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Summary 

The Dutch National Monitor for Sustainable Cities 2016 shows that Dutch 
cities as a whole have made a step forward on the road to sustainability. 
Causes are a better performance on ecological and to a lesser degree on 
economic capital. The socio-cultural capital has not improved yet. Smaller 
municipalities picked up in sustainability performance better than larger 
(100.000plus) ones over the past 3 years. However, some municipalities 
such as those in Rotterdam and Delfzijl areas, already scoring most 
unfavorably in 2014, have decreased further in sustainability score the past 
years and seem to need extra policy attention and support.  
 
Most municipalities showed upward trend 
The year 2015 showed little improvement in sustainability performance 
(expressed as % of target achievement) but in this 2016 report an upward 
trend became visible for the whole of the 390 municipalities of the 
Netherlands. As shown in the figure below, since 2015 ecological capital 
improved, as well as economic capital. Socio-cultural capital, however, did 
not yet profit from the ending of the economic recession in the Netherlands.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S.1 Average sustainability score for the 390 municipalities 
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How sustainability is measured 

The ‘Telos method’ used for this monitor is based on the Brundtland sustainability 

concept and its follow-up in the UN Sustainable Development Goals. This concept 

includes three pillars, called ‘capitals' (People, Profit and Planet), 19 themes, 

called ‘stocks’, and related sustainability ‘requirements’. Some 105 indicators are 

used which, in combination, allow for the concrete measurement of these 

requirements.  Subsequently, measured outcomes for these indicators are 

assessed against concrete goals, which are derived from the general 

sustainability requirements mentioned. Subsequently, these measured outcomes 

are expressed as scores representing percentage goal achievement. As 

summarized in the figure below, step by step, the indicator scores are aggregated 

to stock scores, capital scores and finally to an overall sustainability score. 
 

 
Figure S.2 Telos sustainability monitor method  

 
Large cities show les improvement in sustainability score than small ones 

over past 3 years  

A more detailed analysis shows that large differences between Dutch munici-

palities exist. Small municipalities of less than 50.000 inhabitants profited of the 

economic recovery, contrary to cities with more than 100.000 inhabitants. Social 

capital decline is absent in the smaller municipalities but is still taking place in the 

larger cities. Improvement of the environmental capital is in smaller municipalities 

more outspoken than in de larger ones. Against the national trend, large cities of 

the Netherlands, such as Rotterdam (0.6 mln), The Hague (0.5 mln) and Utrecht 

(0.3mln) showed a declining total sustainability score over the past 3 years. 

Obviously, the economic recovery is first picked up in smaller municipalities.    
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Part of the municipalities lagging behind in 2014 are losing ground further 

the past three years  

General trends have to be nuanced in many respects when looking at individual 

cases. A group of cities already scoring relatively low in 2014 showed a further 

decline of 1.5% or more in total sustainability score over the past three years. 

These include a.o. Den Helder, Delfzijl area, The Hague and Rotterdam area. 

Among the 10 municipalities scoring lowest on socio-cultural capital, most were 

lagging behind further the past 3 years, creating major challenges for their 

governments (e.g. Lelystad, Heerlen and Enschede). An urgent further study of 

the causes and possible extra remedial actions is proposed. 

 

A group of 45 municipalities improved more than 2.5% in sustainability 

score past three years 

Some 45 municipalities improved sustainability score more than 2.5% between 

2014-2016. Two of these cities had more than 100.000 inhabitants: Ede and 

Westland. 

  

Large cities economic power houses, small ones social champions 

Comparing small, medium-sized and large cities, as presented in the figure below, 

shows, like in previous years, that larger cities perform better on economic capital 

but less on social capital. Environmental capital performance is less affected by 

city size, but lower in larger cities than in smaller ones.  

 

 

Figure S.3 Sustainability scores for small, medium-sized and large Dutch municipalities 2016 

 

Environmental performance improved for most themes (stocks) 

An improvement over the past 3 years was found for waste handling (circular 

economy), the transition to sustainable energy sources and energy saving, clean 

air and urgent soil clean-up cases. Less positive was the outcome for water and 
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annoyance & emergencies. The latter may be caused by the improving economy 

and intensified traffic. 

 

 
Figure S.4 Environmental stock scores over the period 2014-2016 

 

In general, growing-, green- and New Town- type of cities were most sustainable.   

 

Follow-up activities 

Telos, Tilburg University, produce the National Monitor for Sustainable 

Municipalities 2016. It was developed within the framework of the Steering 

Committee for municipal sustainability monitoring. This Steering Committee is 

based on a collaboration between the Dutch Ministries of Infrastructure and 

Environment, and of Internal Affairs and Kingdom Relations, as well as the 

Association of Netherlands Municipalities (VNG) including the Knowledge Institute 

of Dutch Municipalities (KING). It promotes the improvement of sustainability 

monitoring of Dutch municipalities.  

 

Telos will, in collaboration with VNG International, the international cooperation 

agency of the Association of Netherlands Municipalities, supplement the National 

Monitor 2016 by the end of the year with a new instrument, the National 

Governance Monitor for Sustainable Municipalities. This monitor will show, on 

request of the Dutch ministry for Infrastructure and Environment, sustainability 

policy goals and their implementation by city governments and how they impact 

the results of the National Monitor presented in this report.   

 

Furthermore, Telos is preparing a study on the interaction between the three 

sustainability capitals, including the green growth, social growth and 

environmental equity domains.  Understanding the mechanisms to create synergy 
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and to avoid passing externalities to other capitals is essential to be able to advice 

governments on steps to improve overall sustainability performance, e.g. by 

effective regional co-operation arrangements. 

      

 
Figure S.5 Overview of the total sustainability scores of the Dutch municipalities 

 

The outcome of the monitor can be accessed interactively through 

www.DuurzameSteden.nl. 

http://www.duurzamesteden.nl/
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Samenvatting 

De nationale monitor 2016 toont dat de duurzaamheid van de Nederlandse 

gemeenten een stap vooruit heeft gemaakt. Dat komt vooral door betere 

milieu prestaties maar ook door de aantrekkende economie. Op sociaal-

cultureel gebied is er nog geen algehele verbetering opgetreden. De afge-

lopen drie jaar zijn kleine gemeenten duidelijker vooruitgegaan dan 

100.000plus gemeenten. Gemeenten zoals die in het Rijnmondgebied en 

rondom Delfzijl, die in 2014 al ongunstig scoorden, zijn de afgelopen drie 

jaar nog verder achteruit gegaan en lijken extra beleidsaandacht en onder-

steuning nodig te hebben. Onder de 100.000plus gemeenten doen Ede en 

Westland het de afgelopen jaren echter juist beter en weet Amsterdam zich 

grotendeels te onttrekken aan de achtergang die bij de andere G4 steden is 

geconstateerd. Voor het eerst zijn ook kenmerken van groene groei oriën-

terend in beeld gebracht.  

 

Trend omhoog gevonden 

Was er in 2015 weinig verbetering te melden in de totale duurzaamheidscore 

(uitgedrukt in % doelbereiking) van de 390 gemeenten in ons land, dit jaar ziet het 

algemene beeld er zonniger uit. Het economisch kapitaal trekt aan, het milieu-

kapitaal verbetert eveneens, maar bij het sociale kapitaal is de eerdere teruggang 

nog niet omgebogen. De duurzaamheid van de gemeenten is in kaart gebracht op 

basis van 105 indicatoren die zijn opgenomen in 19 thema’s of voorraden, welke 

zijn gegroepeerd in drie duurzaamheidskapitalen. 
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Figuur S.1 Gemiddelde duurzaamheidscores van de 390 gemeenten in Nederland  

 

Grote gemeenten lopen achter bij duurzaamheidsverbetering 

Een meer gedetailleerde analyse leert dat er tussen gemeenten flinke verschillen 

optreden. Het economisch herstel is in de gemeenten met minder dan 50.000 

inwoners krachtiger dan in de 100.000plus gemeenten, er is gemiddeld geen 

sociale teruggang bij de kleine gemeenten, terwijl die in de grote gemeenten nog 

doorzet. De verbeterde milieuprestaties zijn in de kleine gemeenten minstens zo 

groot als in de grote gemeenten. Bij de G4 is, tegen de algemene trend in, de 

totale duurzaamheid de afgelopen drie jaar afgenomen. Amsterdam maakt op dit 

beeld een uitzondering door nauwelijks te zijn achteruit gegaan. Het duurt kenne-

lijk langer voor het herstel van de economie breed door gaat werken, terwijl dit in 

de kleine en middelgrote gemeenten sneller lijkt te worden opgepakt. 

 

Gemeenten met sociale achterstand meest de dupe  

De algemene conclusies vergen verdere nuancering want er zijn gemeenten die 

door een moeilijke fase gaan. Een groep gemeenten, zie onderstaande figuur, 

scoorde relatief laag in 2014 en vertoonde een verdere teruggang van 1.5% of 

meer in score over 2014-2016. Tot deze groep gemeenten behoren o.a. Den 

Helder, Delfzijl en omgeving, Den Haag, en Rotterdam en omgeving. Onder-

staande tabel laat zien dat in de periode 2014-2016 de tien laagst op sociaal-

cultureel kapitaal scorende gemeenten vaak de afgelopen jaren nog ongunstiger 

gingen scoren, zoals bij Pekela, Kerkrade, Lelystad, Delfzijl, Heerlen, Brunssum 

en Enschede. De besturen staan hier voor grote uitdagingen. Een urgente ana-

lyse van de oorzaken en mogelijke remedies door samenwerkende overheden en 

bedrijven lijkt aangewezen. 
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Ongunstigst sociaal 

scorende 

gemeenten 

 

 

2014 

 

 

2015 2016 

Pekela 37.3 35.5 34.7 

Kerkrade 35.7 37.0 34.8 

Lelystad 39.0 37.1 35.5 

Delfzijl 40.3 38.7 36.5 

Heerlen 39.6 38.5 36.6 

Rotterdam 38.4 36.6 36.6 

Brunssum 40.9 39.5 37.4 

Oldambt 38.4 36.4 37.6 

Enschede 40.3 39.5 38.2 

Menterwolde 38.9 38.8 38.4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur S.2 Gemeenten die in 2014 laag scoorden (oranje en rood gekleurd) en sindsdien meer dan 
1.5% verder achteruit zijn gegaan 
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Grote gemeenten economisch sterk, kleine sociale kampioenen 

Kijken we naar het algemene niveau van de kapitaal scores bij de gemeenten van 

verschillende grootte dan wordt net als eerdere jaren gevonden dat de scores van 

het ecologisch kapitaal niet zo sterk variëren maar dat die van het economisch en 

het sociaal-cultureel kapitaal dit wel doen. Grote gemeenten doen het economisch 

duidelijk beter en kleine gemeenten hebben een flink betere sociaal-culturele 

score. 

 

 

Figuur S.3 Duurzaamheidscores per kapitaal per grootte klasse gemeenten voor 2016 

 

In algemene zin zijn bij het sociaal-culturele kapitaal de laatste drie jaar de duur-

zaamheidscores voor onderwijs en veiligheid (vandalisme, jeugdcriminaliteit) 

verbeterd maar die voor economische participatie, (vooral langdurige werkloos-

heid) fors verslechterd.  

 

Bij het economisch kapitaal verbeterden kennis (aandeel hoog opgeleiden) en 

infrastructuur & bereikbaarheid (laadpalen en schone voertuigen). Economisch 

komen Midden- Delfland, Delft, Utrecht, Groningen en Amsterdam als best 

scorend uit de bus. 
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Gunstigst 

economisch scorende 

gemeenten 

 

 

2014 

 

 

2015 2016 

Midden-Delfland 56.90 62.00 61.20 

Delft 60.60 60.80 61.10 

Utrecht (gemeente) 62.70 60.80 60.80 

Groningen (gemeente) 60.60 59.80 59.30 

Amsterdam 56.70 58.50 58.10 

Westland 53.30 55.20 56.60 

Oegstgeest 50.10 52.60 56.50 

Lansingerland 55.60 54.60 55.70 

Oostzaan 51.40 54.50 55.70 

Bunnik 52.70 52.50 55.50 

 

Meeste milieuprestaties in de lift 

Enige dynamiek is de afgelopen jaren ook bij het ecologisch kapitaal van de 

gemeenten opgetreden. De scores verbeterden door een betere afvalinzameling 

en scheiding, door overgang op duurzame energiebronnen en energiebesparing, 

door schonere lucht en het verder afhandelen van de humane spoedlocaties 

bodemsanering. Voor het laatste moesten nog steeds onbegrijpelijke kunstgrepen 

worden toegepast om aan de geheim gehouden concrete gegevens te komen. De 

water kwaliteit, met name die van oppervlaktewater, scoorde in 2016 minder 

gunstig. Ook nam de hinder door geluid en het risico op calamiteiten, mogelijk als 

gevolg van bepaalde toegenomen economische activiteiten zoals het wegverkeer, 

weer toe en daarmee nam de duurzaamheidscore af. 

 

 
 
Figuur S.4 Gemiddelde scores (% doelbereiking) per ecologische voorraad voor alle 390 gemeenten in 
de rapportage periode 2014-2016 

 

De typen gemeenten die het meest gunstig zijn voor duurzaamheid zijn de groei-, 

New Town-, en groene gemeenten. Ongunstig pakken de typen van de krimp- en 

de centrumgemeente uit. 
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Vervolgactiviteiten 

Deze Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2016 heeft Telos, onderdeel van 

de Tilburg School of Economics and Management van de Universiteit van Tilburg, 

opgesteld onder auspiciën van de Stuurgroep gemeentelijke duurzaamheidsmoni-

toring. In deze Stuurgroep zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertegenwoordigd, alsmede de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG en het daarmee gelieerde KING). 

Ze stemt diverse initiatieven op het gebied van monitoring van gemeentelijke 

duurzaamheid op elkaar af. Telos volgt, als het gaat om de definiëring van het 

begrip duurzame ontwikkeling, de brede definitie van de VN Commissie 

Brundtland en de uitwerking daarvan in de recent opnieuw bekrachtigde VN 

Global Goals for Sustainable Development. Daarin wordt benadrukt dat duurzame 

ontwikkeling de gelijktijdige evenwichtige ontwikkeling van zowel het ecologische 

als het sociale en het economische kapitaal betreft. 

 

Eind dit jaar wordt ernaar gestreefd om samen met VNG International en in 

opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook de governance 

(beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan) van duurzaamheid bij alle 

gemeenten te publiceren en de samenhang met de hier beschreven foto van de 

duurzaamheid toestand te analyseren. 

 

Telos is verder bezig om de samenhang tussen de drie kapitalen in de vorm van 

groene groei, sociale groei en milieurechtvaardigheid te onderzoeken en in het 

perspectief te plaatsen van regionale ontwikkelingen. In een aparte nota zal 

daarop later worden ingegaan. 
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FiguurS.5 De totaal scores van de duurzaamheid van de 390 Nederlandse gemeenten 

 

De monitor is interactief te raadplegen via www.DuurzameSteden.nl 
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1 Gemeentelijke duurzaamheid hoog 

op internationale agenda 

1.1 De nationale monitor duurzame gemeenten 2016 

De voorliggende Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2016 is de derde in rij. 

De eerste werd maart 2014 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastruc-

tuur en Milieu in Den Haag. Sindsdien wordt de monitor jaarlijks uitgebracht door 

Telos, Tilburg University. Het doel van de Nationale monitor is een “foto” van de 

ecologische, sociaal-culturele en economische situatie op het grondgebied van 

alle gemeenten in Nederland te geven. De bril die bij het kijken naar deze foto’s 

wordt opgezet is die van duurzame ontwikkeling. Bovendien kan daarbij algemeen 

worden gekeken naar een totaal score voor brede duurzaamheid of afzonderlijk 

naar het milieu-, het economie- of het sociale domein. Maar er kan ook worden 

ingezoomd naar thema’s zoals energie, educatie of mobiliteit en nog verder tot het 

niveau van een specifieke indicator zoals windmolens, vroegtijdige schoolverla-

ters of arme huishoudens. Voor elke indicator, er zijn er ruim honderd geanaly-

seerd, wordt eerst vanuit algemene duurzaamheidsoverwegingen een na te stre-

ven doel geformuleerd en vervolgens wordt nagegaan hoever de actuele situatie 

daarvan afwijkt. De situatie in alle gemeenten wordt zodoende aan dezelfde 

uitgangspunten getoetst, zodat de uitkomsten voor alle gemeenten onderling 

kunnen worden vergeleken. Tegelijk is Telos zich ervan bewust dat daarmee 

geen recht wordt gedaan aan de vaak sterk verschillende ontwikkelingspaden die 

gemeenten gaan. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet hiermee dan ook 

rekening worden gehouden. Het gaat niet zozeer om de volgorde in een score 

lijst, maar om de verbeterstappen die gemeenten voor zichzelf kunnen uitstip-

pelen. Daarbij heeft Telos het concept van de gemeente-typologie ontwikkeld om 

gemeenten te helpen zich te benchmarken met gemeenten die met een vergelijk-

bare ontwikkelingsopgave te maken hebben. Er worden gemeenten van verschil-

lende grootte onderscheiden en van verschillende kwalitatieve typen, zoals 

gemeenten met een agrarische of een sterk industriële achtergrond.  

 

De ontwikkelingen in Nederland worden mede bepaald door die in Europees en 

mondiaal verband. Daarom zal daarbij eerst worden stilgestaan. Vervolgens zal 

de manier van werken nader worden toegelicht en zal worden ingegaan op de 

uitkomsten van de monitor. 
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1.2 Nieuwe Sustainability Development Goals, Parijse klimaat-

overeenkomst en Habitat III 

Op 25 september 2015 werden in New York door 193 landen van de Algemene 

Vergadering van de VN, in de vorm van de 2030 Agenda for Sustainable 

Development, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs) 

aangenomen1. In de promotie hiervan zijn zij ook als de “Global Goals” naar voren 

gebracht. De genoemde Agenda voor Duurzame Ontwikkeling kent 92 paragrafen 

met als belangrijkste nr 51, waarin 17 SDGs met daaraan verbonden 169 taken, 

zijn geformuleerd. 

 

 

Figuur 1.1 De17 VN 2030 Sustainable Development Goals (2015) 

 

 

Onder deze SDGs zijn er meerdere die van direct belang zijn voor de duurzaam-

heid van Nederlandse gemeenten, zoals 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12 en 13. In het bijzon-

der Doel 11 richt zich rechtstreeks tot gemeenten.  

 

Daarnaast werd kort na het aanvaarden van de SDGs op het gebied van Doel 13 

op 12 december 2015 te Parijs een baanbrekende bindende overeenkomst geslo-

ten over het klimaat, die de eerdere afspraken uit het Kyoto Protocol van 1997 

vervangt en aanscherpt en waarbij zich nu ook China, India en de VS hebben 

aangesloten.2   

  

_______________________________________________________________________________________________ 
1 UNDP, 2015, "World leaders adopt Sustainable Development Goals". United Nations Development Programme. 

Retrieved 25 September 2015. 
2 http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html
http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
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Figuur 1.1 Euforie onder de leiders na de geslaagde klimaattop in Parijs op 12 december 2015 na het 
mislukken van de eerdere top in 2012 te Kopenhagen; staatssecretaris Dijksma ratificeert op 22 april 
2016 

 

De monitoring aspecten van dergelijke internationale overeenkomsten vergen 

latere uitwerking en zijn veelal op de internationale verdragen en de daaruit 

voortvloeiende nationale verplichtingen gericht. In dit verband is in 2015 een 

interessant rapport aan de Secretaris-Generaal van de VN uitgebracht door het 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN)3, waarin onder meer staat te 

lezen: 

  

“It is expected that complementary monitoring will occur at regional and global 

levels... Each level of monitoring requires different types of indicators. This report 

proposes 100 Global Monitoring Indicators, accompanied by suggestions for 

Complementary National Indicators, which together track the full range of SDGs 

and targets in an integrated, clear, and effective manner… Given the breadth of 

country circumstances, we expect substantial variation in the number and type of 

national indicators that countries will adopt. This report includes some initial 

suggestions for such indicators. We underscore that the preliminary list of 

Complementary National Indicators is far from exhaustive and meant only for 

inspiration and illustration…. This report identifies a number of urgent technical 

priorities that need to be addressed over the coming months to develop an 

effective indicator framework for the SDGs. They include filling gaps in available 

indicators; harnessing new, innovative sources of data; and moving towards 

annual monitoring.” 

_______________________________________________________________________________________________ 
3 SDSN (2015), Indicators and a Monitoring Network for the Sustainable Development Goals, A Report to the Secretary-

General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, June 12,   

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/05/150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf  

 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/05/150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf
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Een derde belangrijke internationale bijeenkomst staat voor het najaar 2016 ge-

pland, de VN Habitat III conferentie over de “New Urban Agenda” die in oktober te 

Quito, Peru wordt gehouden.4 Bij deze conferentie staat de stad wel centraal en 

vooral de problematiek van de volkshuisvesting en van de sloppenwijken aan de 

randen van snel groeiende steden in ontwikkelingslanden.  

 

De monitoring van de SDGs zal naar schatting geen grote veranderingen vereisen 

van de manier waarop in Nederland monitoring plaatsvindt omdat veel van de 

SDG gerelateerde indicatoren in relatie staan tot de situatie in ontwikkelingslan-

den. Daarnaast richten de afspraken in het kader van de SDGs zich niet zozeer 

op steden maar op landen. Dat neemt niet weg dat er suggesties voor indicatoren 

in staan die ook voor de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid van 

belang zijn. De verwachting is dat door de SDGs wereldwijd de aandacht voor 

monitoring zal toenemen en er meer convergentie zal komen in de te monitoren 

thema’s. 

