

2012 2015      uren ja ROM Prorail 

(Stimuleren van) een permanent meetpunt 

langs het spoor om trillingen (en geluid) te 

meten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op mogelijke ontwikkelingen en nieuwbouw 

langs het spoor is inzicht en aandacht noodzakelijk ter 

bewaking van de woon- en leefkwaliteit. 

 

 

2012 2015      € 15               

neen 

ROM Prorail, 

Regio Twente, 

gemeenten langs het 

spoor 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

6.5 Luchtkwaliteit 

Jaarlijks actualiseren en invullen van de NSL  

(Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit) monitoringstool 

Inzicht in en bewaking van de luchtkwaliteit langs 

relevante wegen. O.a. met behulp van de 

Verkeersmilieukaart 

 

2012 2015        € 5                   

ja 

ROM Ministerie van I&M 

Ambitie bepalen en vastleggen in 

beleidsregels 
(Eenvoudige en kostenefficiënte) maatregelen 

bepalen en nastreven om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. 

 

2012 2015      € 20                   

ja 

ROM n.v.t. 

Verkeersmilieukaart actueel houden zie 6.3 Geluid en 6.5 Luchtkwaliteit 

 

      

6.6 Externe veiligheid 

Herziening beleidsplan externe veiligheid 

 

Het beleidsplan dient op onderdelen geactualiseerd te 

worden waarmee eenverbetering van de veiligheid 

wordt bereikt. 

2011 2013 reguliere taak ja ROM/VH Regio Twente 

prov. Overijssel 



 

Opstellen signaleringskaart 

 
Het verkrijgen van inzicht in (potentiële) 

probleemlocaties d.w.z. risicobronnen, kwetsbare 

objecten, vluchtroutes en opstelmogelijkheden voor 

hulpdiensten, en op basis daarvan beleid ontwikkelen 

en uitvoeren. 

 

2011 2013 reguliere taak ja ROM/VH n.v.t. 

Uitvoeren saneringsplan LPG 

 

Verwijdering van een LPG-station in een woonwijk 

danwel aanscherping van de  milieuvergunning en 

daarmee verbetering van de veiligheid van de woon 

en leefomgeving. 

 

2011 2013 reguliere taak ja ROM ondernemer 

Actualisering vergunningbeleid v.w.b. EV 

 

De milieuvergunningen van met name LPG-stations 

worden aangepast aan de meest actuele regelgeving. 

Verbetering van de veiligheid rond LPG-stations. 

 

2011 continu reguliere taak ja ROM Regio Twente 

Aanpassing bestemmingsplannen v.w.b. EV 

 

 

De EV-ambities worden geborgd in 

bestemmingsplannen, waarmee een hoger 

veiligheidsniveau kan worden geboden. 

 

2010 continu reguliere taak ja ROM Regio Twente 



 
maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

vervolg 6.6. externe veiligheid 

Actueel houden risico-inventarisatie, 

signaleringskaart, RRGS en ISOR 

Het behouden van een actueel beeld van het 

risicoprofiel van Almelo voor burgers/inwoners. 

2011 continu reguliere taak ja ROM prov. Overijssel 

Versterking communicatie over risico’s 

 

Het verbeteren van het handelingsperspectief van 

inwoners bij calamiteiten en het bevorderen van de 

zelfredzaamheid. 

Heldere en gestructureerde communicatie over 

risico’s. 

 

2011 continu reguliere taak ja  ROM Veiligheidsregio 

Twente 

Toepassen EV-beleid bij RO-procedures 

 

Toepassing van de Verantwoordingsplicht 

Groepsrisico bij nieuwe en wijzigende 

bestemmingsplannen. Het opnemen van een EV-

paragraaf in bestemmingsplannen. 

 

2011 continu reguliere taak ja  ROM Veiligheidsregio 

Twente 

Toepassen EV-beleid bij milieuvergunningen 

 

Het actueel houden van milieuvergunningen voor wat 

betreft externe veiligheid. 

 

2011  continu reguliere taak ja ROM Veiligheidsregio 

Twente 

Toepassen EV-beleid bij rampenbestrijding 

 

Optimalisering van de aanpak bij rampen en 

calamiteiten. 

Verbetering van de rampenbestrijding en daarmee 

vermindering van de nadelige gevolgen. 

 

2011 continu reguliere taak ja VH Veiligheidsregio 

Twente  

Controle bij EV-relevante inrichtingen Controle op de uitgangspunten die de EV-contour van 

inrichtingen in relatie tot de omgeving van de 

inrichting bepalen. Controle op naleefgedrag. 

Verbetering van de veiligheid. 

 

2011 continu reguliere taak ja ROM nvt 

Controle bij EV-relevante kwetsbare objecten Controle op het feitelijk gebruik en de gevolgen voor 

de status van het kwetsbare object in relatie tot de 

omgeving. 

