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Duurzaamheidsprijs 

Zuid-Holland 2015: 

Juryrapport 

 

 

Afgelopen dinsdag, 8 december 2015, heeft de jury van de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 

vergaderd om alle ingezonden nominaties te boordelen. Van 9 oktober tot en met 25 

november 2015 konden bezoekers van de website van D66 Zuid-Holland projecten 

nomineren om in aanmerking te kunnen komen voor het winnen van de Duurzaamheidsprijs 

van 2015. Uit al die initiatieven heeft een jury van Statenlid Josine Meurs, regionaal 

bestuurslid Lia de Ridder, oud-winnaar Leon Ammerlaan en Duurzaamste Nederlander1 

Maurits Groen een shortlist gedestilleerd. Bij het vellen van haar oordeel heeft jury de 

volgende criteria gehanteerd: 

 

 Het initiatief is gevestigd in Zuid-Holland. 

 Het initiatief moet al worden uitgevoerd. Plannen die nog in de voorbereidingsfase 

zijn, komen niet in aanmerking. 

 Het initiatief moet op kleine of grotere schaal een bijdrage leveren aan een duurzaam 

Zuid-Holland. 

 Het initiatief moet innovatief zijn. Dat betekent: het moet nieuw zijn, of nieuw in Zuid-

Holland of een nieuw onderdeel of nieuwe werkwijze bevatten. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u – in willekeurige volgorde – een korte beschrijving van de 

drie initiatieven die volgens de jury het meest duurzaam van aard zijn. Vanaf vandaag kunt u 

uw stem uitbrengen op het project waarvan u vindt dat het de Duurzaamheidsprijs Zuid-

Holland 2015 verdient. U doet dit via onze website. 

  

                                                        
1
 http://www.trouw.nl/tr/nl/32361/Duurzame-100/article/detail/4160024/2015/10/09/Zonnelampje-goed-

voor-eerste-plaats-Duurzame-100.dhtml 

https://zuidholland.d66.nl/2015/10/09/nomineer-het-beste-duurzame-initiatief-van-zuid-holland/
https://zuidholland.d66.nl/2015/11/18/nog-een-week-om-te-nomineren-voor-de-duurzaamheidsprijs-2015/
https://zuidholland.d66.nl/2015/11/18/nog-een-week-om-te-nomineren-voor-de-duurzaamheidsprijs-2015/
https://zuidholland.d66.nl/mensen/josine-meurs/
https://zuidholland.d66.nl/mensen/lia-de-ridder/
http://ammerlaan.nl/
http://www.mgmc.nl/
https://zuidholland.d66.nl/
http://www.trouw.nl/tr/nl/32361/Duurzame-100/article/detail/4160024/2015/10/09/Zonnelampje-goed-voor-eerste-plaats-Duurzame-100.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/32361/Duurzame-100/article/detail/4160024/2015/10/09/Zonnelampje-goed-voor-eerste-plaats-Duurzame-100.dhtml
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Restaurant Aan Zee 

Strandweg 1, 3233 CW, Oostvoorne 

http://www.aanzeeoostvoorne.nl/ 

 

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage 

aan een duurzaam Zuid-Holland? 

Restaurant Aan Zee is een schoolvoorbeeld van een duurzaam restaurant midden in een 

van de meest kwetsbare natuurgebieden van Zuid-Holland en in een Natura 2000 gebied: de 

duinen van Oostvoorne. De ondernemer, Jan van Marion, heeft met volle overtuiging de 

recreanten in dit prachtige gebied een dienstverlening willen bieden, zonder schade aan de 

natuur te berokkenen. Dat betekent dat het pand zelf vrijwel geen enkele negatieve invloed 

heeft op de natuur en op alle levende wezens die daar zijn, maar ook dat het pand volledig 

autarkisch functioneert en dus geen gebruik maakt van fossiele energie. 

Omdat de duurzaamheid in dit restaurant echt volop wordt beleefd, en ook overal zichtbaar 

en herkenbaar is, heeft Aan Zee een zeer sterke voorbeeldfunctie. Aangezien hier zowel in 

de zomer als ook in het voor- en naseizoen én in de winter grote aantallen recreanten 

komen, zorgt het restaurant dat duurzaamheid steeds 'gewoner' wordt. Mensen zien dat het 

niet zo bijzonder is om je bedrijf of je woning volledig met wind en zon van energie te 

voorzien. 