 

1.3 OESO en EU studies 

Dichter bij huis zijn er in OESO- en EU kader ook nieuwe ontwikkelingen, waar-

van een enkele wordt gememoreerd. 

 

Binnen de OESO is sinds 2009 op basis van een ministeriële Green Growth 

Declaration een OESO Green Cities Program gestart, waarvan in 2013 de eerste 

resultaten zijn gepubliceerd.5  Jaarlijks komt in Parijs het Green Growth Forum 

bijeen waar dit onderwerp verder wordt uitgewerkt. Een van de elementen daarbij 

is de OESO Metropolitan Areas Database, die is gevisualiseerd in de OESO 

Metropolitan eXplorer.6 

 

Het eerdere Europese Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) is 

afgelopen jaar ook in een nieuwe fase gekomen.7 Het project is geëvalueerd en 

kreeg een doorstart onder de Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR). 

 

Afgelopen jaar heeft Telos met subsidie van het ministerie van BZK en in vervolg 

op een eerdere samenwerking met DGMilieu van de Europese Commissie, een 

Europese benchmark studie uitgevoerd voor 114 EU steden en de 100.000plus 

gemeenten van Nederland.8 Er konden gegevens voor ca. 80 indicatoren worden 

verzameld en een bevestiging worden gevonden voor het ook in Nederland 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 http://unhabitat.org/the-new-urban-agenda-will-be-decided-in-quito/ 
5 OECD (2013), Green Growth in Cities, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264195325-en  
6 OECD (2016), The OECD Metropolitan Areas Database visualised through the Metropolitan eXplorer, June 2016, 

http://measuringurban.oecd.org  
7 RFSC (2016), http://www.ccre.org/en/activites/view/25 and http://app.rfsc.eu/     
8Zoeteman, K., R. Mulder, R. Smeets, C. Wentink (2016), Towards Sustainable EU cities, a quantitative benchmark 

study of 114 European and 31 Dutch cities, Telos Tilburg University, Tilburg, 2 March, 

http://telos.nl/Publicaties/default.aspx, . www.sustainablecitiesbenchmark.eu.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264195325-en
http://measuringurban.oecd.org/
http://www.ccre.org/en/activites/view/25
http://app.rfsc.eu/
http://telos.nl/Publicaties/default.aspx
http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
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optredende effect dat in grotere steden de economie beter floreert maar dat dit 

ten koste gaat van het milieu- en vooral het sociaal-cultureel kapitaal. 

 

 
 
Figuur 1.2 Invloed van grootte van de stad op de duurzaamheidscores en de drie kapitalen volgens de 
Telos studie in 114 EU gemeenten9 

 

De studie is gepresenteerd op 12 april ter gelegenheid van het Nederlandse 

voorzitterschap van de EU tijdens de voorjaarsconferentie van EUROCITIES te 

Enschede. Een nieuw element is dat de EU monitor interactief is gemaakt zodat 

een Nederlandse 100.000plus stad zich met andere steden in de EU kan verge-

lijken (zie www.sustainablecitiesbenchmark.eu). Ook de voorliggende Nationale 

monitor kan vanaf nu interactief worden gebruikt. 

 

1.4 Ontwikkelingen in Nederland 

In 2015 gaf het Ministerie van IenM, in vervolg op de wens van de staatssecre-

taris van Infrastructuur en Milieu om tot één maatgevende monitor voor duurzame 

gemeenten te komen, de opdracht aan Telos en VNG International/Fair Business 

om een governance monitor (over doelen en de uitvoering daarvan) voor alle 

gemeenten van ons land te ontwikkelen in vervolg op de eerdere Landelijke 

Duurzaamheidsmeter. Dit project is in volle gang met inbreng van een klankbord-

groep, waarin onderzoekers een vijftal gemeenten en andere betrokken organi-

saties. Op basis van belangrijke openbare beleidsdocumenten van de gemeenten 

worden, met behulp van een twintigtal criteria, de governance aspecten in beeld 

_______________________________________________________________________________________________ 
9 Zoeteman, K., R. Mulder, R. Smeets, C. Wentink (2016), Towards Sustainable EU cities, a quantitative benchmark 

study of 114 European and 31 Dutch cities, Telos Tilburg University, Tilburg, 2 March, 

http://telos.nl/Publicaties/default.aspx and www.sustainablecitiesbenchmark.eu.   
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gebracht, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een panel van 25 getrainde 

studenten. Voor eind 2016 zal het project naar verwachting worden gepubliceerd. 

Onderdeel van de Governance monitor is het Duurzaam Inkopen door gemeen-

ten, waarover door beide genoemde organisaties begin 2016 eveneens een 

onderzoeksproject voor IenM is gepubliceerd.10   

  

 

Figuur 1.3 De uitreiking van de Nationale monitor aan de acht per type best scorende  

 

Inmiddels heeft de Nationale monitor, naast steeds ruimere toepassingen voor 

individuele gemeenten, provincies en het Waddengebied, ook toepassing gekre-

gen bij het formuleren van een selectiekader en een jaarlijkse impactrapportage 

voor green bonds, zoals deze door de BNG Bank sinds 2014 jaarlijks worden 

uitgeschreven voor de financiering van de meest duurzame gemeenten. In 2016 

zijn ook social housing bonds voor leningen aan de duurzaamste woningcorpo-

raties in ons land toegevoegd.11  

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
10 Zoeteman, B., L, Snoey, C. Wentink, M. Klein, 2016, Hoe ambitieus zetten gemeenten duurzaam inkopen in?, Telos 

rapport nr 16.140, Tilburg University, 

http://telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/426159.aspx?t=Hoe+ambitieus+zetten+gemeenten+Duurzaam+Inkopen

+in%3f 
11 https://www.bngbank.nl/Pages/Investors/BNG-Bank-Social-Bond-for-Dutch-Housing-Associations.aspx 

 

http://telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/426159.aspx?t=Hoe+ambitieus+zetten+gemeenten+Duurzaam+Inkopen+in%3f
http://telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/426159.aspx?t=Hoe+ambitieus+zetten+gemeenten+Duurzaam+Inkopen+in%3f
https://www.bngbank.nl/Pages/Investors/BNG-Bank-Social-Bond-for-Dutch-Housing-Associations.aspx
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1.5 Wat is er in de monitor 2016 anders? 

De Nationale monitor 2016 wordt eerder uitgebracht dan de hiervoor genoemde in 

bewerking zijnde Governance monitor van de Nederlandse gemeenten. Daarmee 

is nog niet voldaan aan het streven om tot één nationale duurzaamheidsmonitor 

te komen. Wel zal bij het uitkomen van de Governance monitor op verbanden met 

de uitkomsten van voorliggende Nationale 3P monitor worden ingegaan. 

 

Hoewel de onderzoekers de consistentie met de eerdere monitor jaargangen 

voorop stellen, zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van het 

databestand te verbeteren. In de voorliggende Nationale monitor 2016 zijn bij-

voorbeeld een aantal indicatoren vervangen of weggelaten, omdat er geen 

nieuwe meetcijfers meer worden verzameld. In hoofdstuk 2 wordt hier uitgebreider 

op ingegaan. Het resultaat is dat er in de voorliggende monitor 105 indicatoren 

zijn gebruikt tegen 106 vorig jaar. Nog steeds doet zich daarbij het feit voor dat bij 

belangrijke indicatoren, zoals de voortgang van de urgente gevallen van bodem-

sanering, het zeer moeilijk blijft om gedetailleerde gegevens per gemeente te 

verzamelen. De overheid trekt hierbij, zie bijvoorbeeld het Compendium voor de 

Leefomgeving12, een ‘rookgordijn’ op door wel een indicatief kaartje van de 

situatie te verstrekken, maar bij navraag geen inzage te geven in de aantallen 

gevallen per gemeente. Desondanks is er door Telos, middels een uitgebreid 

onderzoek bij provincies, milieu-uitvoeringsdiensten en gemeenten een vrijwel 

sluitend overzicht gereconstrueerd.  

 

In 2016 beschikt Nederland over 390 gemeenten in plaats van 393 in 2015. In 

2016 zijn dezelfde typen gemeenten aangehouden als in 2015. 

 

Waar indicatoren en gemeenten zijn aangepast is de nieuwe situatie ook gerecon-

strueerd voor de voorliggende jaren, zodat verschillen tussen 2016, 2015 en 2014 

betrouwbaar in beeld kunnen worden gebracht. In deze monitor is het mogelijk 

trends over drie jaar na te gaan, waardoor mede zichtbaar wordt hoe sterk duur-

zaamheidscores van jaar op jaar kunnen variëren. 

 

In deze monitor zijn nieuwe ontwikkelingen beschreven om het veld van duur-

zaamheidsmonitoring verder te brengen dan alleen het berekenen van de scores 

van de drie kapitalen, door op zoek te gaan naar de drijvende krachten die leiden 

tot afwenteling of synergie tussen de kapitalen. Daar liggen ook de interessante 

beleidsinteracties, die op basis van de monitoruitkomsten kunnen worden ont-

wikkeld. In de slothoofdstukken wordt hierop ingegaan. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
12 http://www.clo.nl/indicatoren/nl0258-inventarisatie-van-aantal-locaties-met-bodemverontreiniging- 

 

http://www.clo.nl/indicatoren/nl0258-inventarisatie-van-aantal-locaties-met-bodemverontreiniging-
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2 Kenmerken en veranderingen van 

het meetinstrument ten opzichte 

van 2015 

Om de uitkomsten voor 2016 te kunnen duiden zal hier kort worden samengevat 

hoe het meetinstrument werkt en welke veranderingen zijn opgetreden ten 

opzichte van het vorige jaar. Dit laatste betreft de gerealiseerde gemeentelijke 

herindelingen en een aantal wijzigingen in het bestand aan indicatoren. 

 

2.1 De Telos werkwijze 

Telos heeft zijn methode primair gebaseerd op een analyse van de belangrijkste 

thema’s, die elk van de drie duurzaamheidsdomeinen (3P) bepalen, waarvoor 

algemene duurzaamheidsdoelen geformuleerd zijn (bijlage 1). Daarna worden er 

indicatoren afgeleid die deze doelen kunnen meten. Zoals hiervoor aangeduid, 

worden in de monitor per indicator de door andere instanties, zoals het CBS, ver-

zamelde meetwaarden per gemeente opgenomen. Vervolgens wordt met behulp 

van een door Telos ontwikkelde concrete normering een vertaling gemaakt naar 

een duurzaamheidscore die aangeeft in welke mate het duurzaamheidsdoel wordt 

benaderd. De normering is gebaseerd op maatschappelijk gefundeerde duur-

zaamheidseisen (bestaande regels, beleidsambities, gemiddelde scores). Deze 

indicatorscores worden vervolgens door middel van een door Telos ontwikkelde 

methodiek trapsgewijs geaggregeerd, eerst tot scores van voorraden (duurzaam-

heidsthema’s). De voorraadscores worden daarna samengevoegd tot die van een 

kapitaalscore (ecologisch, sociaal-cultureel of economisch). De drie kapitaal-

scores kunnen tenslotte worden geaggregeerd tot een totaalscore voor de duur-

zaamheid van een gemeente. De opgave hierbij is om 'voorbij de lijstjes' te kijken. 

Afwentelingen en/of synergiën tussen de kapitalen spelen een rol, niet alleen 

binnen gemeenten, maar ook daartussen. Zoals nog zal blijken, ontlenen 

gemeenten hun specifieke ontwikkelprofiel vaak deels aan hun positie in de regio-

nale samenhang van gemeenten. In het slothoofdstuk wordt daar uitgebreider bij 

stilgestaan. 

 

In figuur 2.1 is de werkwijze van Telos samengevat. 
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Figuur 2.1 Overzicht werkwijze Telos Nationale monitor duurzame gemeenten 2016 

 

Voor een uitgebreidere versie van deze figuur 2.1 wordt naar bijlage 2 verwezen. 

 

2.2 Gemeentelijke herindelingen 

In 2015 waren er nog 393 gemeenten in Nederland. Per 1 januari 2016, is dit 

aantal teruggebracht naar 390 door middel van gemeentelijke herindelingen. Ten 

opzichte van de vorige editie, zijn de volgende veranderingen doorgevoerd: 

 Bussum, Muiden en Naarden zijn gefuseerd tot de gemeente Gooise Meren 

 Gemeente Zeevang is bij Edam-Volendam gevoegd. 

 

Naast deze twee herindelingen, zijn er ook twee naamsveranderingen doorge-

voerd. De gemeente De Friese Meren heet nu De Fryske Marren, en de gemeen-

te Groesbeek draagt vanaf heden de naam Berg en Dal.  

Deze herindelingen kunnen gevolgen hebben voor de duurzaamheidscore van de 

gemeente, bijvoorbeeld wanneer er onderling tussen samengevoegde gemeenten 

grote verschillen bestaan op een bepaald thema. Om vertekeningen ten gevolge 

van deze herindelingen te voorkomen, zijn de data van 2015 en 2014 omgere-

kend naar de huidige situatie. Dit maakt het mogelijk om ook de herindelingsge-

meente over een langere tijd te bekijken. 

 

2.3 Indicatoren 

Binnen de set van indicatoren zijn drie soorten veranderingen aangebracht ten 

opzichte van de nationale monitor 2015. Er zijn indicatoren toegevoegd, er zijn 

wijzigingen doorgevoerd in de definitie of invulling van indicatoren en er zijn 
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enkele indicatoren verwijderd uit de analyse. Hieronder volgt een beknopte om-

schrijving van de veranderingen die zijn doorgevoerd in de indicatoren set ten 

opzichte van de nationale monitor 2015. Voor een uitgebreide omschrijving en 

onderbouwing van de indicator verwijzen wij u graag door naar de factsheets. 

Deze zijn terug te vinden op de website (www.telos.nl). 

 

Ieder jaar komen er nieuwe data beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat het instru-

ment steeds verder kan worden verfijnd. Ook kan voortschrijdend inzicht of 

nieuwe kennis over bepaalde thema’s leiden tot het uitbreiden of verbreden van 

de set indicatoren. In deze editie zijn de volgende vier toevoegingen doorgevoerd 

ten opzichte van het voorgaande jaar: 

 Elektriciteitsverbruik bedrijven (energie); geeft weer hoeveel elektriciteit er 

gemiddeld per werknemer wordt verbruikt door bedrijven per gemeente. 

 Gasverbruik bedrijven (energie); geeft weer hoeveel gas er gemiddeld per 

werknemer wordt verbruikt door bedrijven per gemeente. 

 Laadpalen (Infrastructuur en bereikbaarheid); deze waarde geeft het aantal 

laadpalen voor elektrische auto’s weer per 10.000 inwoners per gemeente. 

 Schone voertuigen (infrastructuur en bereikbaarheid); deze indicator geeft het 

aandeel schone auto’s weer, volgens de definitie van het CROW. 

 

2.3.1 Veranderingen van bestaande indicatoren 

Sommige indicatoren zijn dit jaar anders gedefinieerd. Dit kan meerdere oorzaken 

hebben. Het kan voorkomen dat de partij die de data beschikbaar stelt de definitie 

heeft veranderd. Ook is het mogelijk dat voor een bepaalde indicator een andere 

bron wordt gebruikt of dat Telos de definitie zelf heeft aangepast om dichter bij de 

kern te komen van het aspect waar de indicator voor staat. Per saldo zijn de 

volgende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de editie van vorig jaar:  

 Emissie PM10. Door verbeterde meetmethodes en verdere inzichten in de 

schadelijkheid van kleinere fijnstof deeltjes, is besloten PM2.5 weer te geven in 

plaats van PM10.  

 Luchtconcentratie PM10. Waar vorig jaar de grootschalige concentratie PM10 

werd weergegeven, is nu de grootschalige concentratie PM2.5 opgenomen als 

indicator. 

 Vermesting stikstof en vermesting fosfaat. Vorig jaar werden deze waarden 

weergegeven als Kg per hectare. In deze editie is deze definitie gewijzigd in kg 

per hectare cultuurgrond, zodat de vermesting van landbouwgrond scherper 

wordt weergegeven. 

 De ecologische toestand van het oppervlaktewater werd vorig jaar weergege-

ven als percentage dat wel of niet voldoet aan de eis. In deze editie is dat 

veranderd in een score van 1 tot 5, zoals die ook wordt gehanteerd door de 

KRW. 

 Aandeel recreatief water is veranderd in afstand tot recreatief binnenwater. Het 

is belangrijk dat recreatief binnenwater voor de burger bereikbaar is. De af-

stand die moet worden afgelegd om dit te bereiken zegt meer dan het aandeel 

in oppervlakte per gemeente. 

http://www.telos.nl/
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 Bij de indicatoren over het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen is een 

correctie toegepast die rekening houdt met de weersomstandigheden. Hierdoor 

kunnen gemeentes niet worden benadeeld door externe weerseffecten.  

 Bij de waarde van het ingezamelde kunststof in de voorraad afval en grond-

stoffen, is nu ook rekening gehouden met na-scheiding van afval. De cijfers zijn 

aangepast om gemeenten die de keuze hebben gemaakt voor na-scheiding in 

plaats van bronscheiding niet te benadelen. 

 Voor de indicator werkloosheid zijn nu de werkloosheidspercentages van het 

CBS gebruikt in plaats van de cijfers van het UWV. Het gaat hier om het per-

centage werklozen in de (werkzame- en werkloze) beroepsbevolking. 

 Voor de arbeidsongeschiktheid is andere jaren alleen het aantal mensen in de 

WAO meegenomen. Dit jaar zijn ook het aantal mensen in de Wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) meegenomen. Dit aantal bestaat uit de 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoor-

ziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). 

 Voor de indicator aantal vrijwilligers was op het moment van dataverzameling 

geen nieuwe data beschikbaar via het CBS. Het percentage mensen dat vrij-

willigerswerk verricht is nu overgenomen uit de nieuwe Woon-enquête 2015. 

 Voor de indicator bijstand, is dit jaar het jaargemiddelde aantal mensen in de 

bijstand geteld in plaats van het aantal mensen dat langdurig in de bijstand zit. 

Dit om een hoge multicollineariteit met langdurige werkloosheid te voorkomen. 

 Het aantal podiumkunsten binnen 20 kilometer is veranderd in de gemiddelde 

afstand in kilometers tot de dichtstbijzijnde podiumkunsten. Het is belangrijk dat 

podiumkunsten voor de burger bereikbaar zijn. De afstand die zij moeten 

afleggen om deze te bereiken zegt meer dan het gemiddelde aantal in een 

straal per gemeente. 

 Voor de indicator Huisartsen is nu de gemiddelde afstand tot een huisarts mee-

genomen in plaats van het aantal huisartsen binnen 3 kilometer. Het is belang-

rijk dat de huisarts voor de burger bereikbaar is. De afstand die zij moeten 

afleggen om deze te bereiken zegt meer dan het gemiddelde aantal in een 

straal per gemeente. 

 Bij de indicator verkeersonveiligheid zijn alleen nog de gevallen meegenomen 

waarbij menselijk letsel is opgetreden. Alle verkeersongevallen met uitsluitend 

materiele schade zijn uit de analyse verwijderd.  

 De indicator afstand tot supermarkt is veranderd in de indicator afstand tot 

dagelijkse winkels. In deze nieuwe indicator zijn naast de afstand tot een grote 

supermarkt, ook de afstanden meegenomen tot winkels met overige dagelijkse 

levensmiddelen.  

 Het aanbod aan basisscholen werd in de afgelopen editie weergegeven als het 

aantal basisscholen binnen een straal van 3 kilometer. Dit jaar is er gekozen 

voor een benadering waarin de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde 

basisschool wordt weergegeven. Het is belangrijk dat de basisschool voor de 

burger bereikbaar is. De afstand die zij moeten afleggen om deze te bereiken 

zegt meer dan het gemiddelde aantal in een straal per gemeente. 

 Voor het aanbod aan middelbare scholen geldt dit ook. Waar vorig jaar het 

aantal middelbare scholen in een straal van 5 kilometer werd weergegeven, 
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wordt nu de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool weer-

gegeven. Het is belangrijk dat de middelbare school voor de burger bereikbaar 

is. De afstand die zij moeten afleggen om deze te bereiken zegt meer dan het 

gemiddelde aantal in een straal per gemeente. 

 Het gemiddelde eindexamencijfer van de leerlingen binnen een gemeente 

wordt niet meer weergegeven als schoolcijfer (1-10) maar als index ten opzich-

te van het landelijke gemiddelde. Op deze manier worden longitudinale onge-

lijkheden ten gevolge van de moeilijkheidsgraad van het eindexamen uit de 

analyse weg gezeefd.  

 

Een laatste verandering is doorgevoerd in de weging van de voorraad afval en 

grondstoffen. Voorheen werden alle indicatoren binnen die voorraad even zwaar 

gewogen. In deze editie is ervoor gekozen om de indicator huishoudelijk restafval 

even zwaar mee te laten wegen als de andere indicatoren binnen deze voorraad. 

Dit is omdat het huishoudelijk restafval het best weergeeft hoe sterk een gemeen-

te in staat is afval om te zetten in grondstoffen.  

