Futureproof
Overzicht stand van zaken 31-12-2020
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In het actieplan Roosendaal Futureproof uit 2017 staan doelstellingen geformuleerd die vanaf 2017 tot uitvoering worden/zijn gebracht.
In dit overzicht zijn de doelstellingen met bijbehorende acties opgesomd met de actuele stand van zaken 2020.
In de kolom 2019-2020 wordt met X aangegeven of voor deze doelstelling nog een actie nodig/gewenst is.
In de laatste kolom afgerond/achterhaald wordt aangegeven of de actie nog als uit te voeren actie in de lijst moet worden opgenomen of niet. Het kan zijn dat
de actie inmiddels is uitgevoerd of dat gebleken is dat de actie niet uitvoerbaar is of op een andere wijze is/wordt opgepakt.

Wonen

Doelstelling uit 2017

Verduurzamen van
bestaande woningen

•

Stand van zaken

2019-2020

Afgerond/
achterhaald

•

Zie “Winst uit je woning”

X

•

Gegevens zijn opgenomen/ te
raadplegen via Duurzaamheidsmonitor
Doelstellingen worden
meegenomen bij opstellen van
warmtetransitievisie 2020-2021
Ontwikkelingen zijn snel gegaan;
nut en noodzaak van een
pilotproject via Woonconnect is
achterhaald.

X

•

Opstarten consortium is niet
haalbaar gebleken.

X

Stimuleren samenwerkings-initiatieven
bouwsector

•

2020-2021 samen energiebesparen
doe je zo. Pilot waarin StER, Enpuls
en installatiebedrijven deelnemen.

•

Faciliteren energie-ambassadeurs

•

“Winst uit je woning”
In 2021 StER (Stichting
Energietranstitie Roosendal) van
start.

•

Alle gemeentelijke nieuwbouw energielabel
A (voorkeur energieneutraal)

•

Wordt impliciet gerealiseerd door de
nieuwe landelijke BENG normering
die ingaat per 1-1-2019 voor alle
overheidsgebouwen en per 1 -12020 voor alle overige gebouwen
(deze norm vervangt de EPC-norm).

•

Onderzoeken mogelijkheden
woonabonnement (bijv. Deventer)
Nulmeting/inventarisatie aantal bestaande
woningen met energielabel B met
woningcorporaties en Vve’s
Besparingsdoelstellingen vastleggen

•

•

Start pilot Woonconnect (ConnectNL)

•

•

Stimuleren van consortium

•

•

X
X

X

X

X

X
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Verduurzamen van
bestaande en nieuwe
(huur)woningen

•

Jaarlijks congres wonen en zorg
organiseren

•

Prestatieafspraken met woningcorporaties
en convenant met Vve’s

•

•

•

•

Deelname Vve’s aan gemeentelijke
duurzame initiatieven stimuleren (bijv.
gratis woningcheck)

•

•

Zie campagne Wonen met
Gemak

X

X

Duurzaamheid is opgenomen in
woonconvenant met corporaties, in
2020 actualiseren
prestatieafspraken.
Uitvoeren QuickScan verduurzamen
Vve's is opgestart.

X

in Q1 2020 infobijeenkomst
mogelijkheden duurzaamheid i.s.m.
Alwel en Rabobank. Deze heeft ivm
corona nog niet plaats gevonden.

X

RRE: huiseigenaren kunnen gratis
kleinschalige
verduurzamingsmaatregelen aan
hun woning nemen.

X
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Faciliteren van
duurzame oplossingen

•

Voorlichtingscampagne verduurzamen
woning inwoners

•

De bewustwordingscampagne
“wonen met gemak” ouderen is voor
de dorpen en Tolberg afgerond. In
2020 en 2021 zijn er bijeenkomsten
in overige wijken (zie ook congres
wonen en zorg); relatie met
stimuleringslening.

X

X

•

Starten programma educatieve voorlichting

•

Zie hierboven

X

X

•

Invoeren blijverslening om woningen niet
alleen duurzamer, veiliger en
levensloopbestendig te maken maar ook
comfortabeler.

