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Wat gebeurt er in Teylingen op het gebied van duurzaamheid?

Vervolg

Wethouder Arno van Kempen (D66) heeft na de 

verkiezingen zijn portefeuille Duurzaamheid 

overgedragen aan Rob ten Boden (Trilokaal). 

Het was de wens van Trilokaal om de komende 

periode dit onderwerp onder hun hoede te 

nemen. 

Voor Arno van Kempen is duurzaamheid altijd de rode 
draad geweest door zijn hele carrière. Hij vertelt: “Ik vind 
het moeilijk om dit onderwerp uit handen te geven, maar 
ik weet dat duurzaamheid bij Trilokaal in goede handen 
is.” Arno heeft de afgelopen tijd de mogelijkheden van 
verduurzaming met grote sprongen vooruit zien gaan. 
“Vier jaar geleden stond ik nog op tafel te dansen toen 
er in Teylingen 400 zonnepanelen werden geplaatst. Vier 
jaar later maakte ik een vreugdedansje omdat er in een 
keer 27.000 zonnepanelen bijkwamen.” Duurzaamheid 
heeft een grote vlucht genomen, waarin heel veel 
partijen zijn meegegaan. 

Rob ten Boden kijkt alvast vooruit. Op het moment dat 
het over duurzaamheid gaat, beginnen zijn handen 
te jeuken. Hij is van plan de komende tijd meters te 
gaan maken en zoveel mogelijk duurzame middelen 
in te zetten. Hij wil kijken welke maatregelen effectief 
zijn voor de inwoners, zodat ze daar ook echt mee 
aan de slag kunnen gaan. Ook de uitvoering van 
de Duurzaamheidsagenda zal hij vanaf hier verder 
oppakken.

De eerste grote actie die Rob ten Boden in het 
vooruitzicht heeft, is het opzetten van de Duurzaamheids 
Maatschappij Teylingen (DMT) onder de naam 
‘Meermaker Teylingen’. Dit project gaat begin 2019 
van start en moet duurzame initiatieven van zowel de 
gemeente, als ondernemers en inwoners samenbrengen 
en aanjagen. Door samen te werken en geld en kennis 
in te zetten, kunnen duurzame initiatieven hiermee nog 
sneller van de grond komen. 

Rob ten Boden laat weten dat hij heel veel zin heeft in 
de komende periode en echt werk wil gaan maken van 
de duurzaamheid in Teylingen: “Wanneer je samen de 
schouders eronder zet, krijgt iets vanzelf vleugels.” Arno 
van Kempen zal zich de komende periode vol overgave 
op de thema’s kunst & cultuur, onderwijs & sport en het 
sociaal domein gaan richten. 

Duurzaam groen 
Bij het inrichten van de openbare ruimte speelt 

duurzaamheid ook een grote rol. Groen is niet 

alleen belangrijk om overtollig regenwater op 

te vangen en daarmee het riool te ontlasten, 

maar het biedt ook ruimte aan verschillende 

diersoorten. Zo stelt de gemeente eisen aan 

de hoeveelheid groen bij nieuwbouw- en 

herinrichtingsprojecten. Daarnaast zorgt 

ze voor gevarieerde beplantingsplannen 

zodat verschillende diersoorten er voedsel, 

schuilplaatsen en nestgelegenheid vinden. De 

gemeente past deze manier van inrichten en 

beheren steeds meer toe. 

Laadpalen 
De gemeente stimuleert het gebruik van 

elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor 

het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens 

het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. 

Elektrisch rijden vraagt om oplaadpunten. Je kan 

een laadpaal op eigen terrein plaatsen, maar er 

staat ook een steeds groter aantal laadpalen in  

de openbare ruimte. In 2017 zijn er in Teylingen 

weer vijf bij gekomen. Op de website  

www.oplaadpunten.nl kan je zien waar alle 

openbare laadpunten in Teylingen zijn.  Wil je 

weten hoe het nou precies zit met het plaatsen, 

aanvragen en gebruiken van laadpalen? Kijk op 

de onze website www.teylingen.nl – zoek op 

elektrische laadpunten. 

Groener rijden 
Ook de gemeente rijdt elektrisch. Enige 

jaren geleden zijn we begonnen met het 

verduurzamen van ons wagenpark, zoals dat 

zo mooi heet. Dat betekent dat nu vijf van de 

zeven personenauto’s een elektrische is en 

dat de brommers en scooters ook elektrisch 

zijn. De meeste (kleine) vrachtwagens van 

de buitendienst rijden nog op diesel en dat 

is uiteraard niet zo duurzaam. Voor deze 

vrachtwagens zijn we dan ook naarstig op zoek 

naar een meer milieuvriendelijke oplossing. 

Ontwikkelingen op dit gebied volgen we op de 

voet. De gemeente wil graag vaart zetten achter 

het verder verduurzamen van haar wagenpark. 

De energieke samenleving, dat zijn wij en we doen het samen. 

Als inwoner, als ondernemer of als gemeente: we dragen allemaal 

een steen bij aan een duurzaam Teylingen. In drie pagina’s laten 

we zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente.