 

2.3.2 Verwijderde indicatoren 

Voor een aantal indicatoren is gekozen om deze te verwijderen uit de analyse van 

de Nationale monitor duurzame gemeenten. Dit kan uiteenlopende redenen 

betreffen. Zo kan een bepaald onderwerp wat ooit relevant was minder relevant 

zijn geworden in de hedendaagse samenleving. Ook kan het voorkomen dat een 

bepaald thema zich beter laat beschrijven door een andere indicator of dat nieuwe 

inzichten in duurzame ontwikkeling bepaalde indicatoren minder relevant maken. 

De volgende indicatoren zijn verwijderd uit de analyse: 

 De indicator tevredenheid met groen in de buurt is verwijderd uit de analyse. 

Deze variabele is helaas niet meer opgenomen in de nieuwe versie van de 

Woon-enquête.  

 Het gemiddeld besteedbaar inkomen is verwijderd uit de analyse zodat 

ruimtelijke inkomensongelijkheid tussen gemeenten niet worden beloond met 

een hogere score om sociaal-culturele duurzaamheid. 

 De mediane WOZ-waarde is verwijderd uit de analyse omdat deze te weinig 

zegt over de kwaliteit van de woning.  

 De indicator bevolkingsontwikkeling is verwijderd aangezien deze beter gezien 

kan worden als een achtergrondvariabele. 

 De indicator duurzame mobiliteit is verwijderd uit de analyse. Deze variabele 

werd opgebouwd door het CROW vanuit een groot aantal onderliggende 

indicatoren. Na een analyse bleek dat een aantal van deze indicatoren een 

dubbeltelling vormden met indicatoren die al als indicator in de monitor 

aanwezig waren. Ook zijn de jaarlijkse cijfers van het CROW steeds anders 

samengesteld, zodat een longitudinale vergelijking van deze cijfers niet 

mogelijk is. Deze indicator is vervangen door de indicatoren laadpalen en 

schone auto’s, zoals beschreven bij nieuwe indicatoren. 

 

Door deze veranderingen bestaat de analyse van de nationale monitor duurzame 

gemeenten 2016 uit een totaal van 105 indicatoren. Uiteraard zijn voor de 

longitudinale analyses de bovenstaande veranderingen ook doorgevoerd in de 
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datasets van 2015 en 2014. Zo blijven de sets over de jaren heen vergelijkbaar, 

en kunnen trends in duurzame ontwikkeling duidelijker worden weergegeven. Een 

overzicht van alle indicatoren en een korte omschrijving waar de indicator voor 

staat is terug te vinden in bijlage 3.  

 

Voor een uitgebreidere toelichting van de indicatoren, en de relatie die gelegd 

wordt met de bijbehorende duurzaamheidseisen, kunnen de factsheets worden 

geraadpleegd. Deze zijn te vinden op de website van Telos (www.telos.nl). 

 

http://www.telos.nl/
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3 Duurzaamheidscores van 

Nederlandse gemeenten in 2016 en 

veranderingen ten opzichte van 

eerdere jaren 

In dit hoofdstuk worden de basis uitkomsten van de monitor 2016 gepresenteerd. 

De meest algemene vraag is of ons land in 2016 vanuit een gemeentelijk pers-

pectief duurzamer is geworden ten opzichte van het jaar ervoor. Daarna komt ter 

sprake hoe de totaal scores per gemeente er in 2016 uitzien. Vervolgens wordt 

ingegaan op de verschillen tussen de gemeenten op het niveau van de kapitalen 

en de voorraden. Gegevens per gemeente zijn te vinden op de interactieve 

website van Telos voor de Nationale monitor (www.duurzamesteden.nl) en op de 

website van KING (www.waarstaatjegemeente.nl). 

 

3.1 Nederlandse gemeenten maken in 2016 stap vooruit 

In figuur 3.1 is het algemene beeld over de afgelopen 3 jaar samengevat.  

 

 
 
Figuur 3.1 Duurzaamheidscores (in % doelbereiking) over de periode 2014-2016 voor het gemiddelde 
van alle 390 Nederlandse gemeenten van de drie kapitalen en de totale duurzaamheid 
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De gemiddelde score van de totale duurzaamheid van de Nederlandse gemeen-

ten is in 2016 met 1% punt gestegen van 49 naar 50% doelbereiking. Dat is een 

gevolg van het achter ons laten van de voorgaande jaren van economische reces-

sie. Vooral het economisch kapitaal maakt in het beeld van de monitor 2016 een 

stap vooruit van 45 naar 46%. Het ecologisch kapitaal was van 2014 naar 2015 al 

gestegen naar 51% en deze stijging zette versterkt door in 2016 naar ruim 52%. 

Het sociaal kapitaal daarentegen kon nog niet profiteren van het achter ons laten 

van de recessie en bleef stabiel op ruim 51%. 

 

3.2 Duurzaamheidscores van de individuele Nederlandse gemeenten 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de samengebundelde duurzaamheidscores van 

de 390 Nederlandse gemeenten voor 2016 en de ranking van de gemeenten 

gezien vanuit de drie kapitaalscores en de totale score. De ranking is een hulp-

middel om gemeenten te vergelijken maar geen doel op zich. Immers, elke ge-

meente volgt een uniek ontwikkelpad. De ranking positie per gemeente kan van 

jaar op jaar behoorlijk verschillen, vooral in het segment waar gemeenten rond 

een waarde van 50% scoren. Een kleine verandering in duurzaamheidscore kan 

dan een grote verschuiving in positie tot gevolg hebben. Deels is dit een gevolg 

van de gehanteerde methode waardoor onderlinge verschillen tussen scores 

worden ‘uitgemiddeld’. Dit illustreert dat de positie bij deze ranking van relatieve 

betekenis is. Van belang zijn vooral de absolute veranderingen binnen de kapi-

taalscores van jaar tot jaar. 

 

Tabel 3.1 Overzicht van de totaal- en kapitaalscores van de gemeenten en hun ranking voor 2016 

 

Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Aa en Hunze 47.3 309 (270) 49.7 295 (288) 42.7 280 (237) 49.6 245 (207) 

Aalburg 49.8 209 (282) 53.7 149 (194) 39.1 362 (374) 56.5 71 (103) 

Aalsmeer 51.2 132 (114) 54.1 135 (108) 47.5 151 (137) 52 183 (161) 

Aalten 51.3 125 (119) 57.3 34 (52) 40.6 342 (338) 55.9 84 (56) 

Achtkarspelen 45.2 359 (349) 48.8 319 (220) 42.1 302 (328) 44.8 338 (335) 

Alblasserdam 48.5 271 (237) 49.8 292 (213) 45.0 223 (256) 50.6 223 (189) 

Albrandswaard 49.1 242 (169) 52.2 208 (189) 46.2 187 (123) 48.8 262 (215) 

Alkmaar 48.2 282 (258) 48.7 323 (311) 46.0 194 (205) 50 234 (200) 

Almelo 43.3 379 (386) 47.9 337 (357) 42.8 276 (318) 39.2 377 (381) 

Almere 49.8 205 (124) 59 14 (6) 49.8 81 (62) 40.6 371 (364) 

Alphen aan den Rijn 47.5 303 (312) 45.3 373 (360) 47.5 151 (169) 49.8 239 (279) 

Alphen-Chaam 50.2 183 (219) 49.3 305 (320) 44.5 237 (321) 56.8 63 (42) 

Ameland 51.3 124 (145) 52.4 201 (189) 41.8 312 (296) 59.7 17 (47) 

Amersfoort 51.6 113 (61) 51.3 243 (194) 54.0 19 (8) 49.5 250 (218) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Amstelveen 52.5 76 (105) 51 250 (281) 51.8 38 (41) 54.8 108 (147) 

Amsterdam 50.0 194 (103) 47.2 351 (281) 58.1 5 (5) 44.7 339 (335) 

Apeldoorn 52.3 89 (108) 58.4 21 (85) 47.3 158 (137) 51.1 213 (178) 

Appingedam 44.8 365 (346) 48.8 319 (270) 41.7 316 (318) 44 349 (318) 

Arnhem 50.0 194 (204) 54.6 112 (194) 50.5 68 (44) 44.9 336 (340) 

Assen 46.5 337 (331) 52.2 208 (220) 38.9 367 (350) 48.5 268 (264) 

Asten 48.8 257 (259) 50.9 255 (268) 41.4 323 (304) 54.1 127 (136) 

Baarle-Nassau 46.1 345 (345) 52.4 201 (209) 39.1 362 (379) 46.9 307 (245) 

Baarn 54.6 23 (32) 55.9 72 (48) 49.2 96 (116) 58.7 26 (51) 

Barendrecht 49.0 245 (240) 50.3 279 (216) 44.4 244 (214) 52.4 173 (226) 

Barneveld 51.8 100 (124) 50.5 273 (304) 50.8 63 (49) 54.2 123 (152) 

Bedum 48.4 276 (277) 44.5 380 (349) 49.1 100 (150) 51.5 203 (230) 

Beek (L.) 49.1 242 (229) 55.4 80 (163) 43.3 266 (156) 48.5 268 (301) 

Beemster 49.9 200 (199) 43.5 385 (389) 49.5 84 (64) 56.6 66 (63) 

Beesel 48.7 265 (244) 53.4 161 (122) 41.4 323 (265) 51.2 211 (255) 

Bellingwedde 43.7 376 (368) 52.6 194 (73) 36.4 380 (360) 42.1 361 (378) 

Berg en Dal 49.5 221 (183) 58.2 26 (7) 40.5 345 (364) 49.7 241 (203) 

Bergeijk 50.6 160 (162) 54.3 127 (122) 41.9 308 (305) 55.5 92 (94) 

Bergen (L.) 47.4 307 (304) 53.2 173 (111) 39.6 355 (343) 49.3 254 (288) 

Bergen (NH.) 51.4 119 (138) 54.1 135 (175) 41.9 308 (313) 58.1 41 (28) 

Bergen op Zoom 49.2 233 (225) 56 68 (97) 44.2 248 (237) 47.3 299 (274) 

Berkelland 48.5 269 (247) 51.1 249 (255) 42.3 298 (307) 52.1 178 (117) 

Bernheze 50.1 186 (166) 50.4 277 (270) 43.6 258 (301) 56.3 75 (27) 

Best 52.8 66 (96) 50.3 279 (297) 54.5 17 (34) 53.6 141 (138) 

Beuningen 49.1 239 (256) 51.2 246 (220) 43.3 266 (241) 52.8 165 (230) 

Beverwijk 45.5 356 (355) 50.7 267 (285) 41.4 323 (353) 44.5 340 (293) 

Binnenmaas 51.0 139 (129) 50.8 261 (302) 50.2 73 (49) 52 183 (159) 

Bladel 54.6 24 (69) 56.2 57 (194) 52.2 34 (49) 55.3 98 (114) 

Blaricum 57.2 4 (3) 56.5 51 (11) 48.6 114 (205) 66.6 1 (1) 

Bloemendaal 57.2 5 (4) 59.4 12 (14) 48.4 122 (176) 63.8 5 (3) 

Bodegraven-Reeuwijk 48.8 256 (265) 43.4 386 (380) 46.9 168 (169) 56.2 78 (98) 

Boekel 53.1 61 (37) 56.2 57 (24) 47.3 158 (112) 55.7 89 (99) 

Borger-Odoorn 45.6 354 (370) 53 179 (213) 41.3 329 (353) 42.5 357 (362) 

Borne 51.9 97 (104) 55 95 (97) 42.4 291 (247) 58.3 37 (74) 

Borsele 50.4 172 (151) 51.3 243 (184) 46.6 177 (214) 53.2 152 (121) 

Boxmeer 51.8 100 (102) 55 95 (122) 46.5 181 (169) 54 129 (103) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Boxtel 51.6 117 (176) 54.8 106 (260) 49.2 96 (163) 50.7 222 (148) 

Breda 50.3 178 (164) 52.7 192 (255) 50.4 69 (64) 47.8 285 (245) 

Brielle 47.5 306 (300) 45.8 369 (373) 42.9 274 (277) 53.7 135 (117) 

Bronckhorst 51.1 135 (94) 52.8 184 (153) 42.9 274 (250) 57.7 48 (28) 

Brummen 50.0 191 (227) 53.5 158 (278) 43.7 256 (241) 52.9 161 (142) 

Brunssum 47.1 320 (323) 63.2 3 (3) 40.6 342 (359) 37.4 384 (378) 

Bunnik 56.6 7 (8) 51 250 (132) 55.5 10 (25) 63.4 7 (6) 

Bunschoten 51.7 108 (131) 50.7 267 (240) 46.7 172 (169) 57.6 51 (90) 

Buren 52.2 90 (159) 54.5 120 (216) 49.0 103 (161) 53.2 152 (161) 

Capelle aan den IJssel 46.4 340 (338) 54.6 112 (117) 45.0 223 (211) 39.5 374 (376) 

Castricum 55.3 13 (28) 55.5 77 (142) 52.1 35 (54) 58.3 37 (33) 

Coevorden 45.4 358 (372) 47 355 (386) 42.8 276 (219) 46.3 316 (343) 

Cranendonck 51.9 97 (112) 53.4 161 (153) 48.8 109 (109) 53.5 146 (157) 

Cromstrijen 51.2 130 (158) 51.5 236 (288) 49.0 103 (90) 53.2 152 (166) 

Cuijk 48.7 265 (255) 53.8 142 (163) 44.7 232 (263) 47.5 291 (251) 

Culemborg 53.9 38 (75) 60.6 7 (18) 49.1 100 (156) 52 183 (194) 

Dalfsen 55.2 15 (9) 56.1 62 (35) 51.0 59 (44) 58.6 30 (17) 

Dantumadiel 47.5 305 (316) 53.2 173 (201) 41.7 316 (250) 47.5 291 (340) 

De Bilt 53.8 42 (25) 55.1 90 (92) 50.9 60 (36) 55.5 92 (76) 

De Fryske Marren 49.2 233 (208) 50.8 261 (213) 42.4 291 (265) 54.3 122 (138) 

De Marne 44.8 367 (336) 53.3 168 (128) 40.6 342 (271) 40.5 372 (361) 

De Ronde Venen 49.2 233 (245) 45 377 (384) 47.4 156 (104) 55.1 101 (103) 

De Wolden 49.0 248 (235) 50.8 261 (270) 41.1 334 (324) 55 104 (69) 

Delft 54.7 21 (23) 50.2 281 (270) 61.1 2 (2) 52.7 167 (198) 

Delfzijl 43.1 382 (376) 46.5 360 (356) 46.2 187 (176) 36.5 387 (383) 

Den Helder 41.2 387 (383) 50.1 285 (260) 35.1 383 (379) 38.5 380 (370) 

Deurne 48.1 284 (314) 50.2 281 (304) 44.4 244 (282) 49.8 239 (266) 

Deventer 50.6 157 (206) 54.8 106 (153) 50.1 76 (71) 47 304 (330) 

Diemen 51.1 136 (243) 55.1 90 (216) 52.9 27 (67) 45.3 330 (343) 

Dinkelland 51.3 125 (155) 50.4 277 (329) 45.9 200 (222) 57.5 54 (43) 

Doesburg 47.1 318 (325) 56.7 48 (29) 40.7 341 (344) 43.9 350 (358) 

Doetinchem 46.8 327 (250) 54.5 120 (103) 41.0 336 (263) 44.9 336 (288) 

Dongen 47.6 302 (229) 48.1 335 (288) 42.7 280 (294) 52 183 (94) 

Dongeradeel 47.1 315 (343) 50.2 281 (297) 42.2 300 (348) 49 260 (242) 

Dordrecht 49.3 225 (202) 53.3 168 (132) 49.2 96 (104) 45.5 328 (312) 

Drechterland 48.5 269 (304) 50.8 261 (315) 43.3 266 (282) 51.4 205 (230) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Drimmelen 50.1 189 (147) 51.4 240 (201) 42.6 284 (284) 56.2 78 (57) 

Dronten 51.0 139 (78) 56.1 62 (20) 50.9 60 (41) 46 320 (312) 

Druten 48.7 264 (300) 53.6 155 (69) 39.1 362 (383) 53.4 149 (189) 

Duiven 50.4 173 (182) 55.1 90 (108) 48.1 133 (126) 47.9 282 (293) 

Echt-Susteren 50.5 167 (190) 53.9 140 (128) 49.5 84 (112) 48 280 (303) 

Edam-Volendam 50.6 160 (153) 48.7 323 (337) 47.0 166 (181) 56 82 (51) 

Ede 52.8 66 (51) 54.5 120 (102) 52.3 33 (34) 51.6 200 (166) 

Eemnes 53.5 51 (69) 50.9 255 (258) 51.7 40 (26) 57.8 46 (117) 

Eemsmond 46.6 334 (306) 47.8 341 (331) 50.0 79 (86) 42 365 (347) 

Eersel 53.8 45 (56) 57 38 (62) 46.3 184 (169) 58 43 (63) 

Eijsden-Margraten 54.5 27 (32) 54.5 120 (220) 55.2 11 (18) 53.7 135 (82) 

Eindhoven 50.8 151 (152) 52.2 208 (250) 55.0 14 (16) 45.3 330 (333) 

Elburg 53.0 62 (60) 53.1 175 (122) 47.5 151 (144) 58.5 33 (51) 

Emmen 43.5 377 (369) 49.7 295 (270) 41.5 320 (307) 39.3 376 (370) 

Enkhuizen 49.6 215 (179) 52.6 194 (121) 45.7 204 (260) 50.5 225 (166) 

Enschede 45.7 350 (361) 53.7 149 (292) 45.2 218 (202) 38.2 382 (378) 

Epe 48.0 288 (351) 53.3 168 (253) 38.8 368 (378) 52 183 (251) 

Ermelo 52.1 94 (109) 56.3 54 (41) 45.1 222 (234) 54.8 108 (138) 

Etten-Leur 52.4 81 (87) 55 95 (117) 52.9 27 (36) 49.2 255 (234) 

Ferwerderadiel 49.0 248 (300) 51 250 (228) 43.8 254 (277) 52.1 178 (296) 

Franekeradeel 44.8 368 (365) 47.7 343 (345) 42.1 302 (368) 44.5 340 (283) 

Geertruidenberg 47.1 318 (288) 49.7 295 (248) 42.5 287 (296) 49.1 257 (239) 

Geldermalsen 50.8 152 (100) 51.6 230 (209) 48.9 105 (60) 51.9 192 (166) 

Geldrop-Mierlo 50.0 191 (208) 55.1 90 (97) 45.9 200 (202) 49.1 257 (283) 

Gemert-Bakel 52.7 68 (97) 59 14 (25) 47.1 162 (183) 52 183 (207) 

Gennep 49.0 251 (194) 55.9 72 (53) 42.7 280 (241) 48.3 273 (274) 

Giessenlanden 48.7 261 (170) 44.7 378 (346) 42.4 291 (247) 59.1 23 (20) 

Gilze en Rijen 50.9 148 (176) 57 38 (150) 48.2 126 (121) 47.4 296 (269) 

Goeree-Overflakkee 49.6 215 (146) 51.6 230 (171) 43.6 258 (163) 53.6 141 (164) 

Goes 50.1 186 (124) 55.1 90 (41) 44.9 226 (222) 50.3 229 (186) 

Goirle 51.6 111 (199) 59 14 (44) 41.3 329 (379) 54.6 114 (76) 

Gooise Meren 54.6 24 (41) 54.3 127 (228) 50.9 60 (54) 58.5 33 (31) 

Gorinchem 48.9 253 (214) 48.9 316 (297) 49.4 88 (95) 48.5 268 (239) 

Gouda 48.1 285 (238) 48.5 327 (248) 45.3 214 (193) 50.4 227 (222) 

Grave 54.0 33 (88) 60.5 9 (11) 43.9 252 (256) 57.6 51 (152) 

Groningen (gemeente) 52.7 69 (35) 50.8 261 (201) 59.3 4 (4) 47.9 282 (274) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Grootegast 47.5 304 (295) 49.1 310 (253) 45.9 200 (229) 47.5 291 (306) 

Gulpen-Wittem 50.2 181 (159) 56.7 48 (63) 42.0 305 (305) 52 183 (138) 

Haaksbergen 49.8 205 (170) 52.5 198 (180) 42.5 287 (256) 54.4 119 (113) 

Haaren 52.4 81 (131) 51.5 236 (240) 46.4 183 (256) 59.2 22 (38) 

Haarlem 50.4 168 (141) 47.9 337 (354) 51.7 40 (33) 51.7 197 (152) 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 48.4 275 (229) 47.1 353 (354) 45.3 214 (211) 52.7 167 (94) 

Haarlemmermeer 48.6 268 (262) 45.1 374 (366) 53.0 26 (31) 47.8 285 (306) 

Halderberge 49.2 233 (279) 55.2 86 (184) 43.6 258 (273) 48.7 264 (273) 

Hardenberg 50.0 191 (212) 49.1 310 (359) 48.5 117 (76) 52.5 171 (166) 

Harderwijk 51.0 139 (91) 53.4 161 (228) 46.0 194 (76) 53.6 141 (99) 

Hardinxveld-Giessendam 50.3 176 (224) 49 312 (335) 45.0 223 (237) 56.9 61 (82) 

Haren 55.3 14 (11) 56 68 (142) 53.3 24 (7) 56.5 71 (47) 

Harlingen 45.2 362 (370) 44 381 (381) 44.1 249 (291) 47.5 291 (317) 

Hattem 54.9 19 (17) 57.4 33 (48) 42.3 298 (235) 65 3 (4) 