•

Per 1 september 2017 is de
stimuleringslening ingevoerd. Met
een stimuleringslening kunnen
huiseigenaren maatregelen aan hun
woning treffen op het gebied van
levensloopbestendigheid,
duurzaamheid en veiligheid.
In 2019 is eveneens gestart met de
verzilverlening.

X

X
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Afval

Doelstelling uit 2017

Optimale faciliteiten
maken voor
gescheiden
inzameling afval

•

In heel Roosendaal omgekeerd
inzamelen invoeren

•

Realiseren innovatieve milieustraat
(dienstverlenend, hergebruik diverse
materialen, voorlichting en educatie)

•

Bestrijding zwerfafval en illegale dump

Stand van zaken

2019-2020

Afgerond/
achterhaald

•

De raad heeft besloten niet
omgekeerd in te zamelen, maar de
frequentie voor ophalen restafval te
beperken naar 1x per 4 weken. Dit
is in 2020 volledig ingevoerd.

X

•

Opgeleverd in december 2019

X

•

Er is een afvalcoach aangesteld;
controle door VTH op bekende
dumplocaties (proef met 1
specifieke dumplocatie) Evaluatie
resultaten is leidend voor vervolg.
De afvalcoach verstrekt 1 op 1
informatie over het scheiden van
afval. Er wordt in het algemeen en
specifiek richting verschillende
doelgroepen gecommuniceerd.
Gedumpt afval wordt zoveel
mogelijk doorzocht door BOA’s.

•

X

X
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Energie en klimaat
Inzet op
energietransitie

Doelstelling uit 2017
•

•

Stand van zaken

2019-2020

Aansluiten op landelijke initiatieven zoals
de “energy battle van het
klimaatverbond, warme truiendag, green
deals etc.
Inzetten grootschalige energieopwekking
via zonneweiden en gebruikmaken van
daken van bedrijven

X

•
•

Visie zonneweides is vastgesteld. 75
ha zonneweide wordt gerealiseerd.
Bedrijven worden gestimuleerd de
daken te voorzien van zonnepanelen.
In samenwerking met Ecconetic
kunnen bedrijven onafhankelijk
advies krijgen. Project gestart okt.
2020

X

Faciliteren van bedrijven via
duurzaamheidsscans en energieloket

•

Wordt meegenomen in de
warmtetransitievisie in 2020-2021

X

•

De mogelijkheden onderzoeken voor het
gebruik van warmtenetten in de stad

•

Pilot “Energiecollectief Heerlijckheid
Nispen” in onderzoek. Groep inwoners
en ondernemers uit Nispen
onderzoekt met steun van gemeente,
provincie en Enpuls de mogelijkheden
een kleinschalig lokaal warmtenet
naar “Deens model” te realiseren (met
zonnethermie); plus overige
mogelijkheden voor lokale
energiecooperatie. Initiatief loopt.
Eerst de dialoog met de bewoners
opstarten. Daarna technische
aspecten verder onderzoeken.

X

Het (co)realiseren van collectieve Koude
Warmte Opslag netten daar waar een
warmtenet niet mogelijk is (Hierin kan de
DER een ontwikkelende en beherende
rol spelen)

•

Verkennen pilot “waterstofgas uit
groene energie / zonneweiden op
vloeivelden”. Met Sensus, Suez en
Odura verkennen mogelijkheden
innovatieve opwek energie, productie
en toepassing waterstofgas. Verkend

X

X

•

•

Afgerond/
achterhaald

X

X
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in 2020, niet haalbaar gebleken.
•

Verduurzamen verlichting fietspaden

Burgerinitiatieven
voor duurzame
energie faciliteren en
stimuleren

Verduurzamen
maatschappelijk
vastgoed

•

•

•

Verduurzamen van sportaccommodaties,
buurthuizen en overige
verenigingsgebouwen

Binnen 10-15 jaar is alle verlichting
LED en gedimd. Afwijken van
conventionele aanpak is niet
duurzaam.
Vervangingsprogramma 2019 wordt
in 2020 meegenomen.
Duurzaamheidsmonitor gelanceerd .
13-11-2019, jaarlijkse actualisatie.

•

Bakkerij De Eenvoud: gesprek over
betekenis Energietransitie.
Opbrengsten gedeeld in project RES
(bewonersparticipatie.) november
2019.

