Samenwerken aan milieu- en klimaatdoelen
Een schone en duurzame samenleving. Het kán als iedereen
meedoet aan het verduurzamen van Voorschoten. Met het vizier
op het gezamenlĳke doel. Het milieubeleidsplan is het startpunt.
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Start van de gesprekken met
inwoners, bedrĳven en organisaties!

Energietransitie
! Uitdaging

Meer weten over het
milieubeleidsplan of
wilt u reageren?

Milieukwaliteit

Kĳk op
www.voorschoten.nl

Klimaatadaptatie

! Fossiele energiebronnen raken op

! Natuurlĳke bronnen raken op, menselĳke activiteit neemt toe

! CO2 neutrale samenleving is anders

! Inzicht in werking ecosysteem

Toekomstbeeld
Rol gemeente

> Samenleving op duurzame energie

> Milieukwaliteit verbetert ten opzichte van huidige situatie

> Klimaatrobuuste leefomgeving

• Handhaven / vergunningverlening

• Stimuleren in participatietraject

Partijen

• Gemeente, inwoners, ondernemers,

Onderwerpen

of bel naar
14071

! Het klimaat verandert, hier moeten we ons samen zo
goed mogelĳk op voorbereiden

> Zuiniger met energie omgaan (besparen)
• Faciliteren in participatietraject
met inwoners

• Informeren

• Mens, dier, plant, bodem, lucht, water

Rĳk, Provincie, regio, buurgemeenten

met inwoners

• Gemeente, inwoners, ondernemers,
Rĳk, Provincie, regio, buurgemeenten

• Opwek elektriciteit

• Luchtkwaliteit

• Hitte

• Duurzame mobiliteit

• Biodiversiteit

• Droogte

• Warmte in gebouwde omgeving

• Waterkwaliteit

• Wateroverlast

• Energiebesparing

• Geluid

• Bodemdaling

Bodem & ondergrond

Wat kan de
gemeente doen?
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Gemeente als
duurzaam
voorbeeld

Actief aanhaken bĳ regio

Stimuleren verbetering luchtkwaliteit

Inzicht krĳgen in & in gesprek gaan over risico's

Stimuleren kleinschalige opwek

3D ordening bodem

Leefomgeving klimaatadaptief inrichten

Faciliteren & stimuleren lokale initiatieven

Hoofd- / wĳkgroenstructuur behouden

Beleid formuleren vooruitlopend op omgevingsvisie

Stimuleren autodelen & elektrisch rĳden

Behoud monumentale bomen

Stimuleren opvangen hemelwater

Strategisch plaatsen laadpalen

Natuur inclusief bouwen stimuleren

Integrale en gebiedsgerichte aanpak

Stimuleren & faciliteren energiebesparing

Waterkwaliteit inzichtelĳk maken en stimuleren verbetering

Inventariseren duurzame warmtebronnen

Monitoring geluidhinder

Aandacht voor sociale energietransitie

• Openbare verlichting naar LED

• Ecologisch maaien

• Eigen gebouwen verduurzamen

• Duurzaam inkopen

• Gescheiden rioolstelsel

Zo goed mogelĳk communiceren en informeren over wat we doen