Heemskerk 49.0 251 (240) 56.9 44 (44) 41.7 316 (328) 48.3 273 (249) 

Heemstede 50.6 157 (120) 51.3 243 (240) 42.0 305 (296) 58.6 30 (16) 

Heerde 50.9 148 (170) 58.5 19 (60) 39.1 362 (353) 55 104 (76) 

Heerenveen 50.6 160 (208) 51.6 230 (220) 50.1 76 (101) 50 234 (283) 

Heerhugowaard 47.3 309 (268) 51.6 230 (211) 43.4 263 (229) 47 304 (279) 

Heerlen 44.5 370 (357) 52.6 194 (137) 44.4 244 (229) 36.6 385 (384) 

Heeze-Leende 53.6 47 (42) 57.6 32 (23) 45.6 207 (163) 57.6 51 (88) 

Heiloo 52.5 78 (65) 54.9 101 (81) 41.5 320 (321) 61 12 (10) 

Hellendoorn 52.0 95 (116) 52.8 184 (228) 49.4 88 (76) 53.8 133 (148) 

Hellevoetsluis 43.3 379 (367) 49.7 295 (297) 37.9 373 (307) 42.3 359 (362) 

Helmond 45.2 359 (358) 53.4 161 (88) 41.2 333 (340) 41.1 367 (373) 

Hendrik-Ido-Ambacht 54.0 33 (21) 52.8 184 (117) 51.1 51 (86) 58.1 41 (15) 

Hengelo (O.) 49.8 203 (208) 56 68 (97) 46.7 172 (176) 46.8 310 (301) 

het Bildt 46.9 325 (354) 56 68 (69) 38.3 369 (366) 46.5 315 (355) 

Heumen 54.6 22 (36) 58.4 21 (13) 51.1 51 (112) 54.4 119 (126) 

Heusden 51.2 131 (197) 53.5 158 (250) 48.4 122 (169) 51.7 197 (189) 

Hillegom 50.9 146 (124) 53.8 142 (216) 47.9 137 (76) 51.1 213 (177) 

Hilvarenbeek 52.6 72 (66) 55.6 76 (85) 43.6 258 (296) 58.7 26 (13) 

Hilversum 52.4 80 (68) 55.8 75 (48) 48.8 109 (93) 52.6 170 (174) 

Hof van Twente 51.4 119 (115) 49 312 (320) 48.5 117 (90) 56.6 66 (68) 

Hollands Kroon 43.7 375 (363) 47 355 (315) 38.0 371 (376) 46.2 318 (293) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Hoogeveen 43.9 374 (375) 47.5 345 (339) 39.6 355 (348) 44.5 340 (342) 

Hoogezand-Sappemeer 43.3 378 (380) 49.5 301 (235) 41.5 320 (326) 39 379 (385) 

Hoorn 48.7 261 (186) 55.2 86 (57) 41.4 323 (284) 49.6 245 (213) 

Horst aan de Maas 54.1 31 (122) 56.1 62 (258) 52.8 29 (76) 53.3 150 (142) 

Houten 55.9 10 (5) 56.1 62 (31) 53.9 20 (16) 57.8 46 (38) 

Huizen 51.8 100 (153) 60.6 7 (18) 41.9 308 (313) 53 158 (210) 

Hulst 45.4 357 (378) 52.4 201 (285) 35.1 383 (386) 48.8 262 (318) 

IJsselstein 51.6 113 (166) 51 250 (250) 49.1 100 (154) 54.7 112 (152) 

Kaag en Braassem 48.9 254 (293) 45.9 367 (388) 47.3 158 (116) 53.6 141 (157) 

Kampen 53.3 54 (82) 54.3 127 (150) 48.2 126 (133) 57.3 57 (69) 

Kapelle 54.6 24 (13) 51.6 230 (194) 51.4 45 (41) 60.7 13 (9) 

Katwijk 52.7 69 (77) 54.5 120 (73) 49.3 91 (93) 54.2 123 (152) 

Kerkrade 44.8 365 (365) 58.3 23 (81) 41.4 323 (307) 34.8 389 (387) 

Koggenland 50.3 178 (136) 48.8 319 (292) 48.9 105 (176) 53.2 152 (59) 

Kollumerland en 

Nieuwkruisland 47.0 324 (356) 53 179 (264) 42.4 291 (337) 45.6 326 (333) 

Korendijk 49.3 225 (286) 56.7 48 (73) 39.2 360 (366) 52.1 178 (218) 

Krimpen aan den IJssel 50.1 185 (150) 52.3 204 (264) 47.6 148 (98) 50.5 225 (166) 

Krimpenerwaard 49.1 241 (267) 45.7 371 (361) 46.6 177 (241) 54.9 107 (103) 

Laarbeek 51.3 125 (71) 53.4 161 (97) 46.7 172 (150) 53.7 135 (82) 

Landerd 51.2 134 (166) 52.8 184 (159) 44.1 249 (291) 56.6 66 (91) 

Landgraaf 47.8 300 (340) 58.8 17 (153) 42.4 291 (302) 42.1 361 (353) 

Landsmeer 52.3 87 (63) 48.6 326 (106) 53.4 23 (23) 54.8 108 (230) 

Langedijk 53.6 47 (73) 55.4 80 (78) 49.2 96 (137) 56.2 78 (103) 

Lansingerland 51.1 136 (143) 43.9 382 (372) 55.7 8 (10) 53.7 135 (189) 

Laren (NH.) 57.4 3 (6) 62.3 4 (5) 45.6 207 (154) 64.3 4 (8) 

Leek 50.3 176 (122) 54.7 110 (65) 47.6 148 (116) 48.6 266 (251) 

Leerdam 47.4 308 (298) 47.3 349 (297) 46.8 170 (188) 48 280 (308) 

Leeuwarden 47.2 313 (251) 47.1 353 (329) 47.5 151 (107) 46.9 307 (269) 

Leeuwarderadeel 47.2 313 (279) 51.7 227 (159) 39.2 360 (338) 50.6 223 (203) 

Leiden 51.3 122 (121) 46.4 361 (363) 54.7 16 (14) 52.9 161 (166) 

Leiderdorp 48.3 280 (275) 48.4 331 (278) 42.5 287 (277) 53.9 131 (189) 

Leidschendam-Voorburg 49.7 213 (229) 48.9 316 (270) 48.9 105 (150) 51.3 207 (234) 

Lelystad 45.7 351 (348) 56.1 62 (35) 45.5 212 (241) 35.5 388 (386) 

Leudal 51.9 96 (148) 54.4 125 (175) 49.3 91 (123) 52.1 178 (203) 

Leusden 54.3 28 (32) 58.1 30 (21) 47.8 141 (193) 57 59 (43) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Lingewaal 50.7 155 (194) 47.2 351 (373) 51.7 40 (57) 53.1 157 (142) 

Lingewaard 50.5 165 (159) 54.2 132 (105) 45.2 218 (237) 52.2 176 (166) 

Lisse 52.8 65 (83) 53.8 142 (142) 48.4 122 (76) 56.3 75 (126) 

Littenseradiel 49.5 220 (100) 49.4 303 (308) 43.9 252 (128) 55.2 100 (36) 

Lochem 50.7 155 (72) 51 250 (148) 44.5 237 (235) 56.5 71 (17) 

Loon op Zand 46.1 346 (313) 55.5 77 (73) 37.1 378 (368) 45.8 323 (287) 

Lopik 52.2 92 (204) 51.7 227 (175) 47.9 137 (271) 56.9 61 (150) 

Loppersum 46.6 334 (329) 46.4 361 (364) 48.1 133 (112) 45.3 330 (335) 

Losser 51.0 139 (192) 56.8 47 (122) 45.2 218 (214) 51 220 (222) 

Maasdriel 47.8 297 (333) 51.5 236 (339) 41.8 312 (222) 50 234 (308) 

Maasgouw 49.9 200 (251) 53.7 149 (180) 40.8 339 (350) 55.1 101 (109) 

Maassluis 49.3 225 (319) 53.7 149 (281) 47.7 145 (211) 46.6 314 (328) 

Maastricht 49.7 212 (220) 54.6 112 (122) 49.3 91 (98) 45.2 333 (338) 

Marum 46.4 340 (316) 52 219 (132) 39.5 357 (328) 47.6 290 (312) 

Medemblik 46.7 332 (324) 48.3 332 (339) 38.1 370 (353) 53.7 135 (134) 

Meerssen 49.8 205 (186) 56.5 51 (57) 43.2 270 (265) 49.7 241 (234) 

Menameradiel 48.2 282 (202) 48 336 (235) 43.4 263 (262) 53.3 150 (122) 

Menterwolde 42.4 386 (387) 47.8 341 (343) 41.0 336 (357) 38.4 381 (382) 

Meppel 49.3 225 (278) 52.2 208 (304) 47.7 145 (190) 48.1 277 (259) 

Middelburg (Z.) 51.8 100 (83) 58.3 23 (35) 46.1 192 (144) 51.1 213 (174) 

Midden-Delfland 57.8 1 (1) 46.6 358 (361) 61.2 1 (1) 65.7 2 (2) 

Midden-Drenthe 48.8 260 (191) 51.4 240 (235) 46.7 172 (95) 48.3 273 (264) 

Mill en Sint Hubert 49.6 215 (266) 61.4 5 (21) 31.9 390 (389) 55.5 92 (126) 

Moerdijk 47.8 297 (319) 42.7 388 (383) 50.2 73 (72) 50.4 227 (296) 

Molenwaard 50.6 160 (180) 46.1 364 (378) 47.6 148 (95) 58 43 (63) 

Montferland 50.4 169 (162) 54.3 127 (81) 45.9 200 (190) 51.1 213 (239) 

Montfoort 53.4 52 (49) 48.5 327 (194) 53.1 25 (104) 58.7 26 (24) 

Mook en Middelaar 54.1 30 (20) 56.2 57 (38) 49.5 84 (26) 56.6 66 (122) 

Neder-Betuwe 47.7 301 (339) 49.3 305 (326) 46.1 192 (269) 47.8 285 (311) 

Nederweert 52.3 83 (61) 52.5 198 (194) 48.5 117 (86) 56 82 (59) 

Neerijnen 45.6 352 (350) 48.3 332 (349) 37.7 376 (375) 50.9 221 (142) 

Nieuwegein 50.3 174 (185) 56.9 44 (44) 47.1 162 (156) 47 304 (326) 

Nieuwkoop 47.0 322 (293) 45.1 374 (357) 41.3 329 (289) 54.7 112 (131) 

Nijkerk 52.5 78 (81) 53.1 175 (132) 49.3 91 (98) 55 104 (110) 

Nijmegen 50.9 147 (105) 54.8 106 (71) 51.1 51 (29) 46.8 310 (318) 

Nissewaard 40.8 389 (388) 46 366 (367) 34.3 387 (385) 42.2 360 (367) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Noord-Beveland 45.8 349 (308) 57.2 36 (56) 36.0 381 (360) 44.3 346 (308) 

Noordenveld 50.8 152 (89) 55 95 (44) 44.4 244 (181) 53 158 (142) 

Noordoostpolder 47.9 295 (288) 49 312 (320) 48.6 114 (116) 46 320 (324) 

Noordwijk 55.2 16 (21) 57 38 (63) 54.8 15 (21) 53.8 133 (134) 

Noordwijkerhout 53.2 56 (105) 58.7 18 (16) 48.5 117 (193) 52.4 173 (234) 

Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten 55.1 18 (17) 56.2 57 (111) 52.6 32 (26) 56.6 66 (47) 

Nunspeet 52.6 74 (40) 56.2 57 (31) 46.8 170 (137) 54.8 108 (69) 

Nuth 49.8 209 (285) 50.5 273 (335) 49.8 81 (163) 49 260 (261) 

Oegstgeest 56.8 6 (16) 54.3 127 (153) 56.5 7 (24) 59.5 19 (28) 

Oirschot 53.2 58 (93) 52 219 (270) 46.3 184 (133) 61.2 10 (40) 

Oisterwijk 51.1 136 (143) 54 137 (163) 43.8 254 (205) 55.5 92 (122) 

Oldambt 41.1 388 (390) 45.9 367 (377) 39.7 354 (373) 37.6 383 (389) 

Oldebroek 51.2 132 (118) 50.9 255 (235) 48.1 133 (150) 54.6 114 (91) 

Oldenzaal 50.3 174 (220) 52.9 182 (163) 46.2 187 (190) 51.9 192 (261) 

Olst-Wijhe 52.6 72 (75) 53.1 175 (142) 51.1 51 (116) 53.7 135 (80) 

Ommen 51.6 113 (99) 55.3 84 (175) 45.3 214 (168) 54.2 123 (69) 

Onderbanken 46.0 347 (341) 59.7 11 (16) 33.8 388 (382) 44.5 340 (346) 

Oost Gelre 50.2 181 (196) 54 137 (132) 47.0 166 (260) 49.7 241 (186) 

Oosterhout 48.8 257 (311) 54.6 112 (189) 40.4 349 (328) 51.4 205 (279) 

Ooststellingwerf 46.8 329 (346) 53.6 155 (180) 41.6 319 (313) 45.1 335 (349) 

Oostzaan 54.7 20 (14) 56.3 54 (14) 55.7 8 (11) 52.2 176 (213) 

Opmeer 47.1 321 (308) 46.6 358 (308) 42.6 284 (332) 52 183 (182) 

Opsterland 47.9 291 (310) 51.6 230 (320) 42.6 284 (296) 49.6 245 (218) 

Oss 48.5 271 (307) 50 288 (320) 46.3 184 (250) 49.1 257 (266) 

Oud-Beijerland 50.4 170 (141) 51.7 227 (180) 45.3 214 (193) 54.2 123 (117) 

Oude IJsselstreek 47.0 323 (300) 50.8 261 (228) 41.8 312 (313) 48.5 268 (266) 

Ouder-Amstel 52.7 69 (45) 52.3 204 (159) 54.5 17 (13) 51.2 211 (174) 

Oudewater 53.2 58 (53) 48.8 319 (260) 48.2 126 (205) 62.5 8 (5) 

Overbetuwe 50.0 194 (251) 50.6 272 (332) 48.3 125 (144) 51.1 213 (226) 

Papendrecht 48.0 290 (283) 49.8 292 (334) 46.2 187 (156) 47.9 282 (261) 

Peel en Maas 48.8 257 (238) 52.1 215 (220) 44.7 232 (193) 49.6 245 (242) 

Pekela 39.5 390 (389) 51.2 246 (201) 32.6 389 (388) 34.7 390 (390) 

Pijnacker-Nootdorp 52.3 83 (110) 47.4 348 (308) 55.1 13 (22) 54.5 118 (198) 

Purmerend 46.3 342 (342) 47.5 345 (342) 47.5 151 (144) 43.9 350 (351) 

Putten 52.9 63 (38) 55 95 (78) 46.0 194 (86) 57.7 48 (59) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Raalte 51.6 113 (134) 52.5 198 (220) 46.5 181 (186) 55.8 86 (94) 

Reimerswaal 49.4 224 (226) 48.5 327 (326) 50.3 71 (69) 49.4 253 (269) 

Renkum 50.3 180 (124) 54.6 112 (88) 44.9 226 (229) 51.3 207 (131) 

Renswoude 54.0 33 (31) 48.2 334 (268) 55.2 11 (8) 58.6 30 (66) 

Reusel-De Mierden 51.8 100 (155) 54.9 101 (171) 49.5 84 (73) 51.1 213 (269) 

Rheden 50.2 184 (173) 54.2 132 (65) 46.0 194 (269) 50.3 229 (194) 

Rhenen 50.9 144 (175) 52.9 182 (228) 47.9 137 (144) 52 183 (194) 

Ridderkerk 49.6 215 (207) 54.9 101 (71) 45.2 218 (188) 48.7 264 (305) 

Rijnwaarden 44.2 371 (382) 57.1 37 (81) 34.5 386 (390) 41 368 (366) 

Rijssen-Holten 53.8 44 (48) 52.8 184 (201) 51.1 51 (62) 57.5 54 (55) 

Rijswijk (ZH.) 49.3 225 (220) 52 219 (106) 50.2 73 (76) 45.8 323 (347) 

Roerdalen 49.2 231 (268) 55.4 80 (201) 42.8 276 (284) 49.5 250 (226) 

Roermond 46.9 325 (330) 49.9 290 (304) 45.7 204 (226) 45.2 333 (330) 

Roosendaal 48.7 265 (314) 56.9 44 (163) 44.8 231 (291) 44.3 346 (330) 

Rotterdam 42.6 384 (383) 39.3 390 (390) 52.0 37 (31) 36.6 385 (388) 

Rozendaal 57.7 2 (2) 68.8 1 (1) 40.4 349 (289) 63.8 5 (6) 

Rucphen 46.5 338 (362) 53.1 175 (270) 42.1 302 (335) 44.3 346 (354) 

Schagen 49.0 245 (197) 54 137 (111) 43.6 258 (275) 49.5 250 (185) 

Scherpenzeel 56.1 8 (53) 58.5 19 (168) 51.5 44 (60) 58.3 37 (76) 

Schiedam 43.0 383 (377) 43.8 383 (370) 44.9 226 (214) 40.4 373 (375) 

Schiermonnikoog 51.7 108 (86) 52.7 192 (108) 41.1 334 (326) 61.2 10 (10) 

Schijndel 51.3 128 (140) 56.3 54 (65) 43.4 263 (324) 54.1 127 (82) 

Schinnen 52.5 77 (95) 58.2 26 (41) 44.9 226 (163) 54.4 119 (178) 

Schouwen-Duiveland 49.5 221 (229) 54.6 112 (111) 40.3 352 (346) 53.5 146 (126) 

's-Gravenhage 

(gemeente) 45.2 361 (321) 47.3 349 (267) 47.1 162 (137) 41.2 366 (356) 

's-Hertogenbosch 49.5 223 (218) 50.7 267 (292) 51.4 45 (59) 46.3 316 (296) 

Simpelveld 47.1 315 (353) 56.1 62 (142) 37.9 373 (384) 47.4 296 (274) 

Sint Anthonis 53.3 54 (46) 53.4 161 (103) 51.1 51 (68) 55.3 98 (91) 

Sint-Michielsgestel 53.4 53 (58) 54.2 132 (117) 46.6 177 (202) 59.3 20 (22) 

Sint-Oedenrode 48.1 285 (248) 52.8 184 (137) 36.8 379 (376) 54.6 114 (80) 

Sittard-Geleen 47.3 312 (336) 51.9 224 (288) 47.8 141 (128) 42.1 361 (365) 

Sliedrecht 52.3 83 (155) 52.8 184 (189) 50.7 65 (156) 53.5 146 (178) 

Slochteren 46.6 333 (327) 45.5 372 (367) 46.6 177 (183) 47.8 285 (283) 

Sluis 45.6 353 (326) 51.9 224 (171) 37.3 377 (371) 47.7 289 (245) 

Smallingerland 47.9 293 (262) 55.2 86 (29) 42.4 291 (323) 46.1 319 (318) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Soest 51.7 108 (131) 51.9 224 (235) 51.6 43 (47) 51.5 203 (222) 

Someren 48.4 273 (217) 50.1 285 (246) 42.2 300 (277) 52.9 161 (116) 

Son en Breugel 52.3 83 (110) 51.5 236 (240) 50.1 76 (101) 55.4 97 (110) 

Stadskanaal 42.6 385 (381) 53.7 149 (92) 34.6 385 (387) 39.4 375 (372) 

Staphorst 51.8 105 (56) 52.2 208 (137) 44.5 237 (219) 58.7 26 (14) 

Stede Broec 49.6 219 (212) 57.3 34 (26) 41.8 312 (307) 49.6 245 (274) 

Steenbergen 48.3 277 (270) 52.3 204 (220) 47.1 162 (133) 45.6 326 (328) 

Steenwijkerland 48.1 285 (248) 54.4 125 (159) 42.5 287 (250) 47.3 299 (255) 

Stein (L.) 49.0 248 (257) 49.6 300 (320) 47.3 158 (137) 50 234 (255) 

Stichtse Vecht 50.4 170 (214) 46.1 364 (375) 49.3 91 (126) 55.8 86 (82) 

Strijen 50.0 197 (245) 49.8 292 (337) 48.2 126 (137) 51.9 192 (200) 

Súdwest-Fryslân 46.8 330 (331) 48.9 316 (311) 41.3 329 (341) 50.1 233 (215) 

Ten Boer 47.9 294 (279) 45.1 374 (343) 51.8 38 (76) 46.7 312 (303) 

Terneuzen 45.0 363 (379) 45.8 369 (387) 45.4 213 (247) 43.7 352 (352) 

Terschelling 51.4 119 (92) 50.2 281 (184) 48.8 109 (209) 55.1 101 (36) 

Texel 48.3 279 (261) 53.7 149 (142) 35.4 382 (360) 55.8 86 (131) 

Teylingen 54.0 37 (24) 52.1 215 (201) 53.5 22 (14) 56.3 75 (69) 

Tholen 50.1 189 (192) 52 219 (168) 48.2 126 (162) 50 234 (245) 

Tiel 45.6 355 (373) 53.8 142 (349) 43.7 256 (284) 39.2 377 (359) 

Tilburg 48.3 277 (297) 52 219 (278) 49.4 88 (109) 43.6 353 (349) 

Tubbergen 50.9 144 (139) 53.3 168 (175) 45.6 207 (183) 53.9 131 (126) 

