NIEUWSBRIEF DUURZAAM BUNNIK, maart 2018
Op 19 februari 2018 is een inspiratieavond ’Bunnik klimaatneutraal’ gehouden. Een verslag van deze
avond is te vinden bij ‘Duurzaamheidsprogramma’ onder https://www.bunnik.nl/overbunnik/duurzaamheid-en-milieu/.
Een van de uitkomsten van de inspiratieavond was dat het voor inwoners niet voldoende zichtbaar is wat
wij als gemeente doen om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast gaven inwoners aan dat
zij behoefte hebben aan concrete acties en praktische informatie op het gebied van het verduurzamen van
de eigen woning.
Een eerste stap is deze nieuwsbrief om inzicht te geven in de activiteiten die de gemeente de afgelopen
jaren al dan niet in samenwerking met lokale initiatieven in gang heeft gezet. Daarnaast geven we aan
welke acties we komende tijd zullen ondernemen.
Als u ideeën heeft voor de nieuwsbrief of als u het leuk vindt om hieraan mee te werken, laat het ons dan
weten via bunnik@duurzaam.nl.

Duurzaamheidsprogramma
De afgelopen jaren is gewerkt vanuit het Duurzaamheidsprogramma dat liep van augustus 2014 tot 2018.
De komende periode werken we aan een nieuw duurzaamheidsprogramma. Voortkomend uit het vorige
duurzaamheidsprogramma hebben we verschillende projecten opgestart in de gemeente.

Lopende projecten op het gebied van duurzaamheid al dan
niet door de gemeente geïnitieerd
Particulieren
•

•
•

De Energiegroep Bunnik is een lokaal initiatief dat de afgelopen jaren ondersteund door de
gemeente verschillende inkoopacties en informatieavonden heeft georganiseerd, zoals inkoop van
isolatie en zonnepanelen, politiek debat en een postcoderoosproject. De Energiegroep Bunnik is van
plan om de komende tijd enkele inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren over verduurzaming van
de woning en het thema ‘gasloos’. Binnenkort zal de Energiegroep hierover communiceren. Als u zelf
ideeën hierover heeft of mee wilt werken, dan kunt u mailen naar energiegroepbunnik@gmail.com.
Jouw huis slimmer is een regionaal energieloket dat samen met regiogemeenten is opgezet. Op de
website van dit energieloket vindt u informatie over hoe u uw woning kunt verduurzamen en welke
bedrijven en subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Een communicatiecampagne volgt binnenkort.
Bij woonwijk ’t Burgje zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de projectontwikkelaar om van
’t Burgje een zo duurzaam mogelijke wijk te maken, vooralsnog met een gasaansluiting. Omdat de
discussie over gasloze woonwijken op dit moment erg speelt, helpt de Natuur en Milieufederatie
Utrecht de ontwikkelaar en de gemeente met informatie hierover naar de potentiële kopers. Het doel
is om uiteindelijk te komen tot een gasloze woonwijk.

Duurzame mobiliteit
De afgelopen jaren zijn er verschillende laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst in de gemeente. De
komende jaren zal het aantal laadpalen verder worden uitgebreid waarbij we werken aan het versoepelen
van dit proces. Daarnaast stimuleren we het gebruik van deelauto’s door het ondersteunen van My
Wheels en We Drive Solar.

Sportaccommodaties
De sportaccommodaties in Bunnik hebben financiële ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van een
energiescan van de gebouwen en ze worden begeleid in het verduurzamen van de sportaccommodaties.
Ze worden hierbij voor een deel financieel ondersteund met een budget dat de gemeente beschikbaar
heeft gesteld.
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Bedrijven
Afgelopen jaar zijn er verschillende trajecten van start gegaan met als doel de Bunnikse ondernemers te
ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijf.
•
•

•

De Energieke regio Kromme Rijnstreek ondersteunt bedrijven door een energieadvies en
begeleiding in het vervolgtraject. Inmiddels heeft een aantal bedrijven zich aangemeld en zijn er
bedrijven doorverwezen naar het Energiefonds Utrecht voor financiering.
Zonnig Kromme Rijn is een lokaal initiatief dat wordt ondersteund door de gemeente en de
provincie. Het gaat daarbij om het plaatsen van zonnepanelen op de daken van agrarische bedrijven.
De bedrijven hebben daarvoor een energiescan gekregen en een advies over het vervolgtraject.
Zeker 15 bedrijven gaan aan de slag en het eerste dak met zonnepanelen is er inmiddels.
Econnetic is een collectief programma dat bedrijven ontzorgt bij het plaatsen van zonnepanelen op
hun bedrijfsdaken.