Vandaag deel 3 over wat de gemeente zelf doet op het 

gebied van duurzaamheid.

IN TEYLINGEN

Van opgefleurde boomspiegel tot gezamenlijke buurttuin; Teylingen telt inmiddels al meer dan 75 groene initiatieven 

van inwoners. Groenstroken en tuintjes, maar ook grotere initiatieven als de parken Overbosch en Rusthoff en de 

Eendenkooi horen hierbij. De gemeente Teylingen ondersteunt deze groene initiatieven. Het is goed voor de sociale 

cohesie in de buurt en een mooie impuls voor groen in de wijken. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
Hillegom, Lisse en Teylingen kopen jaarlijks 

voor tientallen miljoenen euro’s in aan 

producten en diensten, zoals energie, 

rioolpijpen, straatstenen, koffie en thee, maar 

ook advies, onderzoek en dienstverlening. De 

gemeenten kiezen hierbij steeds explicieter 

voor het maatschappelijk verantwoord 

inkopen van deze producten en diensten.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is 
een belangrijk instrument om de ambities op het 

gebied van duurzaamheid in de praktijk te brengen. 
Het is ook een manier om marktpartijen te stimuleren 
om duurzaam te innoveren en maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Op die manier kan de 
gemeente de eigen inkoopmacht inzetten voor een 
duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven waar de 
gemeente zaken mee doet. 
 
Om MVI concreet te maken en te kunnen toetsen op 
verschillende onderdelen, is door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu een ‘Manifest MVI’ opgesteld. 
Dit manifest is inmiddels ook door gemeente Teylingen 
ondertekend. Hieruit volgt een actieplan, dat in de 

Duin- en Bollenstreek gezamenlijk met de gemeenten 
Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom 
en Teylingen is opgepakt. Zo zijn er elf maatschappelijk 
verantwoorde meetpunten, waar steeds weer naar 
gekeken wordt, wanneer er iets wordt ingekocht of 
aanbesteed. 
Op deze manier wordt het zowel voor gemeenten als 
voor de bedrijven waar ze zaken mee doen steeds 
vanzelfsprekender om duurzaam te denken en te 
doen. Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Verkopen en 
zo een onderdeel van de dagelijkse werkwijze van de 
gemeente en bedrijven.

Groen Dichterbij;  
heb jij ook een groen initiatief?

Initiatiefnemers kunnen met de gemeente een onderhoudsafpraak afsluiten. Zo weten 
de gemeente en de inwoner (-s) wat ze van elkaar kunnen verwachten en is het voor 
bijvoorbeeld de buitendienst duidelijk welke plekken ze niet meer hoeven te maaien. 
Het beheer van het stukje groen wordt hiermee volledig in handen gegeven van de 
initiatiefnemers. 

Door zich aan te sluiten bij het project ‘Groen Dichterbij’ van het IVN, wil de gemeente groene 
initiatieven onderling verbinden, nog beter ondersteunen en meer mensen enthousiasmeren 
om aan de slag te gaan met groen in hun buurt. Groen Dichterbij is een platform om kennis 

en diensten uit te wisselen en elkaar te inspireren. Zo worden inwoners gestimuleerd en 
ondersteund om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ 
van de omgeving. 

De gemeente gaat ook de komende tijd actief aan de slag met Groen Dichterbij, bijvoorbeeld 
door het organiseren van bijeenkomsten en workshops. Kijk voor meer informatie over Groen 
Dichterbij op www.ivn.nl/groendichterbij. Heb je zelf ook een idee voor een groen initiatief 
in jouw buurt? Neem dan gerust eens contact op met de gemeente om je op weg te laten 

helpen en zo ook jouw omgeving nog leuker en groener te maken.

Wethouder 
duurzaamheid   
geeft het stokje door

Zonnige ambities
De zonnepanelen op het 
bestuurscentrum in Voorhout 
en op het gemeentekantoor 
in Sassenheim zullen niemand 
ontgaan zijn. Zo wekken we een 
deel van onze eigen energie 
duurzaam op. We doen dit volgens 
de drie stappen aanpak Trias 
Energetica: eerst besparen door 
isoleren, energiezuinige apparaten 

Zonnige ambities
De zonnepanelen op het bestuurscentrum in Voorhout en op het 

gemeentekantoor in Sassenheim zullen niemand ontgaan zijn. Zo wekken we 
een deel van onze eigen energie duurzaam op. We doen dit volgens de 

drie stappen aanpak Trias Energetica: eerst besparen door isoleren, 
energiezuinige apparaten en ander gedrag, dan zelf opwekken 

en anders in ieder geval zo duurzaam mogelijk inkopen.

Op onze daken is ruimte voor nog veel meer 
zonnepanelen. Om die aan te kunnen schaffen 

heeft de gemeente een landelijke subsidie 
binnengehaald, zodat we straks ruim 10% van 

ons eigen stroomverbruik zelf opwekken. De 
overige energie kopen we 100% duurzaam in 
bij Greenchoice in de vorm van Nederlandse 
windenergie. We willen nog een veel groter 
deel van onze eigen energie opwekken. Het 
liefst alles. Je hebt zonnige ambities of niet. 