Twenterand 49.8 208 (176) 54.9 101 (201) 46.2 187 (73) 48.3 273 (279) 

Tynaarlo 49.2 233 (112) 53.3 168 (128) 42.4 291 (193) 51.8 196 (99) 

Tytsjerksteradiel 49.2 233 (272) 53.8 142 (92) 42.0 305 (333) 51.7 197 (255) 

Uden 49.2 232 (229) 55.9 72 (39) 40.4 349 (345) 51.3 207 (210) 

Uitgeest 53.1 60 (30) 50.9 255 (326) 51.1 51 (39) 57.3 57 (12) 

Uithoorn 47.3 311 (335) 43.8 383 (375) 50.6 66 (121) 47.5 291 (324) 

Urk 49.1 239 (188) 42.6 389 (371) 46.7 172 (133) 58 43 (62) 

Utrecht (gemeente) 52.2 92 (64) 47.6 344 (333) 60.8 3 (2) 48.1 277 (288) 

Utrechtse Heuvelrug 53.8 45 (52) 52.1 215 (184) 48.9 105 (101) 60.3 14 (31) 

Vaals 46.5 338 (316) 57 38 (31) 39.5 357 (294) 43 355 (369) 

Valkenburg aan de Geul 51.6 117 (78) 58.2 26 (27) 47.9 137 (128) 48.6 266 (194) 

Valkenswaard 48.3 280 (288) 54.6 112 (88) 40.5 345 (335) 49.7 241 (291) 

Veendam 43.3 381 (373) 49.7 295 (240) 39.4 359 (360) 40.7 370 (359) 

Veenendaal 51.6 111 (180) 54.9 101 (240) 48.1 133 (128) 51.9 192 (207) 

Veere 55.4 11 (12) 59.3 13 (40) 47.8 141 (90) 59.1 23 (19) 
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Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Veghel 51.0 143 (259) 50.7 267 (311) 48.2 126 (233) 54 129 (178) 

Veldhoven 48.9 255 (199) 50.9 255 (150) 44.7 232 (250) 51.1 213 (186) 

Velsen 44.7 369 (352) 43.4 386 (381) 43.2 270 (284) 47.4 296 (215) 

Venlo 48.4 274 (274) 52.1 215 (184) 50.6 66 (85) 42.5 357 (357) 

Venray 49.7 211 (235) 52.3 204 (246) 48.8 109 (107) 48.1 277 (300) 

Vianen 49.8 203 (220) 53.8 142 (111) 44.1 249 (250) 51.6 200 (242) 

Vlaardingen 44.1 373 (385) 46.8 357 (379) 44.5 237 (265) 40.9 369 (377) 

Vlagtwedde 44.1 372 (364) 52.2 208 (92) 38.0 371 (364) 42.1 361 (374) 

Vlieland 53.9 38 (39) 60.2 10 (4) 41.4 323 (214) 60.1 15 (114) 

Vlissingen 46.7 331 (275) 47.9 337 (285) 47.8 141 (109) 44.5 340 (322) 

Voerendaal 51.7 107 (73) 57 38 (53) 44.9 226 (226) 53.2 152 (66) 

Voorschoten 55.2 16 (9) 55.2 86 (27) 50.8 63 (40) 59.6 18 (26) 

Voorst 53.9 38 (29) 53.9 140 (128) 52.1 35 (48) 55.7 89 (51) 

Vught 56.0 9 (15) 61 6 (8) 48.6 114 (149) 58.5 33 (45) 

Waalre 53.9 41 (43) 55.4 80 (73) 46.9 168 (186) 59.3 20 (22) 

Waalwijk 45.9 348 (334) 50 288 (264) 40.9 338 (318) 46.9 307 (296) 

Waddinxveen 50.6 160 (134) 50.9 255 (189) 48.5 117 (84) 52.3 175 (203) 

Wageningen 55.4 11 (7) 57 38 (34) 53.7 21 (11) 55.5 92 (47) 

Wassenaar 52.6 75 (97) 55.3 84 (111) 45.6 207 (201) 56.8 63 (88) 

Waterland 53.5 49 (174) 49.3 305 (367) 51.2 49 (53) 59.9 16 (122) 

Weert 49.1 242 (273) 49.5 301 (346) 45.6 207 (222) 52.1 178 (159) 

Weesp 51.3 123 (117) 49.3 305 (346) 48.2 126 (69) 56.4 74 (58) 

Werkendam 50.5 166 (264) 54.8 106 (137) 40.5 345 (347) 56.2 78 (161) 

West Maas en Waal 49.0 247 (292) 50.1 285 (311) 43.3 266 (307) 53.6 141 (164) 

Westerveld 48.0 289 (327) 52.2 208 (260) 39.0 366 (350) 52.8 165 (222) 

Westervoort 47.1 315 (359) 57.7 31 (48) 40.8 339 (372) 42.9 356 (367) 

Westland 54.0 36 (49) 49.4 303 (315) 56.6 6 (6) 55.9 84 (103) 

Weststellingwerf 46.6 336 (296) 50.7 267 (228) 44.6 235 (193) 44.4 345 (338) 

Westvoorne 48.7 261 (287) 49.2 309 (292) 40.2 353 (333) 56.8 63 (136) 

Wierden 53.2 56 (47) 53 179 (153) 49.6 83 (57) 57 59 (74) 

Wijchen 50.9 148 (90) 55 95 (57) 46.0 194 (209) 51.6 200 (110) 

Wijdemeren 53.8 42 (26) 56.4 53 (53) 47.4 156 (128) 57.7 48 (24) 

Wijk bij Duurstede 54.3 28 (26) 52.6 194 (85) 48.7 113 (73) 61.6 9 (33) 

Winsum 49.9 199 (136) 51.2 246 (281) 51.2 49 (36) 47.3 299 (218) 

Winterswijk 47.9 291 (299) 53.4 161 (148) 41.9 308 (357) 48.5 268 (234) 

Woensdrecht 46.2 344 (344) 53.5 158 (171) 37.8 375 (368) 47.3 299 (291) 



  Nationale monitor duurzame gemeenten 2016: een stap vooruit! 

45 

Gemeente Totaal Ecologisch 
kapitaal 

Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde* Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Woerden 52.3 87 (67) 49 312 (349) 50.3 71 (46) 57.5 54 (21) 

Wormerland 47.8 296 (288) 46.2 363 (365) 46.0 194 (169) 51.3 207 (210) 

Woudenberg 54.0 32 (59) 53.6 155 (168) 50.0 79 (123) 58.5 33 (40) 

Woudrichem 49.6 214 (188) 50.5 273 (255) 42.7 280 (273) 55.7 89 (82) 

Zaanstad 44.9 364 (360) 44.7 378 (385) 44.5 237 (226) 45.5 328 (312) 

Zaltbommel 49.9 200 (242) 50.5 273 (315) 44.5 237 (219) 54.6 114 (150) 

Zandvoort 51.2 129 (148) 64.7 2 (2) 43.1 272 (313) 45.9 322 (322) 

Zederik 50.1 186 (214) 47.5 345 (349) 44.6 235 (275) 58.2 40 (33) 

Zeewolde 52.2 90 (78) 58.3 23 (9) 51.3 47 (54) 47.1 303 (326) 

Zeist 51.9 97 (83) 52.8 184 (60) 50.4 69 (64) 52.5 171 (226) 

Zevenaar 47.8 297 (251) 53.8 142 (78) 42.8 276 (241) 46.7 312 (312) 

Zoetermeer 46.8 328 (284) 51.4 240 (137) 45.7 204 (193) 43.3 354 (343) 

Zoeterwoude 53.5 49 (19) 48.7 323 (211) 52.8 29 (20) 58.9 25 (45) 

Zuidhorn 50.7 154 (55) 47.9 337 (292) 51.3 47 (18) 52.9 161 (99) 

Zuidplas 50.0 198 (183) 48.5 327 (315) 51.1 51 (49) 50.3 229 (251) 

Zundert 50.6 159 (227) 54.6 112 (92) 44.5 237 (277) 52.7 167 (249) 

Zutphen 49.3 230 (164) 58.2 26 (10) 40.5 345 (342) 49.2 255 (200) 

Zwartewaterland 51.8 105 (129) 54.7 110 (88) 47.7 145 (176) 53 158 (182) 

Zwijndrecht 46.3 343 (321) 49.9 290 (302) 43.1 272 (302) 45.8 323 (259) 

Zwolle 52.9 64 (44) 55.5 77 (65) 52.8 29 (29) 50.3 229 (182) 

*Plaats in de rangorde van de huidige jaargang met tussen haakjes de plek in de vorige editie 

 

3.2.1 De ranking van de gemeenten 

Tabel 3.2 presenteert de in algemene zin hoogst scorende tien gemeenten in 

2016. Kijken naar de drie kapitalen leert dat een hoge totaal score lang niet altijd 

betekent dat er voor elk van de drie kapitalen een hoge score in deze gemeenten 

optreedt. Rozendaal, Laren (NH.), Bloemendaal en Blaricum zijn kleine gemeen-

ten waar welvarende mensen in het fraaie groen wonen, en zijn tevens gemeen-

ten die laag op economie scoren. De welvarende inwoners verdienen hun inko-

men elders. Midden-Delfland en Bunnik daarentegen doen het economisch en 

sociaal-cultureel zeer goed maar minder op ecologisch gebied. Een gemeente 

waarbij de drie kapitalen gelijkmatig scoren is Houten. Deze voorbeelden illustre-

ren waarom Telos eerder ervoor heeft gekozen om gemeenten niet alleen op hun 

absolute score te beoordelen maar het concept van de typologie te introduceren 

om een meer genuanceerde benchmarking uit te voeren die recht doet aan de 

uitdagingen waarvoor individuele gemeenten staan. Met de later dit jaar uitkomen-

de Governance monitor zal tevens beoordeeld kunnen worden of er een verband 

bestaat tussen de bestuurlijke inspanning en de verbeteringen in scores over de 

jaren. 
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Tabel 3.2 De tien hoogst scorende gemeenten in 2016 

 

Gemeente Totaal Ecologisch kapitaal Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Midden-Delfland 57.8 1 (1) 46.6 358 (361) 61.2 1 (1) 65.7 2 (2) 

Rozendaal 57.7 2 (2) 68.8 1 (1) 40.4 349 (289) 63.8 5 (6) 

Laren (NH.) 57.4 3 (6) 62.3 4 (5) 45.6 207 (154) 64.3 4 (8) 

Blaricum 57.2 4 (3) 56.5 51 (11) 48.6 114 (205) 66.6 1 (1) 

Bloemendaal 57.2 5 (4) 59.4 12 (14) 48.4 122 (176) 63.8 5 (3) 

Oegstgeest 56.8 6 (16) 54.3 127 (153) 56.5 7 (24) 59.5 19 (28) 

Bunnik 56.6 7 (8) 51 250 (132) 55.5 10 (25) 63.4 7 (6) 

Scherpenzeel 56.1 8 (53) 58.5 19 (168) 51.5 44 (60) 58.3 37 (76) 

Vught 56.0 9 (15) 61 6 (8) 48.6 114 (149) 58.5 33 (45) 

Houten 55.9 10 (5) 56.1 62 (31) 53.9 20 (16) 57.8 46 (38) 

 

 

In tabel 3.3 zijn de laagst scorende gemeenten vermeld, waarbij een zelfde 

opmerking past dat de typologie bij de beoordeling van de benchmarking moet 

worden betrokken.  

 

Bij deze gemeenten gaan een lage economische en sociaal-culturele score 

doorgaans samen. Niet altijd geldt dit ook voor de ecologische score die 

bijvoorbeeld bij Pekela, Den Helder en Stadskanaal bovengemiddeld is. Ook 

Rotterdam is hierop een uitzondering, met een hoge score op het economisch 

kapitaal. 

 
Tabel 3.3. De tien laagst scorende gemeenten in 2016 

 

Gemeente Totaal Ecologisch kapitaal Economisch 
kapitaal 

Sociaal-cultureel 
kapitaal 

 Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde Score Rangorde 

Pekela 39.5 390 (389) 51.2 246 (201) 32.6 389 (388) 34.7 390 (390) 

Nissewaard 40.8 389 (388) 46 366 (367) 34.3 387 (385) 42.2 360 (367) 

Oldambt 41.1 388 (390) 45.9 367 (377) 39.7 354 (373) 37.6 383 (389) 

Den Helder 41.2 387 (383) 50.1 285 (260) 35.1 383 (379) 38.5 380 (370) 

Menterwolde 42.4 386 (387) 47.8 341 (343) 41.0 336 (357) 38.4 381 (382) 

Stadskanaal 42.6 385 (381) 53.7 149 (92) 34.6 385 (387) 39.4 375 (372) 

Rotterdam 42.6 384 (383) 39.3 390 (390) 52.0 37 (31) 36.6 385 (388) 

Schiedam 43.0 383 (377) 43.8 383 (370) 44.9 226 (214) 40.4 373 (375) 

Delfzijl 43.1 382 (376) 46.5 360 (356) 46.2 187 (176) 36.5 387 (383) 

Veendam 43.3 381 (373) 49.7 295 (240) 39.4 359 (360) 40.7 370 (359) 
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In figuur 3.2 zijn de totale duurzaamheidscores van de gemeenten gepresenteerd. 

Een globale indruk laat zien dat de provincie Utrecht er positief uitspringt en dat 

de laagst scorende gebieden zijn te vinden in Oost-Groningen en Oost-Drenthe, 

in de kop van Noord-Holland en in het Rijnmond gebied. 

 

 

Figuur 3.2 De totaal scores van de duurzaamheid van de 390 Nederlandse gemeenten 

 

3.2.2 Stijgers en dalers 

Figuur 3.3 laat zien welke gemeenten in 2016 ten opzichte van 2014 behoren tot 

de stijgers en dalers. De sterkste dalers zijn te vinden in het noorden van het land: 

De Marne en Assen. In Zeeland is een sterke daling te vinden bij Noord-Beveland 

en Vlissingen. De sterkste stijgers zijn: Zandvoort, Scherpenzeel, Horst aan de 

Maas, waterland, Boxtel, Lopik en Grave. 
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Figuur 3.3 De gemeenten met een stijgende en dalende duurzaamheidscore in 2016 ten opzichte van 
2014 (in % punten) 

 

Een nadere analyse is gemaakt van de achtergronden van de gemeenten die hun 

duurzaamheidscore verbeteren of verslechteren. Daartoe is de verandering over 

de periode 2014-2016 genomen. Onderstaande figuren 3.3.a en 3.3.b geven weer 

de gemeenten die in deze periode tussen 0.5 en 1.5% verslechterden in totale 

duurzaamheidscore en die waarbij de verslechtering meer dan 1.5% bedroeg.  
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Figuur 3.3.a en 3.3.b Gemeenten met een daling in score van 0.5-1.5% resp. meer dan 1.5% in 2014-
2016 
 
 

De dalingen doen zich vooral voor in de regio Rotterdam-Den Haag, de kop van 

Noord-Holland en in Groningen. Maar ook grote steden zoals Utrecht, Nijmegen 

en Maastricht moesten een teruggang incasseren. Het meest zorgelijk aan dit 

beeld is dat er 25 gemeenten zijn die in 2014 al relatief laag scoorden (oranje en 

rode kleurcodes) en die de afgelopen jaren nog weer verder zijn teruggevallen. 

Tot deze groep behoren zowel grote als kleine gemeenten. Een verdere daling 

van 0.5-1.5% bij toch al laag scorende gemeenten trad op bij Achtkarspelen, 

Beverwijk, Delfzijl, Dongeradeel, Eemsmond, Emmen, Franekeradeel, 

Hellevoetsluis, Hollands Kroon, Hoogeveen, Lelystad, Veendam en Velzen. Een 

nog groter daling van meer dan 1.5% werd over 2014-2016 geconstateerd bij de 

in 2014 al laag scorende gemeenten Appingedam, De Marne, Den Haag, Den 

Helder, Hoogezand-Sappemeer, Nissewaard, Noord-Beveland, Onderbanken, 

Pekela, Rotterdam en Vlagtwedde. Deze groep gemeenten staan voor een bijzon-

der lastige duurzaamheidsopgave die er heel anders uitziet dan het algemene 

beeld waarbij de duurzaamheidscore weer toe neemt. Het lijkt raadzaam om van-

uit verschillende overheidsniveaus na te gaan welke brede oorzaken hier spelen 

en hoe deze gemeenten met integrale maatregelen snel op een ander spoor 

kunnen komen.  
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Opvallend is dat Amsterdam in geen van deze plaatsjes voorkomt. Het weet als 

grote stad het lot van de andere G4 steden te ontwijken en een stabiele positie te 

behouden waar anderen minder gunstig zijn gaan scoren. 
 

Er zijn ook gemeenten, zoals bijvoorbeeld Nijmegen en Utrecht, die vanuit een 

gunstiger positie in 2014 met dalende scores te maken hebben gekregen. Hier 

lijkt doorgaans meer buffercapaciteiten aanwezig om tot een toekomstige 

verbetering te kunnen komen. 

 

Er zijn anderzijds gemeenten die een flinke verbetering in totale duurzaamheid-

score hebben gerealiseerd over 2014-2016. Deze worden voor de groep die meer 

dan 2.5% steeg in figuur 3.3.c weergegeven. Het gaat overwegend om middel-

grote en kleine gemeenten in het midden en zuidoosten van het land. Uitzonde-

ringen vormen Ede en Westland die als 100.000plus gemeenten ook een sterke 

verbetering wisten te realiseren. Een verdere analyse naar specifieke succes-

factoren is wenselijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3.c Gemeenten met een stijging in score van meer dan 2.5% in 2014-2016 
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3.3 De 3P-scores van de Nederlandse gemeenten in 2016 

Tabel 3.1 laat de scores voor de drie kapitalen van de gemeenten in 2016 zien. 

Deze scores vormen de kern van de 3P-duurzaamheidsanalyse. 

 

3.3.1 Ecologisch kapitaal 

In figuur 3.4 zijn de ecologische scores van de gemeenten getoond. 

 

 

 
Figuur 3.4 Overzicht scores ecologisch kapitaal van de 390 gemeenten 

 

Voor de tien hoogst scorende gemeenten laat tabel 3.4 tevens hun dynamiek over 

de periode 2014-2016 zien.  
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Tabel 3.4 Verandering in de periode 2014-2016 in de ecologisch kapitaal scores van de in 2016 tien 
hoogst scorende gemeenten 

 

Gemeente 2014 2015 2016 

Rozendaal 65,3 65,7 68,8 

Zandvoort 50,7 62,4 64,7 

Brunssum 56,3 61,4 63,2 

Laren (NH.) 55,3 59,8 62,3 

Mill en Sint Hubert 50,8 57,4 61,4 

Vught 58,4 59,0 61,0 

Huizen 58,7 57,7 60,6 

Culemborg 56,4 57,7 60,6 

Grave 57,5 58,3 60,5 

Vlieland 51,8 60,3 60,2 

 

Tabel 3.4 laat zien dat alle tien gemeenten duidelijk zijn gestegen in ecologische 

duurzaamheidscore de afgelopen drie jaar, waarbij sommigen zoals Zandvoort, 

Mill en Sint Hubert, en Vlieland meer dan 10% hoger zijn gaan scoren. 

Gemeenten kunnen in korte tijd dus flinke sprongen vooruit maken. 

 

Voor de laagst op ecologie scorende gemeenten, met name gelegen in industrie-

gebieden, is een dergelijk overzicht in tabel 3.5 weergegeven. Hieruit blijkt dat 

sommige van deze gemeenten in de loop van de drie jaar steeds verder achteruit 

zijn gegaan, zoals Urk en in mindere mate Moerdijk. Ook zijn er duidelijk zich 

verbeterende gemeenten waaronder Beemster, Uithoorn en Harlingen.  

  
Tabel 3.5 Verandering in de periode 2014-2016 in de ecologisch kapitaal scores van de in 2016 tien 
laagst scorende gemeenten 

 

Gemeente 2014 2015 2016 

Rotterdam 39,8 38,6 39,3 

Urk 45,3 44,5 42,6 

Moerdijk 43,2 42,8 42,7 

Velsen 44,3 42,9 43,4 

Bodegraven-Reeuwijk 43,0 43,1 43,4 

Beemster 41,2 41,2 43,5 

Schiedam 43,4 44,6 43,8 

Uithoorn 41,4 44,2 43,8 

Lansingerland 43,9 44,4 43,9 

Harlingen 40,3 42,9 44,0 
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3.3.2 Economisch kapitaal 

Figuur 3.5 geeft het overzicht van de economisch kapitaal scores voor 2016. 

 
 

 

Figuur 3.5 Overzicht scores economisch kapitaal van de 390 gemeenten  

 

Voor de tien economisch hoogst scorende gemeenten laat tabel 3.6 hun 

dynamiek over de periode 2014-2016 zien.  
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Tabel 3.6 Verandering in de periode 2014-2016 in de economisch kapitaal scores van de tien hoogst 
scorende gemeenten in 2016 

 

Gemeente 2014 2015 2016 

Midden-Delfland 56.90 62.00 61.20 

Delft 60.60 60.80 61.10 

Utrecht (gemeente) 62.70 60.80 60.80 

Groningen (gemeente) 60.60 59.80 59.30 

Amsterdam 56.70 58.50 58.10 

Westland 53.30 55.20 56.60 

Oegstgeest 50.10 52.60 56.50 

Lansingerland 55.60 54.60 55.70 

Oostzaan 51.40 54.50 55.70 

Bunnik 52.70 52.50 55.50 

 

 

Tabel 3.6 toont dat alle tien gemeenten duidelijk zijn gestegen sinds vorig jaar 

maar in het geval van Utrecht is het niveau van 2014 nog niet geëvenaard. Een 

sterke stijging over de afgelopen drie jaar wordt gezien bij Midden-Delfland, 

Westland, Oegstgeest en Bunnik.  