•

Jongerenklimaattop georganiseerd in
en met JTC. 13 november 2019.

•

RRE-subsidie toegekend (1mln) om
het volgende te stimuleren:
(Loopt tot 31-03-2021)
- Waardebon LED-lampen in koopwoningen en appartementen
- Winst uit je woning 2020
Waardebon
kleine
energie
besparende maatregelen
- Waardebon voor klein
isolatiemateriaal
- Waardebon voor Waterzijdig
inregelen CV

•

Sportverenigingen, scoutings en
buurthuizen hebben we
mogelijkheid gehad om met
subsidie
duurzaamheidsmaatregelen uit te
voeren. Gemeentelijke gebouwen
(o.a. aantal buurthuizen) volgen

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
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nog.
•

•

•

Afsluiten convenanten met onderwijs
(bijvoorbeeld over het vergroenen van de
schoolpleinen, minder afval produceren,
en duurzamere gebouwen)

Netwerk voor kennisinnovatie door
vakexperts van overheid faciliteren

Aansluiten nieuwbouw Stadsoevers op
warmtenet van de DER

•

•

Bij de doordecentralisatie onderwijs
worden eveneens afspraken gemaakt
over DZH, Maatwerk is mogelijk
(zonnepanelen Wingerd en JTC).
Nieuwe scholen worden ver- of
gebouwd volgens BENG-normering.
Voortgang doorcentralisatie is
tempobepalend proces (afronding Q1
2021).
Bespreking Q1 2020 vergroening
schoolpleinen heeft plaats gevonden.
Enkele projecten reeds uitgevoerd,
overige projecten zijn ivm corona
uitgesteld. Bij voortgang is weer goed
overleg tussen scholen en gemeente.
Roosendaal is lid van de kopgroep
West Brabant in de Regio (RES2030)

Uitrollen warmtenet naar bestaande
bouw bij positieve businesscase

X

Voor de infrastructuur voor een
warmtenet in de wijk Westrand om
bestaande woningen aan te sluiten
op het warmtenet van DER, heeft de

X

X

Aansluitingen gerealiseerd bij ROC,
de Douanier, scholen van Goghlaan,
project de Nieuwe Wipwei en Titus
Brandsmastraat e.o.
Het resterende deel van Stadsoevers
West zal eveneens worden
aangesloten te beginnen met het
project Kademeesters, en de
zogeheten Beekblokken. De planning
van realisatie van het warmtenet
loopt gelijk op met de realisatie van
nieuwbouw woningen in dat deel van
Stadsoevers.

•

X

X

X

X
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Provincie een subsidie van € 1,5 mln.
toegekend.
Besluitvorming over de realisatie van
dit warmtenet zal plaatvinden na
besluitvorming van de gemeenteraad
over de Warmte Transitie Visie in het
najaar van 2021 en na definitieve
overeenstemming met Alwel over de
aansluiting van ca. 1000 woningen
die in het bezit zijn van Alwel en
definitieve overeenstemming met de
warmteleverancier SUEZ.

X

•

Geen gasleiding meer in nieuwe
bouwprojecten

•

Gerealiseerd Wipwei, t Zand en de
Hoogt.

X

•

Renovatie stadskantoor op energie
neutrale wijze

•

Ontwerp HUIS van Roosendaal
afgerond: Energie neutraal gebouw,
gasloos en Breeam excellent.

X

•

Circulaire sloop, succesvol afgerond.
Bouw gestart (in uitvoering).

X

•

Aanbesteding bouw, succesvol
afgerond.

X

•

•

Madaster/materialenpaspoort:
opdracht aan de bouwaannemers.

X

Oplevering HUIS van Roosendaal
31.12.2021

X
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Mobiliteit

Doelstelling uit 2017
•

Mobiliteit
Verminderen van het
aantal gemotoriseerde
voertuigen

Stand van zaken

2019-2020

Afgerond/
achterhaald

2019-2020

Afgerond/
achterhaald

•

Doelstelling uit 2017

Stand van zaken

•

Mogelijkheden gecombineerde
vervoersbewegingen van goederen en
personen onderzoeken

•

Project More: gemeente stimuleert
het bundelen van
goederenstromen via spoor.
Onderzoek nog niet gestart
Terugdringen transport door grote
logge vrachtwagens

X

•

Auto delen stimuleren

•

Gesprekken met lokale
autoverhuurders zijn gevoerd.
Verkenningen gestart om
autodelen bij het stadskantoor in te
voeren bij wijze van pilot.