Verbetering van de veiligheid. 

 

2011 continu reguliere taak ja VH nvt 



 
maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

6.7 Licht en donkerbeleid 

Almelo doet samen met 10 andere Twentse gemeenten 

mee aan het regionale project Twente Bewust Verlicht. 

Dit project kent drie speerpunten, te weten: 

1.(weghalen) openbare verlichting buitengebied 

2.verlichting bedrijven (terreinen) 

3.verlichting sportaccommodaties 

Doel is het verminderen van lichthinder voor 

de omgeving (mens, dier en plant) met 

behoud of verbetering van de woon- en 

leefkwaliteit en veiligheid, door het 

verminderen, verwijderen en verduurzamen 

van lichtbronnen. 

 

Almelo doet niet mee aan project 1. 

“(weghalen) openbare verlichting 

buitengebied” omdat het Almelose beleid ten 

aanzien hiervan altijd al terughoudend is 

geweest en Almelo daarmee dus voorop 

loopt. Er zijn een vijftal situaties in het 

buitengebied die Almelo zelfstandig ter hand 

zal nemen. 

Projecten 2. en 3. zijn in 2012 voorbereid en 

worden 2013/2014 opgepakt en uitgevoerd. 

 

2011 2013/ 

2014 

p.m. 

inzet 

ambtelijke 

uren binnen 

bestaande 

capaciteit 

 

advieskosten 

en eventuele 

Uitvoerings- 

kosten komen 

voor rekening 

van de prov. 

Overijssel, 

mogelijk op 

basis van 

cofinanciering. 

Dit is nog 

onderwerp van 

gesprek. 

 

ja, 

uren 

 

 

 

 

 

pm 

cofinanciering 

  

ROM 

 

 

 

 

 

 

ROM 

Regio Twente 

prov. Overijssel 

 

 

 

 

 

Regio Twente 

prov. Overijssel 

6.7 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 

zie Uitvoeringsprogramma VTH 

 

       

 

 

 



Thema 7: Cradle to Cradle (C2C, afval = voedsel) 
 

 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

7.1 Cradle to cradle 

 De gemeente koopt in 2015 100% duurzaam in. 

Ondertussen stapsgewijs overschakelen van 

hergebruik op cradle to cradle. 

Bewustwording van de organisatie en de 

medewerkers met betrekking tot afval, beperking van 

het ontstaan van afval, minder verwerkingskosten, het 

herwinnen van materialen, verlaging van het 

energieverbruik, vermindering van de CO2-uitstoot. 

doorlo

pende 

taak 

2015 e.v. regulier 

budget 

ja ID 

ROM 

Leveranciers van 

producten en diensten 

7.2 Interne milieuzorg 

Energiebesparing, voorkoming van afval, scheiding, 

herwinning en hergebruik van afval. 

Verantwoord inkopen en omgaan met materialen. 

Voorbeeldfunctie. 

Bewustwording organisatie. 

Energiebesparing, afvalbesparing, kostenbesparing. 

2007 continu regulier 

budget 

ja ID 

alle gem. 

afdelingen  

zie Duurzaam 

inkopen 

    Duurzaam inkopen 

100% Duurzaam inkopen in 2015. 

 

Bij de inkoop van produkten en diensten rekening 

houden met de mate van duurzaamheid. 

Reductie van de CO2-uitstoot. 

Een grote stap op weg naar een afvalloze organisatie/ 

samenleving. 

 

doorlo

pende 

taak 

2015 e.v. p.m. ja (uren) ID Dienstverlenende 

organisaties 

Leveranciers 

Producenten 

 

7.3 Huishoudelijk afval 

Europese aanbesteding oud papier Bevordering inzameling en hergebruik. En daarnaast  

Oud papier zo goed mogelijk in de markt te zetten.  

 

2012 2013                             

uren 

ja ROM Twence, 

11 andere gemeenten 

Europese aanbesteding klein chemisch afval Bevordering van een verantwoorde verwerking.kca zo 

goed mogelijk in de markt zetten 

2012 2013                             

uren 

ja ROM Twence of Twente 

Milieu en mogelijk 

11 andere Twentse 

gemeenten 

Vervangen bestaande huisjes op ondergrondse 

containers door huisjes met toegangscontrole 

 

 

 

 

 

Efficiënt afval inzamelen tegen zo laag mogelijke 

kosten 

2012 2013 € 245 ja ROM Twente Milieu 



maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

Vervangen bovengrondse blokcontainers door 

ondergrondse containers met toegangscontrole 

 

Esthetisch en ruimtelijk verantwoorde 

afvalinzameling. 

Minder lawaai en minder zwerfvuil. 