 

Voor de laagst op economie scorende gemeenten toont tabel 3.7 de resultaten 

over de afgelopen drie jaar. Een aantal van deze groep gemeenten had na de 

terugval in 2015 weer enig herstel in 2016, zoals Stadskanaal, Rijnwaarden, Hulst 

en Nissewaard. Verdere teruggang was er in deze 2016 rapportage periode 

echter bij Mill en Sint Hubert, Pekela, Onderbanken en Noord-Beveland. 

 
Tabel 3.7 Verandering in de periode 2014-2016 in de economisch kapitaal scores van de tien laagst 
scorende gemeenten in 2016 

 

Gemeente 2014 2015 2016 

Mill en Sint Hubert 36.90 32.80 31.90 

Pekela 34.80 32.90 32.60 

Onderbanken 39.70 35.00 33.80 

Nissewaard 40.70 34.20 34.30 

Rijnwaarden 38.10 31.60 34.50 

Stadskanaal 33.30 33.40 34.60 

Den Helder 36.20 36.20 35.10 

Hulst 34.40 33.70 35.10 

Texel 35.70 38.30 35.40 

Noord-Beveland 39.80 38.30 36.00 
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3.3.3 Sociaal-cultureel kapitaal 

Voor de tien hoogst scorende gemeenten op sociaal-cultureel kapitaal laat tabel 

3.8 hun scores zien over de periode 2014-2016.  

 
Tabel 3.8 Verandering in de periode 2014-2016 in de sociaal-cultureel kapitaal scores van de in 2016 
tien hoogst scorende gemeenten 

Gemeente 2014 2015 2016 

Blaricum 65.2 66.1 66.6 

Midden-Delfland 64.2 65.6 65.7 

Hattem 60.4 63.2 65.0 

Laren (NH.) 61.7 61.6 64.3 

Bloemendaal 64.7 65.5 63.8 

Rozendaal 64.7 62.5 63.8 

Bunnik 61.0 62.5 63.4 

Oudewater 58.2 63.0 62.5 

Wijk bij Duurstede 54.7 58.0 61.6 

Oirschot 59.0 57.7 61.2 

 

De meeste van de tien hoogst scorende gemeenten zijn duidelijk verder gestegen 

de afgelopen drie jaar. Dat geldt voor Hattem, Laren (NH.), Wijk bij Duurstede en 

Schiermonnikoog. Maar Rozendaal heeft wat terrein verloren. 

Voor de laagst op sociaal-cultureel kapitaal scorende gemeenten is een dergelijk 

overzicht in tabel 3.9 weergegeven. De dramatische boodschap hier is dat onder 

de laagst scorende gemeenten de sociaal-cultureel kapitaal scores in geen enkel 

geval zijn verbeterd de afgelopen drie jaar en in meerdere gevallen flink verder 

zijn verslechterd, zoals bij Pekela, Lelystad, Delfzijl, Heerlen, Brunssum en Den 

Helder. 

  
Tabel 3.9 Verandering in de periode 2014-2016 in het sociaal-cultureel kapitaal van de in 2016 tien 
laagst scorende gemeenten 

Gemeente 2014 2015 2016 

Pekela 37.3 35.5 34.7 

Kerkrade 35.7 37.0 34.8 

Lelystad 39.0 37.1 35.5 

Delfzijl 40.3 38.7 36.5 

Heerlen 39.6 38.5 36.6 

Rotterdam 38.4 36.6 36.6 

Brunssum 40.9 39.5 37.4 

Oldambt 38.4 36.4 37.6 

Enschede 40.3 39.5 38.2 

Menterwolde 38.9 38.8 38.4 
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Figuur 3.6 Overzicht scores sociaal-cultureel kapitaal van de 390 gemeenten  

 

In figuur 3.6 is een overzicht gegeven van alle sociaal-cultureel kapitaal scores 

voor 2016. 
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4 Achtergronden van gemeentelijke 

duurzaamheidstrends: kijken naar 

thema’s en specifieke indicatoren 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat bij de drie kapitalen de achtergronden zijn 

van de gevonden trends over de afgelopen drie jaar. Daartoe wordt per kapitaal 

eerst naar de veranderingen op het niveau van de voorraden (thema’s) gekeken 

en per voorraad ook naar het meest gedetailleerde niveau van de indicatoren. 

Voor zowel de voorraden als de indicatoren vindt de analyse plaats voor het 

gemiddelde beeld van alle 390 gemeenten in ons land. Gemeenten kunnen de 

specifiek op hen betrekking hebbende voorraadscores via de interactieve website 

van Telos raadplegen en benchmarken (www.DuurzameSteden.nl). 

In bijlage 6 zijn per voorraad de scorers van alle gemeenten van ons land in beeld 

gebracht. 

 

4.1 Voorraden en indicatoren van het ecologisch kapitaal 

Het ecologisch kapitaal is opgebouwd uit de volgende zeven voorraden: 'afval & 

grondstoffen', 'bodem', 'energie', 'hinder & calamiteiten', 'lucht', 'natuur & land-

schap' en 'water'. In figuur 4.1 zijn de gemiddelde scores van deze voorraden over 

de rapportage jaren 2014-2016 weergegeven. 

 

Uit figuur 4.1 blijkt dat alle ecologische voorraden over deze periode in score zijn 

verbeterd, met uitzondering van ‘water’ en ‘hinder & calamiteiten’. Op de oorzaken 

van dit laatste wordt bij de indicator analyse nader ingegaan. De sterkste verbete-

ringen zijn te zien bij ‘bodem’, ‘energie’ en ‘lucht’. 

 

http://www.duurzamesteden.nl/
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Figuur 4.1 Gemiddelde scores (% doelbereiking) per ecologische voorraad voor alle 390 gemeenten in 
de rapportage periode 2014-2016  

 

4.1.1 Afval en grondstoffen 

De scores van de samenstellende indicatoren voor de voorraad 'afval & grondstof-

fen' over de drie jaar zijn getoond in figuur 4.2. 

 

 
Figuur 4.2 Overzicht gemiddelde scores van de indicatoren van de 390 gemeenten voor de voorraad 
afval & grondstoffen over de rapportage periode 2014-2016 

 

De verbetering in deze voorraadscore is vooral toe te schrijven aan de verbete-

ringen bij huishoudelijk restafval, GFT-afval en kunststofafval. Oud papier en 

karton, en verpakkingsglas lijken iets terug te lopen in duurzaamheidscore. 
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4.1.2 Bodem 

De scores voor de indicatoren bij de voorraad bodem zijn afgebeeld in figuur 4.3. 

De voorraad bodem is opgebouwd uit de indicatoren humane spoedlocaties 

bodemsanering, vermesting-stikstof en vermesting-fosfaat. 

 

 
Figuur 4.3 Overzicht gemiddelde scores van de 390 gemeenten voor de indicatoren binnen de 
voorraad bodem over de rapportage periode 2014-2016 

 

De verbetering in de score van de voorraad bodem is vooral toe te schrijven aan 

de verbetering bij de afhandeling van de humane spoedlocaties bodemsanering. 

 

4.1.3 Energie 

Figuur 4.4 laat zien hoe op het niveau van de indicatoren de energietransitie in 

ons land vorm krijgt. De energietransitie wordt gemeten met de volgende indica-

toren: wind, zonnestroom, gasverbruik en elektriciteitsverbruik huishoudens, 

energielabel woningen, elektriciteitsverbruik en gasverbruik bedrijven. De transitie 

is, uitgedrukt als duurzaamheidscore, het meest spectaculair bij zonnestroom en 

het elektriciteitsverbruik van huishoudens en bij het gasverbruik van huishoudens 

en bedrijven.  
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Figuur 4.4 Overzicht gemiddelde scores van de 390 gemeenten voor de indicatoren binnen de 
voorraad energie over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.1.4 Hinder en calamiteiten 

De voorraad 'hinder & calamiteiten' is opgebouwd uit acht indicatoren: geluidbe-

lasting, geluidhinder, lichtbelasting, overlast door stank/stof/vuil, risico als gevolg 

van transport, externe veiligheid risicocontour, aardbevingen en overstromingen. 

Deze voorraad scoort in 2016 licht lager, wat te wijten is aan enige teruggang bij 

de lichtbelastingscore, en vooral de score voor de risico contour voor externe 

veiligheidscalamiteiten.  

 
Figuur 4.5 Overzicht gemiddelde scores van de 390 gemeenten voor de indicatoren binnen de 
voorraad hinder en calamiteiten over de rapportage periode 2014-2016 
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4.1.5 Lucht 

De voorraad 'lucht' is opgebouwd uit zeven indicatoren, respectievelijk voor de 

emissies van CO2, stikstofoxiden, fijn stofdeeltjes (PM2.5) en vluchtige organi-

sche stoffen en de luchtconcentraties van stikstofoxides, ozon en fijnstof (PM2.5). 

De voorraadscores wijken over het land niet sterk af, met relatief gunstige 

waarden in de gemeenten direct langs de kust en in de oostelijke helft van het 

land. 

 

 
Figuur 4.6 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad lucht over de rapportage periode 2014-2016 

 

De verbetering in score van de voorraad lucht is vooral toe te schrijven aan ver-

beteringen ten aanzien van de emissie NOx, fijn stof (PM2.5) en vluchtige 

organische stoffen, evenals verbeteringen bij de concentraties aan stikstofdioxide 

en fijn stof. Ondanks de verbeteringen bij de indicatoren voor de energietransitie 

is de duurzaamheidscore voor de emissie van CO2 niet noemenswaardig (0.5%) 

verbeterd. 

 

4.1.6 Natuur en landschap 

De voorraad 'natuur & landschap' is samengesteld uit vijf indicatoren voor het 

oppervlak aan bos, de afstand van de woningen tot openbaar groen, de afstand 

tot recreatief oppervlaktewater en de biodiversiteit uitgedrukt in het aantal soorten 

en in het aantal rode lijst soorten. 

 

Naast de verbetering voor de score van de afstand tot openbaar groen laten de 

andere indicatoren weinig verandering zien. 
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Figuur 4.7 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad natuur en landschap over de rapportage periode 2014-2016  

 

4.1.7 Water 

Naast de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater is er bij 

deze voorraad aandacht voor de emissies op de oppervlaktewateren van fosfaat 

en stikstofverbindingen, de kwaliteit van het drinkwater en de aanwezigheid van 

een gemengd rioolstelsel. De lichte achteruitgang van de score van deze 

voorraad wordt veroorzaakt door de achteruitgang van de chemische kwaliteit van 

het oppervlaktewater. 

 

 
Figuur 4.8 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad water over de rapportage periode 2014-2016 
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4.2 Voorraden en indicatoren van het economisch kapitaal 

Het economisch kapitaal is opgebouwd uit de voorraden: 'arbeid', 'concurrentie-

vermogen', 'infrastructuur & bereikbaarheid', 'kennis', en 'ruimtelijke vestigings-

voorwaarden'. In figuur 4.9 is aangegeven hoe de gemiddelde score voor alle 390 

gemeenten voor deze voorraden zich ontwikkelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.9 Gemiddelde scores (% doelbereiking) per economische voorraad voor alle 390 gemeenten 
in de rapportage periode 2014-2016  

 

Deze voorraad scores vertonen geen sterke afwijkingen over de drie jaar, behalve 

de voorraad ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ die het laatste jaar duidelijk beter 

scoort. Een klein verbetering is ook bij ‘kennis’ te constateren. Hierna wordt op 

indicator niveau nagegaan welke verklaringen voor deze ontwikkelingen zijn aan 

te wijzen. 

 

4.2.1 Arbeid 

De voorraad 'arbeid' wordt beschreven aan de hand van de volgende vijf indicato-

ren: arbeidsongeschiktheid, benutting arbeidspotentieel, ontgroening & vergrij-

zing, werkgelegenheidsfunctie en werkloosheid. Figuur 4.10 laat zien dat er enige 

teruggang is te zien bij ontgroening/vergrijzing score maar een verbetering wat 

betreft de score voor de indicator werkloosheid. Per saldo scoort deze voorraad 

onveranderd over de drie jaar. 
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Figuur 4.10 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad arbeid over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.2.2 Concurrentievermogen 

De voorraad 'concurrentievermogen' is opgebouwd uit de indicatoren: aandeel 

starters, aandeel topsectoren, BRP per hoofden bedrijfsopheffingen.  

 

Figuur 4.11 geeft aan dat er weinig veranderingen zijn opgetreden in de vier indi-

catoren. De teruggang in het aantal starters in 2015 is inmiddels weer praktisch 

ongedaan gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 4.11 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad concurrentievermogen over de rapportage periode 2014-2016 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

werkgelegenheidsfunctie benutting
arbeidspotentieel

werkloosheid ontgroening/vergrijzing arbeidsongeschiktheid

D
u

u
rz

aa
m

h
e

id
sc

o
re

 (%
)

INDICATOREN ARBEID

2014 2015 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aandeel starters Opheffingen Aandeel topsectoren BRP per hoofd

D
u

u
rz

aa
m

h
e

id
sc

o
re

 (%
)

INDICATOREN 
CONCURRENTIEVERMOGEN

2014 2015 2016



  Nationale monitor duurzame gemeenten 2016: een stap vooruit! 

65 

4.2.3 Infrastructuur en bereikbaarheid 

Gunstige scores voor de voorraad 'infrastructuur & bereikbaarheid' zijn volgens 

figuur 4.12 toe te schrijven aan het toegenomen aantal elektrische laadpalen en 

het aandeel schone voertuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.12 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad infrastructuur en bereikbaarheid over de rapportage periode 2014-2016 
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gemeenten daaromheen. Figuur 4.13 toont dat het aandeel hoog opgeleiden 

langzaam toeneemt evenals de creatieve industrie, de High- en medium tech 

werkgelegenheid bleef stabiel over de drie rapportage jaren. 
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Figuur 4.13 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad kennis over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.2.5 Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden 

Tenslotte zijn de vijf indicatoren die de voorraad ‘ruimtelijke vestigingsvoorwaar-

den’ samen stellen respectievelijk: leegstand kantoorruimte, leegstand winkel-

ruimte, netto/bruto gebruik van bedrijventerreinen, verouderd bedrijventerreinen, 

en voorraad bedrijventerreinen.  

 

Figuur 4.14 toont dat de leegstand van kantoorruimte aan het afnemen is waar-

door de duurzaamheidscore voor deze indicator het laatste jaar verbetert, terwijl 

de leegstand van winkels juist wat verslechtert. De leegstand van winkelruimte is 

het meest voorkomend langs de grenzen van ons land. De andere indicatoren 

geven een stabiel beeld. 
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Figuur 4.14 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad ruimtelijke vestigingsvoorwaarden over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.3 Voorraden en indicatoren van het sociaal-cultureel kapitaal 

Het sociaal-cultureel kapitaal is opgebouwd uit de combinatie van de volgende 

zeven voorraden: ‘economische participatie’, ‘gezondheid’, ‘kunst & cultuur’, 

‘maatschappelijke participatie’, ‘onderwijs’, ‘veiligheid’, en ‘woonomgeving’. 

Hoewel het sociaal-cultureel kapitaal geen vooruitgang te zien gaf over de laatste 

drie jaar, laat figuur 4.15 zien dat dit komt door tegengestelde bewegingen tussen 

de voorraden. ‘Onderwijs’ en ‘veiligheid’ verbeterden duidelijk, maar ‘economische 

participatie’ verslechterde fors, ook het meest recente jaar. Een blik op de 

indicatoren zal leren waaraan dit precies is toe te schrijven. 
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Figuur 4.15 Gemiddelde scores (% doelbereiking) per sociaal-culturele voorraad voor alle 390 
gemeenten in de rapportage periode 2014-2016  

 

4.3.1 Economische participatie 

De voorraad ‘economische participatie’ laat zien in welke mate burgers erin sla-

gen mee te doen aan economische verdelingsprocessen. Deze voorraad kent in 

deze monitor vier indicatoren: arme huishoudens, gebruik maken van de bijstand, 

langdurige werkloosheid, en het financiële vermogen van het huishouden. Deze 

indicatoren houden verband met elkaar en met de voorraad ‘arbeid’ uit het 

economisch kapitaal.  

 

Figuur 4.16 laat zien dat elk van de indicatoren wel enige teruggang over de 

periode 2014-2016 te zien geeft maar dit zeer uitgesproken is bij langdurige werk-

loosheid. De economische crisis is voorbij maar de daarmee samenhangende 

sociale crisis in de vorm van langdurige werkloosheid nog niet. Ook teren de 

gezinnen nog steeds in op hun spaarpot. 
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Figuur 4.16 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad gezondheid over de rapportage periode 2014-2016  

 

4.3.2 Gezondheid 

De voorraad (lichamelijke en geestelijke) 'gezondheid' wordt gemeten met behulp 

van negen indicatoren: de beoordeling van de eigen gezondheid, de levensver-

wachting, het aantal chronisch zieken, de afstand tot een ziekenhuis, de kwaliteit 

van het nabij zijnde ziekenhuis, de beschikbaarheid van huisartsen, het gebruik 

van alcohol en drugs en obesitas (riskant gedrag), onvoldoende bewegen en 

overlast door verwarde personen. 

 

Zoals figuur 4.17 laat zien zijn er voor de meeste indicatoren weinig verande-

ringen te melden. Uitzonderingen vormen de levensverwachting die verrassend 

sterk verbetert en de score op verwarde personen die overlast veroorzaken die 

daalt. Of dit feitelijke veranderingen zijn of veranderingen in registratiemethoden 

is op basis van deze informatie niet te beoordelen. Van de andere gezondheids-

indicatoren zoals onvoldoende bewegen, riskant gedrag, chronisch zieken en 

beoordeling eigen gezondheid, is (nog) geen nieuwe data beschikbaar. Vandaar 

dat deze indicatoren over de tijd niet veranderen. 
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Figuur 4.17 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad gezondheid over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.3.3 Kunst en cultuur 

De scores voor ‘kunst & cultuur’ vertonen op indicatorniveau weinig variatie over 

de drie onderzochte jaren, zoals afbeelding 4.18 toont. 

 

 
 
Figuur 4.18 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad kunst en cultuur over de rapportage periode 2014-2016  
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4.3.4 Maatschappelijke participatie 

De voorraad 'maatschappelijke participatie' is opgebouwd uit vijf indicatoren: op-

komst gemeenteraadsverkiezingen, opkomst landelijke verkiezingen, mantelzorg, 

sociale cohesie, en vrijwilligers, allemaal indicatoren die iets zeggen over de mate 

waarin mensen zich inzetten voor/betrokken voelen bij een grotere sociale collec-

tiviteit. De sociale cohesie is wat afgenomen terwijl de andere indicaoren gelijk 

scoren in de drie onderzochte jaren (figuur 4.19). Deels komt dit omdat verkie-

zingen slechts eens in de vier jaar plaatsvinden. 

 

 
Figuur 4.19 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad maatschappelijke participatie over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.3.5 Onderwijs 

De voorraad 'onderwijs' kent de volgende zeven bouwstenen: aanbod basisscho-

len, aanbod voortgezet onderwijs, eindexamen cijfer voortgezet onderwijs, jeugd-

werkloosheid, onvertraagd naar diploma, opleidingsniveau en voortijdige school-

verlaters. Jeugdwerkloosheid is hierbij opgenomen omdat dit een indicatie geeft 

hoe onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. 
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Figuur 4.20 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad onderwijs over de rapportage periode 2014-2016 

 
 

De verbetering in de score voor de voorraad ‘onderwijs’ is vooral toe te schrijven 

aan minder voortijdige schoolverlaters en meer leerlingen die onvertraagd naar 

hun diploma doorstomen. 
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geweldsdelicten en jeugdcriminaliteit. Daar staat tegenover dat de verkeerson-

veiligheid toenam en daarmee de duurzaamheidscore afnam. 
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Figuur 4.21 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad veiligheid over de rapportage periode 2014-2016 

 

4.3.7 Woonomgeving 

De voorraad 'woonomgeving' kent de volgende vijf indicatoren: afstand dagelijkse 

winkels, tevredenheid winkels, tevredenheid woonomgeving, verhuissaldo en 

woningtekort. Per saldo is de ‘woonomgeving’ score over de drie jaar stabiel. De 

verbeterende score voor woningtekort wordt gecompenseerd door de afnemende 

score voor tevredenheid woonomgeving. Hert verhuissaldo is stabiel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.22 Overzicht gemiddelde scores voor de 390 gemeenten van de indicatoren binnen de 
voorraad woonomgeving over de rapportage periode 2014-2016 
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5 Typologie kader om de uitkomsten 

en verschillen te begrijpen 

De algemene duurzaamheidscore van gemeenten wordt des te informatiever 

naarmate die kan worden herleid tot een specifieke set van gemeentelijke ontwik-

kelkansen en -opgaven, bijvoorbeeld in verband met de specifieke ligging van 

gemeenten, een specifiek type economische ontwikkeling, of een bepaalde 

samenstelling van de bevolking. Niet een generiek lijstje van duurzaamheidscores 

is hier van belang, maar het specifieke samenstel van duurzaamheidskwaliteiten 

dat die positie bepaalt en de daarmee verbonden gemeentelijke achtergrond-

kenmerken. Een eerste voorstel voor een daartoe behulpzame gemeente-

typologie is gepresenteerd in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2014. 