X

•

Bredere en veiligere fietspaden met
meer voorrangssituaties

•

Centrumring, fietsers meer ruimte
gegeven. Fietsers langs de gehele
route in de voorrang.
Op andere locaties oplossingen via
Beheerkalender;

•

Fietsenstallingen beter uitrusten met
kluisjes

•

Aanleg met laadpalen

•

Plannen voor een snelfietsroute
tussen BOZ en Roosendaal (in
voorbereiding)

•

Fietsenstalling Roselaar krijgt een
update, er worden niet alleen
kluisjes aangelegd er komen ook
laadvoorzieningen, leenrollators en
-buggy’s. Als extra service krijgt de
fietsenstalling openbare toiletten.

•

Laadpuntenbeleid en nadere
regels voor plaatsing laadpalen
vastgesteld.

•

Logistiek Platform Roosendaal zet
vol in op verduurzamen vervoersbewegingen. Continu overleg.

X
X
X

X

X
X
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Bedrijven stimuleren/verplichten
vervoersmanagement te voeren

•

•

Bedrijven stimuleren daar waar het kan
thuiswerken mogelijk te maken

•

Logistiek Platform Roosendaal en
grote distributiebedrijven
onderzoeken mogelijkheden.
Continu overleg hierover.

•

Stimuleren elektrische vrachtwagens

•

Aanvraag vergunning
waterstofstation Borchwerf is
ingediend, werken hier met een
positieve grondhouding aan mee.
Vergunning is inmiddels verleend

•

•

Geen gemeentelijke taak

X

Onderzoeken mogelijkheden voor het
faciliteren van de aanleg van een
waterstofstation op Borchwerf voor
bussen, vuilniswagens en op termijn
ook voor vrachtwagens

Transportcapaciteit
efficiënter gebruiken

•
•

Laad- en losplaatsen omvormen
Stadsdistributie naar de rand van de
stad verplaatsen

•

Plek maken voor meer
groene mobiliteit in de
binnenstad

•

In de binnenstad fietsen stimuleren

•

•

Stoplichten voor fietsen beter afstellen

•

Nog in procedure, raad heeft in
november wel positief vwb
bestemmingsplan besloten. Nu nog
provincie en eventueel beroep
afwachten. Tevens dient
vergunningaanvraag nog te
worden ingediend. Tot nu toe staan
alle lichten op groen.
We volgen wettelijke opgaven uit
energieakkoord; per 2022 weren
we diesel, busjes en vrachtwagens
uit binnenstad,
Extra fietsnietjes. Centrumring met
fietspad in 2 richtingen.
Voetgangersgebied opengesteld
voor fietsers. Bromfietsers zijn
geweerd (camerahandhaving)
Geen concreet project. Op nieuw
kruispunten worden
verkeerslichten optimaal afgesteld.
Op basis van locatie en gebruik
wordt er een prioriteit gegeven aan
het autoverkeer of fietsverkeer.

X

X

X

X

X

X
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•
•

•

Meer fluide verkeersstroom openbaar
vervoer
Bereikbaarheid Roosendaal onder de
loep nemen

Bevorderen elektrisch vervoer
(voorbeeldfunctie gemeentelijk
wagenpark en stadsbussen)

•

Gesprekken met Arriva worden
gevoerd
Laatste onderzoek uitgevoerd in
2007, geen concrete plannen om
nieuw onderzoek uit te voeren.

•

Laadpalen beleid implementeren.

•

Realisatie waterstofstation is in
ontwikkeling. Gemeentelijk
wagenpark is elektrisch geworden.