2010 2014                        

€ 1.200 

ja ROM Twente Milieu 

Proef Windmolenbroek met 4-wekelijkse inzameling Afval inzamelen tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten. 

Zo min mogelijk restafval, en door betere 

afvalscheiding zoveel mogelijk 

waardevol/herbruikbaar afval inzamelen. 

Naar verwachting vermindering van de kosten (zie 

bezuinigingsvoorstellen) 

 

2012 2013 pm ja ROM Twente Milieu 

Invoering oud papier container Beter scheidingsgedrag m.b.t. oud papier. Daar waar 

verenigingen stoppen wordt een container uitgezet. 

Vanaf 1-1-14 wordt in de hele stad d.m.v. 

minicontainers ingezameld. 

Maximalisering van de inzameling van de 

hoeveelheid oud papier per inwoner. 

Naar verwachting vermindering van de kosten (zie 

bezuinigingsvoorstellen) 

 

2011 2015 pm ja ROM Twente Milieu 

Afvalstoffenverordening Randvoorwaarden en afspraken vastleggen. 

Verbetering van de afvalinzameling, scheiding, 

hergebruik en verwerking. 

 

2012 2013 ambt. 

uren 

 

ja ROM Twente Milieu, 

Twence 

Dienst Verlenings Overeenkomst met Twente Milieu 

opstellen 

Afspraken zoveel mogelijk vastleggen voor het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in Almelo. 

 

2012 continu, 

jaarlijks 

uren ja ROM Twente Milieu 

Inzameling textiel Bevordering van de inzameling en daarmee de 

verwerking en de hergebruiksmogelijkheden. 

De component textiel inzamelen tegen zo laag 

mogelijke maatschappelijke kosten. 

2012 2013                             

uren 

ja ROM Charitatieve 

instellingen. 

Kringloopbedrijven,  

Twente Milieu 

7.4 Het Nieuwe Werken 

Beperking van het papiergebruik door steeds 

verdergaande digitalisering van de workflow en 

processen. Beperking van het aantal werkplekken,  

inrichten van flexibele werkplekken, flexibeler en 

efficiënter werken en kwaliteitsverbetering op basis 

van SMART resultaatsafspraken en wederzijds 

vertrouwen. Beschikbaarstelling van de daarvoor 

benodigde hardware en software. 

 

Beperking afval, vermindering papiergebruik, 

reductie CO2 uitstoot, energiebesparing, 

ruimtebesparing en kostenbesparing. 

Het bevorderen van papierloos werken en vergaderen. 

Invoering van Het Nieuwe Werken, start van de pilot 

afd. ROM/team BTA  eind 2012. 

2012 2015 begrotin

g 2012 

e.v. 

ja ID 

ROM/BTA 

overige 

organisatie-

onderdelen 

n.v.t. 



Thema 8: Partners 
 

 

Wat staat er op het gemeentelijk programma tot en met 2016 

 

 

maatregel/ actie/ initiatief doel, resultaat en maatschappelijk effect start gereed kosten 

x 1000 

dekking trekker / 

afdeling 

externe 

partner(s) 

8.1 Betrokkenheid externe partijen 

Als onderdeel van IBOR (zie 6.2) wordt een 

handleiding voor de betrokkenheid van bewoners in 

het beheer ontwikkeld. 

 

Methode om bewoners te betrekken bij de openbare 

ruimte. 

 

2012 2013 zie 

IBOR 

ja SB n.v.t. 

Implementatie van voornoemde handleiding in het 

beheer van de openbare ruimte 

Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van 

bewoners bij hun eigen woonomgeving 

bewerkstelligen.  

Verbetering van de woon- en leefkwaliteit. 

 

2013 2013 regulier ja (uren) SB Bewoners 

Bedrijven 

Corporaties 

Ontwikkeling adoptiebeleid woonomgeving 

 

verbeteren van de woon- en leefkwaliteit door 

samenwerking en meer betrokkenheid van bewoners 

voor hun eigen woon- en leefomgeving. 

 

2012 2013 regulier ja (uren) SB inwoners 

Overdracht beheer stedelijk water aan het 

Waterschap 

 

Eén beheerorganisatie voor oppervlaktewateren 

binnen en buiten de bebouwde kom met als doel 

efficiënter beheer te realiseren. 

 

2010 2014 € 50 ja SB Waterschap 

Belevingsonderzoek Binnenstad Via het omnibuspanel de beleving van de binnenstad 

monitoren. 

Methode om te weten te komen hoe de binnenstad 

wordt beleefd en op basis van de uitkomsten gerichte 

plannen maken om de beleving en de leefbaarheid te 

verbeteren. 

 

 twee-

jaarlijks 

uren ja ROM/BC bezoekers en 

bewoners van de 

binnenstad 

 

 