Omdat voor die aanpak veel interesse bleek te bestaan is in de monitor 2015 

gezocht naar een bredere fundering van de typologie. Een dergelijke typologie 

kan een indruk geven van de gemeente-eigen samenhang van duurzaam-

heidskenmerken, zodat deze inzichtelijk en begrijpbaar wordt. Op de tweede 

plaats brengt de typologie gemeentelijke duurzaamheidskenmerken in verband 

met bredere kenmerken van specifieke gemeenten, zoals de regionale tussen-

gemeentelijke positie, de economisch-historische achtergrond, en de aard van het 

grondgebruik. Er ontstaat een beeld van de contextspecifieke eigenheid van 

duurzaamheidskenmerken. Tenslotte biedt de typologie de mogelijkheid om de 

gemeentelijke ontwikkeling te 'benchmarken' met vergelijkbare andere gemeen-

ten, om zo tot een scherper beeld te komen van de eigen ontwikkelingsgang. 

Samen draagt dit bij tot een beter begrip van de eigen (regionale) gemeentelijke 

positie en de bijbehorende duurzame ontwikkelkansen en -opgaven. 

 

De verbrede analyse van de typologie heeft in 2015 geleid tot een verkenning van 

twee soorten indelingen. De een is gebaseerd op een 'simpele' kwantitatieve 

indeling van gemeenten op basis van hun bevolkingsomvang. De ander is 

gebaseerd op een meer kwalitatieve indeling van gemeenten op basis van een 

diversiteit van sociaal-ruimtelijke kenmerken. Beide vormen van in 2015 ontwik-

kelde typologie zullen in dit hoofdstuk opnieuw worden onderzocht, maar nu met 

de data van 2016. 

 

Vervolgens zal in een volgend hoofdstuk dieper worden stilgestaan bij de vraag 

wat nu bepaalt of de drie duurzaamheidskapitalen elkaar versterken of juist hun 
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externaliteiten op elkaar afwentelen. Verkend zal worden hoe de ultieme duur-

zaamheidsuitdaging het ‘vergroten van de 3P-duurzaamheidsruimte’ directer 

meetbaar kan worden gemaakt dan door het simpel aggregeren van de drie 

kapitalen, om vervolgens in te kunnen gaan op de vraag hoe het bestuur van een 

gemeente het beste integrale 3P-verbetering kan bewerkstelligen. 

 

5.1 Invloed van de grootte van de gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Duurzaamheidscores per kapitaal per grootte klasse gemeenten voor 2016 

 

Figuur 5.1 laat zien dat bij grote gemeenten een lagere score voor het sociaal-cul-

tureel kapitaal en in bescheidener mate voor het ecologisch kapitaal optreedt, wat 

eveneens in 2015 werd gevonden. Naarmate het aantal inwoners toeneemt, stijgt 

de score voor het economisch kapitaal. Kleine gemeenten zijn dus vooral sociaal-

cultureel in het voordeel, terwijl grote steden een economisch voordeel hebben.  

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de afwijkingen van de duurzaamheidscores van 

de gemeenten naar grootteklasse ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit 

geeft een aanwijzing voor de aard van de uitdagingen voor deze gemeenten. 

Hieronder wordt dit nader beschreven. 

 
Tabel 5.1 Afwijkingen van de duurzaamheidscores per stedelijkheidsklasse ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde 

 

***: p<0,001; **: p<0,01; *: p<0,05 

Grootteklasse Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde van de 

Gemeenten Totaalscore Ecologie score Economie score    Sociaal-culturele score 

Kleiner dan 50.000 + 1.09 ** + 1.93 *** - 2.19 *** + 3.50 *** 

50.000-100.000 - 1.52 ** - 1.49 * + 0.03 

 

- 3.09 *** 

Groter dan 100.000 - 0.19   - 2.06 ** + 4.69 *** - 3.19 ** 
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5.1.1 Kleine gemeenten 

Kleine gemeenten scoren op totale duurzaamheid beter dan de gemiddelde ge-

meente in Nederland, ondanks een lagere score op economisch kapitaal. Ze 

hebben gemiddeld genomen een 3.5% punt hogere sociaal-culturele score dan 

het landelijk gemiddelde. De uitdaging voor de kleine gemeenten lijkt, kijkend naar 

de kale cijfers, op het eerste gezicht te liggen bij het verbeteren van de ruim 2% 

lagere economische score. Dit hoeft niet per se een probleem te zijn. Het kan zijn 

dat een kleine gemeente in de praktijk profiteert van de economische kracht van 

een nabijgelegen (grotere) gemeente, wat slechts deels of niet zichtbaar wordt in 

de gemeentelijke economische score. Voorbeelden hiervan zijn de tien best sco-

rende gemeenten zoals aangegeven in Tabel 3.4, waaronder Rozendaal, 

Zandvoort en Vught.  

 

Een indruk van de ontwikkeling over de afgelopen drie jaar geeft Figuur 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2 Duurzaamheidscores per kapitaal voor de kleine gemeenten over 2014-2016 

 

Het sociaal-cultureel kapitaal blijft stabiel bij deze gemeenten terwijl de andere 

twee kapitalen duidelijk verbeteren van 2014 tot 2016.  

 

5.1.2 Middelgrote gemeenten 

Middelgrote gemeenten vertonen gemiddeld een 1.5% lagere score dan het lan-

delijke gemiddelde en hebben vergelijkbare sociale problemen als de grote ste-

den. Daar staan geen economische of milieuvoordelen tegenover. Een verbrede 

stadsregionale aanpak, waarin ook de positie van de middelgrote steden wordt 

meegenomen, de directe leefomgeving van 3 miljoen Nederlanders, blijft voor 

deze groep gemeenten van groot belang. 
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Figuur 5.3 Duurzaamheidscores per kapitaal voor de middelgrote gemeenten over 2014-2016 

 

Figuur 5.3 geeft aan dat over de laatste drie jaar het sociaal-cultureel kapitaal bij 

de middelgrote gemeenten is achteruitgegaan. Na 2015 is het economisch 

kapitaal weer gaan stijgen, terwijl het ecologisch kapitaal hier steeds en stijgend 

tendens vertoont. 

  

5.1.3 Grote gemeenten 

Grote gemeenten scoren gemiddeld 4.5% punt hoger op economisch kapitaal dan 

het landelijke gemiddelde. Dit is opvallend gunstig. Maar deze gunstige econo-

mische prestaties gaan gepaard met een sociaal-culturele score die 3% punt 

onder het gemiddelde ligt en een milieuscore die gemiddeld 2% lager is. Hierin ligt 

een belangrijke uitdaging voor de grote steden. Tegelijkertijd, beschikken juist 

grote steden over mogelijkheden om kansen voor sociale stijging te scheppen 

voor degenen die niet tot de uitvallers behoren. De kenniseconomie zetelt in 

belangrijke mate in de grotere steden met hun hogere opleidingen en op innovatie 

gerichte starters economie. Daarin ligt tevens een belangrijk deel van de 

aantrekkingskracht voor nieuwkomers. Beleid om de lagere sociaal-culturele 

kapitaalscore van grote steden te verbeteren kan zijn aangrijpingspunt zoeken in 

het verbreden van stijgingskansen, zodat de totaalscores voor duurzaamheid in 

grote steden gunstiger kunnen worden. De totaal scores van de grote steden 

liggen per saldo hoger dan in de middelgrote steden maar halen niet het niveau 

van de kleine steden.  

 

Het verloop van de scores voor de grote gemeenten in de tijd is volgens Figuur 

5.4 minder gunstig. Tegen de verwachting in is het economisch herstel na 2015 

minder krachtig dan in de middelgrote steden, is de verbetering van de ecologisch 

kapitaal score bescheidener en neemt de sociaal-culturele score sterker af dan bij 

middelgroet gemeenten. 
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Figuur 5.4 Duurzaamheidscores per kapitaal voor de grote gemeenten over 2014-2016 

 

Werpen we een blik op de situatie bij de G4 (Figuur 5.5), dan is er sinds 2015 

zelfs geen herstel van het economisch kapitaal in de rapportage van 2016. 

Daaruit komt de conclusie naar voren dat het verbeteren van de economisch 

kapitaalscore in de beginfase van het herstel na de crisis beter is naarmate de 

gemeente kleiner is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.5 Verloop van de totale scores en kapitaalscores voor de combinatie van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
  

Tegengesteld aan de landelijke trend is in de G4 het laatste jaar het milieukapitaal 

niet verder verbeterd. 
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5.2 De invloed van kwalitatieve typen gemeenten  

5.2.1 Bouwstenen voor een kwalitatieve typologie van gemeenten 

Naast het inwonertal zijn er andere, meer gedetailleerde, kwalitatieve kenmerken 

die inzicht kunnen geven in de specifieke aspecten en uitdagingen van gemeen-

ten op duurzaamheidsgebied. Ze geven een verdere verdieping aan de hiervoor 

gegeven kwantitatieve typologie. De hier op basis van de literatuur geselecteerde 

kwalitatieve aspecten richten zich op een aantal kenmerken: 

 aard van het bodemgebruik, 

 aard van de woningvoorraad, 

 aard werkgelegenheidsfunctie, 

 bevolkingsontwikkeling, 

 positie gemeente in regionaal verband, 

 economische geschiedenis. 

 

Deze kenmerken kunnen soms worden uitgedrukt in tegenover elkaar staande 

typen, bijvoorbeeld een gemeente met een nieuwe woningvoorraad en een ge-

meente met een oude woningvoorraad; of een gemeente met bevolkingsgroei en 

een gemeente met bevolkingskrimp.  

 

5.2.2 Algemene kenmerken van de kwalitatieve typologie  

Tabel 5.2 laat zien welke kwalitatieve typen zijn opgenomen in de Nationale 

Monitor Duurzame Gemeenten 2016. Deze zijn gelijk aan die in de monitor van 

2015. De definitie van het desbetreffende type is tevens vermeld. In tabel 5.3 zijn 

de uitkomsten van de berekeningen van de kenmerken van een type in vergelij-

king met de gemiddelde scores van de overige gemeenten samengevat. 

 

In bijlage 4 is een overzicht te vinden van de gemeenten en hun bijbehorende 

typen. 

 

Het merendeel van de gemeenten in ons land valt onder een of meerdere van de 

in tabel 5.2 gedefinieerde kwalitatieve typen. Er zijn 47 gemeenten die niet onder 

één of meerdere van de kwalitatieve typen zijn in te delen. 
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Tabel 5.2 Kenmerken van de gebruikte kwalitatieve typologieën  

 

Kenmerk Typologie Definitie Aantal 

Bevolkings-

ontwikkeling 

Groeigemeente Groei aantal inwoners in 2005-2015 >5% 76 

Krimpgemeente Krimp aantal inwoners >2% in 2005-2015 70 

Woning-

voorraad 

New Town >40% woningen is gebouwd na 1985 54 

Historische gemeente Woningvoorraad voor 1905 >8% + 1 of meerdere 

monumentale stadsgezichten 

46 

Werkge-

legenheid 

Woongemeente Werkgelegenheidsfunctie <60 81 

Werkgemeente Werkgelegenheidsfunctie >100 + aantal banen >14.000 52 

Bodem-

gebruik 

Groene gemeente Aandeel bos en natuurlijk terrein >30% 40 

Agrarische gemeente Aandeel agrarische grond >75% 82 

Overige  Centrum gemeente 

 

Gemeente bevat meer dan 15% van de inwoners van 

een Corop gebied + een score van >50 op 

voorzieningenniveau 

56 

Voormalige Industrie 

gemeente 

Meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte volgens 

de volkstelling van 1960 in de industrie 

84 

Toeristische 

gemeente 

Meer dan 11% van de bedrijfsvestigingen is gericht op 

toerisme of meer dan 25% van de beroepsbevolking 

werkt in het toerisme 

68 

 

 

 
Tabel 5.3 Overzicht van de afwijking van de scores voor gemeenten die tot een kwalitatief type behoren 
ten opzichte van de overige gemeenten 
 

Kenmerk Typologie Totaalscore Ecologie score Economie 
score 

Sociaal-
culturele score 

Bevolkingsontwikkeling Groei + 1.13 ** - 0.87  + 3.88 *** + 0.39  

Krimp - 1.20 * + 0.67  - 1.89 ** - 2.41 ** 

Samenstelling 
woningvoorraad 

New Town + 0.98 * - 0.60  + 2.73 *** + 0.84  

Historisch + 0.02  - 1.43 * - 0.11  + 1.58  

Werkgelegenheidsfunctie Woon - 0.02  + 0.66  - 0.93  + 0.21  

Werk - 0.69  - 0.78  + 2.01 ** - 3.29 *** 

Bodemgebruik Groen + 1.66 ** + 2.94 *** - 0.35  + 2.38 * 

Agrarisch - 0.35  - 1.49 ** - 0.38  + 0.79  

Overige Centrum - 1.34 ** - 0.94  + 1.41 * - 4.50 *** 

Voormalige 
industrie  - 0.63  + 0.81  - 0.96  - 1.74 * 

Toeristisch - 0.19  + 1.16 * - 0.22  - 1.51 * 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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5.2.3 Typologie en duurzaamheid 

De typen gemeenten die het meest gunstig zijn voor duurzaamheid zijn de groei-, 

New Town-, en groene gemeenten. Ongunstig pakken de typen van de krimp- en 

de centrum gemeente uit. Per kapitaal zijn er verdere nuanceringen. De econo-

miescores zijn het gunstigst in groei-, New Town- en werkgemeenten en het minst 

gunstig in krimpgemeenten. De milieuscores zijn het hoogst in de groene ge-

meenten en in mindere mate in de toeristische gemeenten en het minst gunstig in 

agrarische en historische gemeenten. Opmerkelijk is dat in voormalige industrie-

gemeenten inmiddels geen sprake meer is van een ongunstige scorend ecolo-

gisch kapitaal. Bij het sociaal-cultureel kapitaal blijkt dat de beste scores te vinden 

zijn bij de groene gemeenten en de minst gunstige bij centrum gemeenten, ge-

volgd door werk- en krimpgemeenten. 

Bij de totaalscore heffen accenten in de kapitaalscores elkaar soms op zodat een 

gematigder beeld resulteert. 

 

In het algemeen zijn de gunstigst op duurzaamheid scorende gemeenten klein en 

groen, hetgeen niet hoeft te verbazen. Het zal ook duidelijk zijn dat voortaan niet 

alle gemeenten klein en groen kunnen worden. Conclusies over de meest wense-

lijke grootte van gemeenten zullen bovendien pas na observaties over langere 

periodes mogen worden getrokken.  
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6 Exploratie van de duurzaamheids-

ruimte: groene groei, sociale groei, 

milieurechtvaardigheid 

6.1 De kunst van het creëren van synergie en het voorkomen van 

afwenteling tussen de kapitalen: hoe brengen we de duurzaam-

heidsruimte in beeld? 

Duurzame ontwikkeling wordt in navolging van het Brundtland rapport doorgaans 

gedefinieerd als het ontwikkelen van economisch groei zonder dat dit ten koste 

gaat van mens en milieu. Telos heeft dit in haar duurzaamheidbalansmethode 

vertaald in het gelijktijdig laten groeien van het economische, ecologische en 

sociaal-culturele kapitaal13. Door deze drie kapitalen kwantitatief in beeld te 

brengen vanuit het perspectief van het benaderen per indicator van duurzaam-

heidsdoelen wordt een beeld verkregen van de mate waarin het duurzaamheids-

doel als geheel wordt benaderd en de mate van onevenwichtigheden tussen de 

drie kapitalen.  

 

Toch is daarmee nog niet het geheel van de duurzaamheidsdynamiek in beeld 

gebracht. De drie kapitalen worden immers al veel langer los van elkaar geregi-

streerd en gebruikt voor het ontwikkelen en bijstellen van beleid. Verdienstelijk is 

dat de registraties via de Telos balansmethode op een gelijkvormige wijze voor 

alle drie de domeinen plaatsvinden, zodat zij onderling in hun voortgang kunnen 

worden vergeleken. Maar daarmee is slechts indirect in beeld gebracht wat de 

specifieke opgaven van duurzame ontwikkeling zijn: 1) het tegengaan van 

afwenteling van het ene kapitaal op het andere, bijvoorbeeld door economisch 

groei ten koste van milieuvervuiling of arbeidsuitstoot; en 2) het genereren van 

synergie tussen twee kapitalen, bijvoorbeeld door het voorkomen van milieu-

vervuiling met nieuwe technologie, waarmee ook groene werkgelegenheid wordt 

ontwikkeld. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
13 Zoeteman, K., H. Mommaas, J. Dagevos (2015), Are larger cities more sustainable? Lessons from integrated 

sustainability monitoring in 403 Dutch municipalities, Environmental Development, 19 August, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300014 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300014
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In figuur 6.1 is weergegeven hoe tussen elk van de drie kapitalen er interfacege-

bieden zijn, een kleine propeller vormend in de grote kapitalen propeller. Tussen 

het ecologisch en economisch kapitaal is er het interfacegebied dat wordt aan-

geduid met ‘groene groei’, een gebied dat sinds 2009 een van de speerpunten 

van de OESO14 vormt. Het doel van groene groei is dat de economie groeit zon-

der dat dit ten koste gaat van het milieu. Zo is er een tweede interfacegebied: 

sociale groei en een derde tussen het ecologisch en sociale kapitaal: milieu-

rechtvaardigheid. Dit laatste geeft bijvoorbeeld aan of milieuverbetering alleen de 

welgestelde klasse ten goede komt of alle burgers. De voorwaarden om de 

interfacegebieden tot ontwikkeling te brengen hangen samen met de voorwaar-

den die vanuit bestuurders, ondernemers en burgers worden geschapen. Een 

dergelijke ontwikkeling zal alleen gebeuren als hun houding, bijvoorbeeld korte of 

lange termijn gerichtheid, dit ondersteunt. 
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Figuur 6.1 De drie duurzaamheidskapitalen en hun interfacegebieden: groene groei, sociale groei, en 
milieurechtvaardigheid15 

 

Met de drie interfacegebieden wordt als het ware een nieuwe ruimte beschreven 

die de ‘duurzaamheidsruimte’ kan worden genoemd. Deze ruimte zou het resul-

taat zijn van het scheppen van een ´nieuwe´ wereld waarin oude tegenstellingen 

_______________________________________________________________________________________________ 
14 OECD,2016,  Measuring the  transformation of the economy: green growth indicators, Policy perspectives , 2016, 

OECD Publishing,  https://issuu.com/oecd.publishing/docs/policy_perspective_ggi_final_web  
15 Zoeteman, K., H. Mommaas, (2012), The Mission Reflected in the Sustainable Development Concept: Uplifting 

Society, In (K. Zoeteman, ed.), Sustainable Development Drivers, Cheltenham UK: Edward Elgar Publ. 69. 

 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/policy_perspective_ggi_final_web
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als economie die ten koste gaat van de natuur, worden overschreden met inno-

vatieve arrangementen, die niet altijd technologisch hoeven te zijn, maar ook een 

sociaal karakter kunnen hebben.  

Nu is er de nodige wetenschappelijke discussie of het scheppen van een der-

gelijke ‘duurzaamheidsruimte ’ wel mogelijk is16. Dat debat speelt zich vooral af 

voor het grensvlak tussen het economisch en het ecologisch kapitaal. Is het 

mogelijk om de economie te laten groeien zonder het milieu extra te belasten, 

ofwel kunnen economische groei en milieubelasting worden ontkoppeld? En 

komen de voorwaarden daarvoor niet uit het veel te weinig in beeld gebrachte 

sociale domein? De ene school wetenschappers, sterk vertegenwoordigt in het 

eerder genoemde OESO verband, acht dit mogelijk door groene groei na te 

streven waarbij een circulaire en koolstofarme economie wordt vormgegeven.  

 

Daarbij wordt alles verwacht van technologische innovatie die steeds weer 

verdergaande oplossingen biedt voor het benaderen of overschrijden van de 

ecologische draagkracht van de aarde. Een andere school wetenschappers vindt 

de groene economiegedachte te optimistisch en verwacht dat groene groei niet 

meer is dan uitstel van een steeds dramatischere aantasting van het leven op 

aarde. De economische groei moet in hun visie plaatsvinden binnen de grenzen 

van de draagkracht van de aarde en daarbij uit voorzorg ruime veiligheidsmarges 

aanhouden. De consequentie dat groei dan misschien tot staan komt vindt men 

acceptabel. Het is een klassiek debat dat al decennia tussen economen en ecolo-

gen wordt gevoerd. De term groene groei is inmiddels ingeburgerd, waarbij groen 

voor het ecologisch kapitaal staat en groei voor een (wellicht eenzijdig optimis-

tische interpretatie van) het economische kapitaal.  