Daarnaast biedt Aan Zee buitensportfaciliteiten die veel jeugd en jongeren trekken die als 

ambassadeur van duurzaamheid fungeren. Tevens kan de bezoeker op het dak via 

uitkijktoren het landschap in de wijde omtrek bekijken. Daar is meteen de scherpe scheidslijn 

zichtbaar tussen de kwetsbare natuur van het Natura 2000 gebied enerzijds en het 

industrieel havencomplex van de Maasvlakte anderzijds. Maar eenmaal in het restaurant is 

er via een grote glazen geven slechts een fantastisch uitzicht via over een uniek 

duinlandschap en een mooie Noordzee aan de horizon. 

 

Wat maakt dit project innovatief?  

Aan Zee Oostvoorne is gebouwd met natuurlijke en duurzame materialen. De benodigde 

energie wordt opgewekt uit zon en wind en het koken gebeurt op hout (dus is er geen 

aansluiting voor gas nodig). 

Op het dak liggen zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit en zonnecollectoren 

gekoppeld aan zonneboilers die warm water maken. Naast het restaurant staan twee kleine 

windmolens. Samen zorgen deze opwekkers het hele jaar door voor voldoende elektriciteit 

en zonnewarmte om de bedrijfsvoering van het restaurant draaiende te houden. De 

http://www.aanzeeoostvoorne.nl/
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zonnepanelen wekken jaarlijks ca. 32.000 kWh op en de windmolens zijn goed voor 12.000 

kWh per jaar. 

Daarnaast is het restaurant voorzien van een lagetemperatuur verwarmings- en 

koelinstallatie die via een warmtepomp de nodige energie uit bodembronnen haalt: in de 

zomer wordt de warmte uit het restaurant afgevoerd naar diepe bodemlagen om dat in de 

winter weer omhoog te halen zodat men het restaurant kan verwarmen. 

Het afvalwater van het restaurant wordt gezuiverd in een helofytenveld en het hemelwater 

wordt in de duinen gefiltreerd waardoor er geen rioolaansluiting nodig is. Alle verlichting 

wordt geleverd door ledlampen die gevoed worden door de wind- en zonne-elektriciteit. 

 

Motivatie van de jury 

“Dit initiatief klopt ecologisch helemaal. Alles wordt uit de kast gehaald: het is concreet, 

consequent, laagdrempelig en inspirerend. Redenen genoeg om dit project op de shortlist te 

zetten voor de stemronde van de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2015.” 
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Afval Loont 

Wijnhaven 23, Rotterdam 

http://www.afvalloont.nl/ 

 

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland? 

Een groot deel van het huishoudelijk afval is te hergebruiken als grondstof voor nieuwe 

producten. Afval Loont wil mensen bewust maken van de waarde van afval. Als dat lukt, dan 

zetten zij zich actief in voor het scheiden van afval en grondstoffen. Dat is goed voor het 

milieu! Niet voor niets is de missie van Afval Loont dan ook: “samen sparen we de natuur”. 

Bij Afval Loont wordt afval ingezameld, hergebruikt en wordt bewustzijn rond afval 

gestimuleerd. De basisgedachte is: afval is een grondstof, geen onbruikbare reststof. Dus: 

minder afhankelijkheid van grondstoffen, minder verbruik fossiele grondstof en (dus) minder 

CO2. Bovendien neemt bewustzijn bij (jeugdige) burgers omtrent afval- en milieuprobleem 

toe. 

 

Wat maakt dit project innovatief? 

Afval loont is een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Terwijl 

mensen veelal gewend zijn om te betalen voor hun afval, krijgt men bij Afval Loont een 

geldbedrag voor huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingeleverd. Afval Loont sluit 

hiermee aan bij de Nederlandse spaardrift en zorgt er tegelijkertijd voor dat de natuur wordt 

gespaard. En voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden de Afval Loont-

filialen een mooie werkplek. De kracht van Afval Loont zit in de combinatie van haar 

communicatieaanpak en het individueel belonen voor het inleveren van gescheiden afval. De 

ingeleverde grondstoffen en het gespaarde saldo kan de spaarder bijhouden op zijn 

persoonlijke pagina op de Afval Loont-website. Zo blijft de spaarder betrokken. 