Klimaatadaptatie
De gemeente gaat actief met wijken in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte en eigen tuinen
op een klimaatadaptieve manier. Dit traject zit nog in de beginfase, maar zal de komende jaren meer
aandacht krijgen.

Zwerfafval
Heel Bunnik ruimt op is een opruimactie van zwerfafval waar basisschoolkinderen mee zijn begonnen.
De gemeente ondersteunt de actie.

Eigen gebouwen verduurzamen
•
•
•

•

Er is een energiescan uitgevoerd van de Schoudermantel.
Er worden zonnepanelen geplaatst op de brandweerkazernes in Werkhoven en Bunnik.
Het gemeentehuis is al voor een deel verduurzaamd. Zo is alle verlichting vervangen door
ledverlichting en is de cv-installatie recent vervangen door een meer duurzame versie. De
dakconstructie van het gemeentehuis bleek niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar
dit onderzoek wordt nog vervolgd. Daarnaast wordt overwogen om de vloer te isoleren.
Op initiatief van de Energiegroep Bunnik is het dak van het recyclingstation beschikbaar gesteld voor
een postcoderoosproject Buurtstroom Bunnik.

Interne bedrijfsvoering
Er is een interne campagne ‘Bunnik Goes Green’ van start gegaan met als doel de medewerkers te
stimuleren duurzamer te werken. De eerste thema’s die aan bod zijn gekomen in deze campagne zijn:
afvalscheiding op het gemeentehuis, warmetruiendag, Band op spanning en Earth Hour.

Beleid
•

•
•

De doelstelling ‘Bunnik klimaatneutraal’ zal worden vastgelegd in een nieuw beleidsplan met daarbij
een concreet uitvoeringsplan. Hierin worden lopende projecten en nieuwe projecten opgenomen. We
zullen bijeenkomsten organiseren met inwoners en bedrijven op zoek naar input voor dit nieuwe
beleidsplan. Het doel is om het beleidsplan eind 2018 samen met een uitvoeringsbudget vast te laten
stellen door het college van B&W en de gemeenteraad. De gemeente zal vanuit haar rol het
uitvoeringsplan faciliteren en regisseren.
Op dit moment werken we aan de beleidskaders voor zonnevelden. Daarvoor gaan we ook met
inwoners en bedrijven in gesprek. Een avond hierover volgt.
Gemeente Bunnik neemt deel aan het opstellen van een regionale energievisie met 16 Utrechtse
gemeenten.

Interessante websites
•
•
•
•

Jouw huis slimmer (https://jouwhuisslimmer.nl/gemeente/bunnik/)
Bunnik: duurzaamheid en milieu (https://www.bunnik.nl/over-bunnik/duurzaamheid-en-milieu/)
Energiegroep Bunnik (https://energiegroepbunnik.wordpress.com/)
Energie besparen doe je nu (https://www.energiebesparendoejenu.nl/)

U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief Energiegroep Bunnik via http://eepurl.com/b3872X.
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Wat kunt u van ons verwachten de komende maanden?
•
•
•
•
•

avond(en) over beleid Bunnik richting klimaatneutraal;
avond(en) over input en update beleidskaders voor zonnevelden;
enkele updates per jaar over de stand van zaken wat betreft duurzaamheid;
samen met de Energiegroep Bunnik kijken waar we ondersteuning kunnen bieden in het organiseren
van inhoudelijke avonden over verduurzamen van uw eigen huis;
inventariseren hoe we beter gebruik kunnen maken van sociale media en kijken we of we een
nieuwsbrief vanuit de gemeente kunnen maken en bekijken of en hoe we ’t Groentje meer kunnen
gebruiken voor communicatie rond duurzaamheid, bijvoorbeeld met een vaste rubriek.

Ideeën en vragen?
Heeft u ideeën of vragen of wilt u meewerken aan de nieuwsbrief? Dan kunt mailen naar
duurzaam@bunnik.nl.
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