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Gouda scoort het laagst op 
duurzaamheid in Groene Hart 
Slechts 3 van de 388 Nederlandse gemeenten presteren slechter dan Gouda als 
zij langs de groene meetlat worden gelegd. 
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Met een gemiddeld rapportcijfer van een 4,5 staat Gouda er op 
duurzaamheidsgebied niet al te best op. Tenminste, als de onlangs gepubliceerde, 
vijfde editie van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, de maatstaf is. ,,Er is dus 
veel ruimte voor verbetering. De stad moet met veel punten aan de slag en er moet 
veel meer gebeuren'', zegt samensteller Geurt van de Kerk, die hoopt dat zijn lijst 
aanzet geeft tot nadenken en het nemen van maatregelen. 

Gouda scoort al slecht op economische thema's als woonlasten en 
jeugdwerkloosheid en behoort al jaren tot de gemeenten met de hoogste lokale 
lasten. 
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Op milieupunten als kwaliteit van de natuur, CO2-uitstoot van woningen, en gebruik 
en besparing van energie gaat het in de stad niet veel beter. Teun Bokhoven, 
voorzitter van het Duurzaamheids Platform Gouda, vindt het niet van deze tijd dat 
een groot deel van de woningen in nieuwbouwwijk Westergouwe nog op 
gasleidingen kan worden aangesloten. ,,Dat is geen pluspunt voor Gouda, en dan 
druk ik mij zachtjes uit, want je weet dat dit over een aantal jaar niet meer mogelijk 
is." 

Positief vindt Bokhoven dat Gouda meedraait in een pilotproject om voor de langere 
termijn regionaal energiebeleid te ontwikkelen. ,,Gouda is één van de vijf 
deelnemende gemeenten. Dat word je niet als je geen belangstelling hebt. En het 
stadsbestuur wil met een campagne in drie wijken de aanzet geven tot meer 
energiebesparing." 

Mijn inschatting is dat Gouda volgend jaar hoger 
staat 
Teun Bokhoven 

Desondanks doet Gouda het volgens de duurzaamheidsindex minder dan 
gemeenten van vergelijkbare omvang. Die scoren gemiddeld een 5,2. Omliggende 
gemeenten als Waddinxveen (5,7) en Zuidplas (6) komen tot een krappe voldoende. 
Dat geldt niet voor Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk, die krijgen 
respectievelijk een 5,3 en een 4,8. 

De 'groene' rapporten van 2016 en 2015 van Gouda waren met gemiddeld een 5,1 
en een 4,6 ook al niet om over naar huis te schrijven. Maar toen betekende dat nog 
geen plek in de staart van de lijst. 

Dichtbevolkt 
Overigens is de duurzaamheidsindex van dit jaar voor Gouda niet één en al 
negativiteit. Zo krijgt Gouda een 9-min qua energiezuinigheid van woningen. Dat 
Gouda met zijn eindcijfer onderaan hangt in de relatief jonge index, heeft volgens 
wethouder Hilde Niezen (GroenLinks) alles te maken met het feit dat Gouda een 
compacte en dichtbevolkte stad is in de Randstad zonder buitengebied. ,,Daar 
kunnen we weinig aan veranderen. We gaan er wel naar kijken hoe het komt dat 
Gouda is gezakt op de lijst en waar punten van verbetering mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
op het gebied van afvalscheiding", laat zij in een reactie via de mail weten. 

Een voor de hand liggende conclusie op basis van de slechte positionering op de lijst 
lijkt dat voor Gouda op het gebied van duurzaamheid nog een wereld te winnen valt, 
maar dat vindt Bokhoven te negatief. Volgens hem worden er juist behoorlijke 
stappen gezet op het gebied van klimaat en energie. ,,Ik kan mij voorstellen dat er in 
het verleden te weinig is gebeurd, maar wat ik de laatste jaren zie is dat Gouda een 
intensiever beleid voert op het terrein van duurzaamheid. Mijn inschatting is dat 
Gouda volgend jaar hoger staat." 



Gemeenten langs de groene meetlat  
 
Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het begrip duurzaamheid wordt 
door stichting Duurzaam Nederland, dat de groene ranglijst samenstelt, ruim 
opgevat: 24 indicatoren zoals bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid, arbeidsparticipatie 
van vrouwen en het aantal misdrijven wegen mee bij het bepalen van het 
rapportcijfer dat een gemeente krijgt. Het gaat er namelijk om te meten hoe het gaat 
met de generaties van nu, en of zij leven op een manier die niet ten koste gaat van 
volgende generaties, aldus Geurt van de Kerk, een van de initiatiefnemers van de 
vijfde editie van de zogenoemde gemeentelijke duurzaamheidsindex. De bedoeling is 
dat de lijst stof geeft tot nadenken. 

 