•

•
•

Mogelijkheden onderzoeken om
vervuilende dieselmotoren uit de
binnenstad te weren

Het SamenwerkingsProject
Expertpool Stadslogistiek (SPEP)
heeft de aanvraag voor het plan
'SPES Roosendaal' goedgekeurd,
dit betekent dat er voor 1 februari
2021 een plan ligt om te komen tot
slimme en schone bevoorrading
voor zero emissie stadslogistiek.
Dit is gebaseerd op een analyse
van de huidige situatie van de
stadslogistiek algemeen en
Roosendaal in het bijzonder. Het
actieplan wordt samen met
stakeholders opgesteld.

X
X
X
X

X

X
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Groen en water
Maatregelen
klimaatadaptatie

Roosendaal
aantrekkelijker,
leefbaarder en gezonder
maken

Doelstelling uit 2017

Stand van zaken

2019-2020

Afgerond/
achterhaald

X

X

X

X

X

X

•

Uitgangspunten klimaatadaptatie staan
centraal in stedelijke ontwikkeling
(Stadsoevers, t Zand enz)

•

Wordt geborgd in projecten en via
Roosendaal natuurstad.

•

Ontstening en vergroening van
openbare ruimte, bedrijventerreinen en
particuliere tuinen ten gunste van
opvang en doorstroom regenwater

•

2017, boom voor een tegel, wordt
vervolgd, doorlopende actie. Verdere
plannen worden uitgewerkt in dossier
Roosendaal Natuurstad.

•

Educatie en voorlichting omtrent de
voordelen van de opvang en
hergebruik van hemelwater stimuleren
(infomarkt Week van ons Water,
proeftuin Kinderboerderij Minnebeek)

•

Actieplan eind 2017, doorlopend
worden acties uitgevoerd,
(tuinen/schoolpleinen) In 2019
vergroenen schoolpleinen opgepakt.

•

Waterpartijen terugbrengen in het
stadsbeeld

•

Waar mogelijk volgend op
stedenbouwkundige ontwikkelingen
(Ster van Roosendaal). Doorlopend
aandachtspunt.

X

•

Omvormen van plantsoenen naar
(tijdelijke) waterbergingen

•

Bij Inrichting ecologische
verbindingszones, wordt ruimte voor
water gezocht. Doorlopend
aandachtspunt.

X

•

Vergroten van het inzicht in de
kwetsbare locaties voor wateroverlast
in het stedelijk gebied

•

Kaarten ten noorden A58 en Wouw,
Kroeven. De overige gebieden komen
in de komende jaren aan de beurt.
Loopt t/m 2026

X

•

Ecologische verbindingszones
versterken bovenop de provinciale
norm

•

Bij inrichting ecologische
verbindingszones wordt ruimte
water gezocht. Niet financieel
gehonoreerd.

X

X
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•

•
•

•
•

Een duurzaam gebruik
en beheer van het
buitengebied

•

Beleefbaar maken van EVZ
Rissebeek

•

Waterschap helpen met het
verbeteren van het waterbergend
vermogen van beken op cruciale
locaties

•

Inperken van aantal ontwikkellocaties
ten gunste van ecologische
verbindingszones

•

Versterken van natuur Visdonk met
projectsubsidie aan
Natuurmonumenten (bijv.
Landschappen van Allure)

•

De subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader (Stika) van de
Provincie en het Waterschap breder
toepasbaar maken) en het volledig
buitengebied tot Stika-gebied

Onderzoeken mogelijkheden
Smallebeek meer klimaat robuust
maken.
Invulling herstel waterpartijen
kasteel van Wouw;
waterberging 't Loopje Wouw wordt
gemaakt door het waterschap,
waterberging op de grens met
Steenbergen idem, uitvoering wordt
voorbereid,
kasteel van wouw uitvoering 2021,
verder maatregelen in samenhang
met zonneparkten De Wijper en De
Donken

X

X

•

Niet haalbaar gebleken; wel wordt dmv
waterwandelpaden de beleving vh
water in en rondom R’daal versterkt.
Oplevering voorjaar 2021

X

•

De Smalle Beek is opgenomen bij de
restantopgave EVZ projecten in het
Regionaal Natuurbod, dat
aangeboden is aan de gedeputeerde
voor natuur

X

•

Uitwerken plan Stadsoevers, de Hoogt
en t Zand lagere woningdichtheid met
doel meer ruimte water en groen

•

Gerealiseerd

X

X

•

Stika is sinds kort vormgegeven de
Stimuleringsregeling Landschap,
StiLa. Hierin is de beheer
component voor het gehele
buitengebied toepasbaar.