Samenvattend: 

 Op deze manier kost afval geen geld, maar levert het geld op. 

 Sterk gericht op burgers en brede maatschappelijke verankering. 

 Het is een commercieel initiatief en kan in eigen financiering voorzien. 

 Bottom-up onstaan, niet afhankelijk van de macht van de afvalsector. 

 Koppeling ecologische duurzaamheid aan sociale duurzaamheid door voedselbank 

als spaardoel. 

 

Eindoordeel van de jury 

“In dit project wordt duurzaamheid op creatieve manier gekoppeld aan andere (lokale) 

maatschappelijke doelen, van sportverenigingen tot voedselbanken. Het is schaalbaar en 

http://www.afvalloont.nl/
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tastbaar en heeft na een lokale pilot grote partners gevonden, die het initiatief meer kracht 

hebben gegeven. Het draagt eraan bij dat mensen anders met afval omgaan.” 
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De Groene Keuze van Dunavie 

Boslaan 2a, 2224 HH, Katwijk 

http://www.degroenekeuzevan.nl/ 

 

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland? 

Met 'De Groene Keuze Van' biedt Dunavie, een woningcorporatie, haar huurders een 

menukaart aan duurzame maatregelen die zij in hun woning kunnen toepassen. Voor iedere 

keuze wordt een kleine huurverhoging betaald, maar is ook duidelijk hoeveel er bespaard 

kan worden. Voor mensen in een sociale huurwoning zijn zonnepanelen of andere 

investeringen vaak niet te betalen. Met dit initiatief hebben zij wél toegang tot duurzame 

verbeteringen van hun woning en worden ze bewust gemaakt van duurzaam leven. 

De bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland is helder: de grootste verbruikers (en dus 

vervuilers) zijn allereerst bedrijven, maar daarna slecht geïsoleerde woningen. Eén van de 

grootste verbeteringen die we op korte termijn kunnen maken is verspilling tegengaan door 

woningen te verduurzamen en bewoners bewust(er) te maken. Dit project doet beide. Het is 

nadrukkelijk geen vervanging van de schilverbetering, maar een aanvulling daarop. 

 

Wat maakt dit project innovatief? 

Dit is het eerste project in Nederland waarbij sociale huurders zelf kunnen kiezen uit opties 

om hun woning duurzamer te maken, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Die keuze staat los 

van grootschalige renovatie, of kan daarbovenop worden gemaakt. Doordat huurders een 

kleine maandelijkse huurverhoging krijgen worden duurzame investeringen betaalbaar. 

Uiteindelijk wordt slechts de helft van de investering doorberekend in de huur. Door de 

maandelijkse besparing inzichtelijk te maken (en af te zetten tegen de maandelijkse 

verhoging, die veelal lager is dan de besparing) zet je in op een groep mensen die uit 

zichzelf niet zouden investeren in duurzaamheid. In de gemeente Katwijk (bijna 65.000 

inwoners) zijn 30% van de woningen sociale huurwoningen, je bereikt zo dus een grote 

groep. 

In de inmiddels gedane pilot heeft 20% van de deelnemende huurders in één week gekozen 

voor 1 tot wel 5 verduurzamende producten voor hun woning. Van de overige huurders was 

de waardering groot. Hun interesse is gewekt en bij een buurman die wél zonnepanelen 

gekozen heeft, komen veel buren kijken. 

Het project is innovatief omdat het niet gaat over de schilverbetering van woningen, wat 

iedere corporatie behoort te doen en Dunavie ook doet, maar om een aanvulling hierop die 

huurders zelf betrekt bij duurzaamheid. Het maakt mensen bewust en de huurders die 

voorop lopen zijn trots en dragen dit uit. Het effect versterkt dus. Naast de daadwerkelijke 

investeringen in duurzaamheid wordt maatschappelijk bewustzijn gestimuleerd. 

http://www.degroenekeuzevan.nl/
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Motivatie van de jury 

“De jury waardeerde de keuzevrijheid voor de individuele huurder. Het is bijzonder dat er in 

de sociale huursector iets te kiezen is. Daardoor draagt het project bij aan bewustwording. 

Buren beïnvloeden elkaar op positieve wijze ('De buurman heeft het ook'). Het initiatief is 

overdraagbaar. De corporatie heeft haar nek uitgestoken en dat moet beloond worden.” 

 

■ 