X
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verklaren
•

Erfbeplantingsproject uit het GWEL
verstevigen

•

Deelname aan Brabants
erfvogelproject (verbetering
ecologische kwaliteit erven door o.m.
heggen, singels en bomen, en
daarmee creëren nestelgelegenheid).

•

Met de Nieuwe “Verbindend Groen”
nota streeft Roosendaal naar het gelijk
houden van haar bomenbestand

•

Gerealiseerd, continu proces
Om meer bomen te planten is extra
budget nodig (structureel 2 ton/jaar) In
2019 is budget niet gehonoreerd.

•

Bermen inzaaien met duurzamere
strooimengsel. Bijv. met meer
bloemen en kruiden t.b.v. de bij

•

Afgerond en waar mogelijk toepassen
in nieuwe projecten.

X

X

X

X

X
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Mens en zorg
Duurzame participatie

Doelstelling uit 2017
Versoepelen van regels
vrijwilligersvergoeding voor mensen
met een bijstandsuitkering
Mogelijkheden voor financiering van
opleiding vrijwilligers onderzoeken
Via wijknetwerk inwoners mobiliseren

•

Gerealiseerd via armoedebeleid
(armoederegisseur)

•

Gerealiseerd via vrijwilligersacademie
Traverse
Aanpak wordt, indien relevant
toegesneden op
onderwerp(formulering nu te
algemeen)

•

Verkenningsonderzoek
maatschappelijke matching en
begeleiding voor zinvolle
dagbesteding en/of deelname
leerwerkproject

•

Dit raakt aan de onderliggende WMO
opgave en is verwerkt in de integrale
uitvoering daarvan.

•

Ontwikkelen integraal armoedebeleid,
gericht op het voorkomen
problematische schulden bij met
name jongeren en maatwerk indien dit
nodig is om mensen in
problematische situaties een nieuwe
start te kunnen geven en weer op
eigen kracht verder te kunnen

•

Gerealiseerd

•

Budget beschikbaar stellen voor het
(co)financieren van initiatieven vanuit
het maatschappelijk veld

•

Gerealiseerd, Raad heeft eigen
budget subsidies wijkgericht werken
Via de subsidies van Cultuur Verbindt

•

•
•

Investeren in
basisvoorzieningen in
de wijk

Stand van zaken

•

Afgerond/
achterhaald

X
X

X

X

X

Roosendaal worden initiatieven uit
het maatschappelijk veld
ondersteund. Bijvoorbeeld Educatie
en voorlichting over molens en
windenergie door EELT
theatercollectief.2019-2021

•

Maatschappelijk vastgoed moet goed
bereikbaar zijn en
levensloopbestendig

•

Bij investeringen MV zorgen we voor
rolstoeltoegankelijkheid.
Levensloopbestendigheid passen we
toe bij woningen.
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Efficiënter gebruik van
(maatschappelijk
vastgoed

Overzicht MV is beschikbaar.
Realisatie per object; bij
investering/onderhoud passen we
duurzaamheidsmaatregelen toe. Het
PVA Stadskantoor is optimaal
duurzaam, bij sportverenigingen en
scholen is verduurzaming gestart. De
Wingerd heeft zonnepanelen

Inventarisatie maatschappelijk
vastgoed per wijk voor efficiënter en
duurzamer gebruik

•

•

Convenant afsluiten met
zorginstellingen ten behoeve van
duurzame begroting

•

Alle zorginstellingen met meer dan ..
medewerkers zijn verplichting DZH
investeringen met terugverdientijd van
max 5 jaar te realiseren (wetgeving)

X

•

Kosten verlagen ten gunste van
woningen levensloopbestendig maken
(consortium)

•

Opstarten consortium particuliere
verbetering niet haalbaar gebleken.

X

•

Intensieve samenwerking met de
Brancheorganisatie Zorg (BoZ)

•

Afstemming zorg en wonen met
Zorgorganisatie west Brabant West

•

X

X
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