 

Op het grensvlak van het sociale en economische kapitaal speelt zich het tot 

stand brengen van sociale groei af ofwel economische ontwikkeling die werkge-

legenheid, educatie, gezondheid en veiligheid schept. Doorgaans wordt verwacht 

dat economische groei vroeg of laat ten goede komt aan het sociale kapitaal 

doordat mensen worden aangemoedigd zich te scholen voor nieuwe vormen voor 

hoogwaardigere werkgelegenheid en financieel draagkrachtig worden om betere 

gezondheids- en culturele voorzieningen te dragen. Maar de voorwaarden waar-

onder dit inderdaad gebeurt, moeten wel aanwezig zijn en die spreken niet van-

zelf. Een economische impuls volstaat daarbij niet onder alle omstandigheden om 

ook sociale spin-off te genereren. Op landelijk niveau lijkt dit het geval te zijn maar 

op gemeentelijk niveau lijken er meer genuanceerde conclusies te moeten wor-

den getrokken, zoals in de vorige monitor is betoogd.  

Op het grensvlak van het sociale en ecologische kapitaal uit duurzaamheid zich in 

het genereren van grotere ´milieugebruiksruimte´ die geografisch gelijkmatig is 

verdeeld en bijvoorbeeld niet alleen aan het meest welvarende deel van de bevol-

king ten goede komt. In de literatuur wordt dit nog weinig ontgonnen gebied wel 

met environmental equity aangeduid, en is hier milieurechtvaardigheid genoemd. 

_______________________________________________________________________________________________ 
16 Balikci, S. (2016), Een literatuurstudie naar de relaties tussen de dimensies van duurzaamheid, afstudeerscriptie aan 

de Universiteit van Amsterdam. 
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Er is wel enig werk gedaan aan de studie van ruimtelijke spreiding van milieukwa-

liteiten over sociaal-economische groepen17. Toch is de vraag gerechtvaardigd of 

er onder de milieukundigen wel voldoende aandacht is voor de sociale aspecten 

van het milieubeleid.  

 

De duurzaamheidsruimte zou zichtbaar moeten maken of er inderdaad een meer-

waarde tussen de kapitalen ontstaat. Kan dit idee van de duurzaamheidsruimte 

kwantitatief worden beschreven zodat de discussie scherper kan worden gevoerd 

en de dilemma’s concreter op tafel kunnen worden gelegd? In dit hoofdstuk is 

daartoe een eerste illustratieve poging gewaagd. De resultaten, die worden 

gepresenteerd zijn te zien als vingeroefeningen voor een uitwerking die Telos 

beoogt het komende jaar een stap verder te brengen.  

 

6.2 Een illustratief beeld van groene groei, sociale groei en milieu-

rechtvaardigheid, op basis van de drie kapitaalscores 

Om de drie interfacegebieden in beeld te kunnen brengen is het noodzakelijk per 

combinatie van twee kapitalen sleutel indicatoren te vinden die de esssentie van 

de uitdaging om niet af te wentelen en tot synergie te komen kunnen verbeelden. 

Om dit werkelijk goed te kunnen doen is een gedetailleerde regionale analyse 

wenselijk, waarin de bedrijfssectoren worden betrokken, hun innovatieparktijken 

en interventiemodellen van het bestuur. In dit monitor rapport wordt hierop niet 

verder ingegaan. Zoals gezegd zal in een aparte nota van Telos dit worden opge-

pakt.  

 

Wel worden op een meer algemeen niveau illustraties gegeven langs welke 

wegen het beschrijven van de duurzaamheidsruimte kan plaatsvinden. Dit zal 

worden gedaan met drie sets van gecombineerde kapitaalscores als voorbeeld. 

Omdat dit werk nog in een eerste ontwikkelingsfase verkeerd zullen er geen 

beleidsconclusies aan worden verbonden.   

 

Figuur 6.2 laat zien dat op basis van de paarsgewijze combinatie van kapitaal-

scores van gemeenten een gedifferentieerd beeld naar voren komt. Met een 

andere bril wordt naar dezelfde gegevens, die voor de kapitaalscores eerder zijn 

gepresenteerd, gekeken.  

 

Het eerste kaartje geeft de milieurechtvaardigheid (combinatie van sociaal en 

ecologisch kapitaal) weer. De kleurcodes in de kaartjes betekenen bij een gele 

kleur dat de combinatie van de twee aspecten een meetkundig gemiddelde ver-

tegenwoordigt van 48-52% (duurzaamheidscore). Dat kan veroorzaakt zijn door 

een gelijke score van beide aspecten van ongeveer 50%, maar ook door een 

hoge score van het ene en een lage score van het andere aspect, waarbij dus 

geen nieuwe ´duurzaamheidsruimte´ is ontstaan. Beide aspecten kunnen elkaar 

compenseren. Als beide aspecten hoog scoren kunnen zij een score boven 52% 

_______________________________________________________________________________________________ 
17 Bv Miao, Q. et al. (2015), Environmental equity research on outdoor air pollution research methods and analytic tools,, 

Archives of environmental & occupational health, 70(1); 47-55 
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opleveren wat als een groene tot blauwe kleur in het kaartje is weergegeven. 

Oranje, rode of donkerbruine kleuren geven een resultaat weer, waarbij de 

combinatie niet tot een meetkundig gemiddelde score van 48% of hoger leidt en 

er dus een minder dan gemiddelde duurzaamheidsruimte voor de combinaties in 

de betreffende gemeente wordt gerealiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.2 Milieurechtvaardigheid, groene groei en sociale groei in beeld gebracht met paarsgewijze 
combinaties van het ecologisch, economisch en sociaal-cultureel kapitaal voor 2016 scores 
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Bij milieurechtvaardigheid scoren de clusters van Rotterdam, Schiedam en 

Vlaardingen enerzijds, en Delfzijl, Oldambt, Pekela, Menterwolde en Hoogezand-

Sappemeer anderzijds ongunstig. De combinatie van de sociale- en milieu-

omstandigheden zijn hier het laagst van ons land.  

 

Wat het veelbesproken interfacegebied van groene groei betreft wijst het tweede 

kaartje van figuur 6.2  in de richting dat het floreren van zowel economie als milieu 

optreedt in steden als Amsterdam, Utrecht, Almere, Groningen, Nijmegen en 

Eindhoven, langs een deel van de Noordzeekust, en in enige tientallen gemeen-

ten in het centrum van het land.  

Bij sociale groei zijn er meer gemeenteclusters die met problemen worstelen. 

Behoudens de directe omgeving van Groningen kampt het Noorden met gering 

economisch en sociaal perspectief, evenals delen van Rijnmond en Zeeuws-

Vlaanderen. In het centrum van Nederland is het sociaal-economisch perspectief 

het zonnigst.  

 

Zoals aangegeven zal deze verkenning in een aparte Telos rapportage verder 

worden vervolgd met als doel de essentie van duurzame ontwikkeling van ge-

meenten scherper te kunnen definiëren en monitoren en daarmee gemeenten 

doelmatiger en evenwichtiger te kunnen adviseren. Is groene groei voorbehouden 

aan de grote steden? Zijn sociale groei en milieurechtvaardigheid te weinig belicht 

als belangrijke aspecten van duurzame gemeenten? Kunnen de recent aangeno-

men SDGs nog beter worden vertaald naar de Nederlandse gemeentelijke uitda-

gingen? Welke rol zouden de verschillende overheidslagen in dit streven het 

beste kunnen spelen? Met het verdere onderzoek hoopt Telos op dergelijke 

vragen steeds betere antwoorden te kunnen geven. 
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Bijlage 1: Duurzaamheidseisen per 
kapitaal 

In de onderstaande drie figuren wordt in de vorm van mindmaps een overzicht 

van de gebruikte duurzaamheidseisen voor de voorraden gegeven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.1 Mindmap duurzaamheidseisen ecologisch kapitaal 
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Figuur B1.2 Mindmap duurzaamheidseisen economisch kapitaal 
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Figuur B1.3 Mindmap duurzaamheidseisen sociaal-cultureel kapitaal 
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Bijlage 2: Werkwijze Telos 
Duurzaamheidsmonitor 
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Bijlage 3: Indicatoren, hun meet-
eenheden en meetjaar per kapitaal 

In deze bijlage zijn opgenomen de indicatoren, hun meeteenheden en meetjaar 

per kapitaal (tabel B3.1 t/m B3.3) en de bronnen (tabel B3.4) die bij het opstellen 

van de monitor zijn toegepast. Voor een meer uitgebreide verantwoording per 

indicator wordt verwezen naar de Telos website  www.telos.nl 

 

Tabel B3.1 Overzicht van de indicatoren en hun kenmerken voor het ecologisch kapitaal 

  

Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Bodem Bodemsanering Aantal humane spoedlocaties in 

gemeente 

Aantal (categorie) 2015 

Bodem Vermesting-Stikstof Productie stikstof op landbouw kg/ha cultuurgrond 2014 

Bodem Vermesting-Fosfaat Productie Fosfaat op landbouw kg/ha cultuurgrond 2014 

Lucht Emissie CO2 Emissie CO2 Index t.o.v. 1990 2013 

Lucht Emissie stikstofoxiden Emissie NOx Index t.o.v. 2005 2013 

Lucht Emissie fijn stof Emissie PM2.5 Index t.o.v. 2010 2014 

Lucht Emissie NMVOS Emissie NMVOS Index t.o.v. 2005 2013 

Lucht GCN stikstofoxiden Grootschalige concentratie NO2 microg/m3 2015 

Lucht GCN ozon Grootschalige concentratie O3 microg/m3 2015 

Lucht GCN fijnstof Grootschalige concentratie PM2.5 microg/m3 2015 

Hinder en calamiteit Geluidhinder Percentage dat aangeeft 'soms' of 

'vaak' geluidsoverlast te hebben 

% 2015 

Hinder en calamiteit Licht belasting Gemiddelde emissie van licht volgens 

satellietwaarnemingen 

nanoWatts/cm2/sr 2015 

Hinder en calamiteit Geluidbelasting Overlast meer dan 55db Lden % 2011 

Hinder en calamiteit Geurhinder  Percentage dat aangeeft 'soms' of 

'vaak' overlast van stank te hebben 

% 2015 

Hinder en calamiteit Risico Transport Transport met gevaarlijke stoffen over 

weg, water en spoor 

km/ha 2015 

Hinder en calamiteit Risico Contour Aandeel landoppervlakte dat onder een 

10-6 risicocontour valt 

% 2015 

Hinder en calamiteit Aardbevingen Gemiddeld aantal aardbevingen per 3 

jaar.  

Drie jarig 

gemiddelde aantal 

2013-

2015 

Hinder en calamiteit Overstromingen Aantal getroffen inwoners in het geval 

van een overstroming 

aantal inwoners/km2 2014 

Water Chemische toestand  Gemiddelde ecologische toestand 

oppervlaktewater 

% 2015 

Water Ecologische toestand Gemiddelde ecologische toestand 

oppervlaktewater 

schaal 1-5 2015 

Water Emissies op het 

oppervlakte water 

Stikstof-totaal kg/inwoner 2013 

http://www.telos.nl/
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Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Water Emissies op het 

oppervlakte water 

Fosfaat-totaal kg/inwoner 2013 

Water Drinkwaterkwaliteit Pompstation heeft overschrijding van 

de bacteriële norm 

score 2013 

Water Gemengde riolering Percentage van de riolering die 

gemengde riolering betreft 

% (categorie) 2012 

Natuur en landschap Aandeel bos en 

natuurlijk terrein 

Aandeel bos en natuurlijk terrein in de 

oppervlakte 

% 2012 

Natuur en landschap Afstand tot openbaar 

groen 

Gemiddelde afstand van woningen tot 

openbaar groen 

km  2010 

Natuur en landschap Afstand tot recreatief 

binnenwater 

Afstand tot Recreatief binnenwater km 2010 

Natuur en landschap Soortenrijkdom totaal Totaal aantal getelde soorten aantal 2014 

Natuur en landschap Soortenrijkdom rode 

lijst 

rode lijst soorten aantal 2004-

2014 

Natuur en landschap Aandeel bos en 

natuurlijk terrein 

Aandeel bos en natuurlijk terrein in de 

oppervlakte 

% 2012 

Energie Windenergie Geproduceerde energie uit wind  TJ/km2 2015 

Energie Zonnestroom Geproduceerde elektriciteit uit 

zonnepanelen  

TJ/km2 2015 

Energie Gasverbruik 

huishoudens 

Gemiddeld verbruik gas per 

huishouden 

m3/huishoudens 2014 

Energie Elektriciteitsverbruik 

huishoudens 

Gemiddeld verbruik elektriciteit per 

huishouden 

kWh/huishoudens 2014 

Energie elektriciteitsverbruik 

bedrijven 

Gemiddeld verbruik elektriciteit per 

werknemer 

kWh/werknemer 2014 

Energie Gasverbruik Bedrijven Gemiddeld verbruik gas per werknemer m3/werknemer 2014 

Energie Energielabel woningen Gemiddeld indexcijfer energielabel 

woningen 

score 2015 

Afval en grondstoffen Huishoudelijk restafval Huishoudelijk restafval in kg per 

inwoner 

kg/inwoner 2014 

Afval en grondstoffen GFT-afval GFT-afval in kg per inwoner kg/inwoner 2014 

Afval en grondstoffen Oud papier en karton Oud papier en karton in kg per inwoner kg/inwoner 2014 

Afval en grondstoffen Verpakkingsglas Verpakkingsglas in kg per inwoner kg/inwoner 2014 

Afval en grondstoffen Kunststof Kunststof verpakkingen in kg per 

inwoner 

kg/inwoner 2014 

 

Tabel B3.2 Overzicht van de indicatoren en hun kenmerken voor het economisch kapitaal 

 

Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Arbeid Werkgelegenheidsfunctie Totaal aantal banen / totale 

beroepsbevolking 

% 2015 

Arbeid Benutting 

arbeidspotentieel 

Totale werkzame beroepsbevolking / 

potentiele beroepsbevolking 

% 2015 
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Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Arbeid Werkloosheid Percentage van de beroepsbevolking 

met een werkloosheidsuitkering 

% 2015 

Arbeid Ontgroening en 

vergrijzing 

Verhouding 15-25 jarigen en 45-75 

jarigen in de beroepsbevolking (15-25 - 

NL) + (NL - 45-75) 

% 2015 

Arbeid Arbeidsongeschiktheid Percentage van de potentiele 

beroepsbevolking met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 

% 2015 

Ruimtelijke 

vestigingsvoorwaarden 

Voorraad 

bedrijventerreinen 

Totaal oppervlak uitgeefbaar 

bedrijventerrein 

km2 2013 

Ruimtelijke 

vestigingsvoorwaarden 

Netto/bruto verhouding 

bedrijventerreinen  

Verhouding tussen netto en bruto 

oppervlak bedrijventerrein 

% 2013 

Ruimtelijke 

vestigingsvoorwaarden 

Aandeel verouderd 

bedrijventerrein 

Percentage bedrijventerrein dat 

verouderd is 

% 2013 

Ruimtelijke 

vestigingsvoorwaarden 

Leegstand kantoorruimte Percentage voorraad kantoorruimte die 

op de markt wordt aangeboden 

% 2015 

Ruimtelijke 

vestigingsvoorwaarden 

Leegstand winkelruimte percentage leegstaande winkels ten 

opzichte van totale winkel ruimte 

% 2015 

Concurrentievermogen Aandeel starters Percentage starters ten opzichte van 

het totaal aantal vestigingen 

% 2015 

Concurrentievermogen Opheffingen Percentage opheffingen ten opzichte 

van het totaal aantal vestigingen 

% 2012 

Concurrentievermogen Aandeel topsectoren Percentage banen in de negen 

topsectoren 

% 2015 

Concurrentievermogen BRP per hoofd  BBP per hoofd op COROP niveau / 

BBP per hoofd van NL 

€/inwoner 2014 

Concurrentievermogen Snelgroeiende bedrijven % van de MKB bedrijven waarbij het 

aandeel werknemen met meer dan 20% 

stijgt 

% 2012 

Infrastructuur en 

bereikbaarheid 

Ontsluiting treinstations Gemiddelde afstand tot het 

dichtstbijzijnde treinstation 

km 2014 

Infrastructuur en 

bereikbaarheid 

Ontsluiting hoofdwegen Gemiddelde afstand tot de 

dichtstbijzijnde hoofdweg 

km 2014 

Infrastructuur en 

bereikbaarheid 

Laadpalen Aantal laadpalen voor elektrische auto's 

per inwoner 

palen/inwoner 2015 

Infrastructuur en 

bereikbaarheid 

Schone voertuigen percentage voertuigen dat als schoon 

gekenmerkt wordt 

% 2014 

Kennis Aandeel hoogopgeleiden Percentage van de beroepsbevolking 

met een hoge opleiding 

% 2015 

Kennis Capaciteit WO/HBO Percentage inwoners die bezig zijn met 

een HBO of WO opleiding 

% 2014 

Kennis High en Medium tech 

werkgelegenheid 

Percentage banen in de medium en 

high tech sector 

% 2015 

Kennis Creatieve industrie Percentage banen in de creatieve 

sector 

% 2015 
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Tabel B3.3 Overzicht van de indicatoren en hun kenmerken voor het sociaal-cultureel kapitaal 

 

Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Maatschappelijke 

Participatie 

Sociale cohesie Schaalscore sociale cohesie score 2015 

Maatschappelijke 

Participatie 

Vrijwilligers Aandeel vrijwilligers (18 jaar en 

ouder) 

%  2015 

Maatschappelijke 

Participatie 

Opkomst 

gemeenteraadsverkiezingen 

Opkomstpercentage 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 

% 2014 

Maatschappelijke 

Participatie 

Opkomst landelijke 

verkiezingen 

Opkomstpercentage landelijke 

verkiezingen 2012 

% 2012 

Maatschappelijke 

Participatie 

Mantelzorg geven Percentage 19 jaar en ouder dat min. 

8 uur per week en/of langer dan drie 

maanden mantelzorg verleent 

% 2012 

Economische 

Participatie 

Vermogen Huishouden % huishoudens met een vermogen 

van 5000 of meer 

% 2013 

Economische 

Participatie 

Bijstand Aantal bijstandsuitkeringen 15-75 

jaar / totale bevolking 

% 2015 

Economische 

participatie 

Arme huishoudens Aandeel huishoudens onder 105% 

van het sociaal minimum 

% 2013 

Economische 

Participatie 

Langdurige werkloosheid Aandeel van de beroepsbevolking 

dat langer dan 36 maanden werkloos 

is 

% 2015 

Kunst en cultuur Podiumkunsten Afstand tot dichtstbijzijnde 

podiumkunsten 

km 2014 

Kunst en cultuur Rijksmonumenten Aantal rijksmonumenten per 1000 

inwoners 

Monumenten/per 

1000 inwoners 

2015 

Kunst en cultuur Gemeente Monumenten Aantal Gemeente Monumenten per 

1000 inwoners 

Monumenten/per 

1000 inwoners 

2015 

Kunst en cultuur Musea Gemiddelde afstand tot 

dichtstbijzijnde museum 

km 2013 

Kunst en cultuur Beschermde stads & 

dorpsgezichten 

aangewezen beschermde stads & 

dorpsgezichten 

aantal 2015 

Gezondheid Onvoldoende bewegen Percentage 19-65 dat niet voldoet 

aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen 

% 2012 

Gezondheid Riskant gedrag Opgetelde percentages van obesitas, 

zware drinkers en zware rokers 

% 2012 

Gezondheid Huisartsen Afstand tot dichtstbijzijnde 

huisartsenpraktijk 

km 2014 

Gezondheid Kwaliteit ziekenhuizen Gemiddelde kwaliteit van de 

ziekenhuizen 

score 2015 

Gezondheid Afstand ziekenhuis Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis 

(excl. poliklinieken) 

km 2014 
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Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Gezondheid Chronisch zieken Percentage 19 jaar en ouder met 

minstens een door arts vastgestelde 

aandoening 

% 2012 

Gezondheid Levensverwachting Levensverwachting bij geboorte leeftijd 2011-2014 

Gezondheid Verwarde personen Aantal verwarde personen per 1000 

inwoners 

aantal/1000 

inwoners 

2015 

Gezondheid Beoordeling van eigen 

gezondheid 

Percentage 19 jaar en ouder dat zijn 

eigen gezondheid als 'goed' tot 'zeer 

goed' omschrijft 

% 2012 

Veiligheid Vandalisme Aantal aangehouden verdachten per 

10.000 inwoners voor vernieling en 

openbare orde 

aantal/10000 

inwoners 

2014-2015 

Veiligheid Geweldsdelicten Aantal aangehouden verdachten per 

10.000 inwoners voor 

geweldsdelicten 

aantal/10000 

inwoners 

2014-2015 

Veiligheid Vermogensdelicten Aantal aangehouden verdachten per 

10.000 inwoners voor 

vermogensdelicten 

aantal/10000 

inwoners 

2014-2015 

Veiligheid Jeugdcriminaliteit aantal jeugdmisdrijven per 10.000 

inwoners 

aantal/10000 

inwoners 

2014-2015 

Veiligheid Verkeersonveiligheid Geregistreerde verkeersongevallen 

met lichamelijk letsel per 1000 

inwoners 

aantal/1000 

inwoners 

2014 

Veiligheid Onveiligheidsgevoel Percentage dat zich 'wel eens' of 

'vaak' onveilig voelt 

% 2015 

Woonomgeving Woningtekort Nieuwbouw per 10.000 inwoners aantal/ 10000 

inwoners 

2014-2015 

Woonomgeving Afstand supermarkt Gemiddelde afstand tot de 

dichtstbijzijnde winkel voor dagelijkse 

levensvoorzieningen 

km 2015 

Woonomgeving Tevredenheid 

woonomgeving 

Percentage dat 'tevreden' of 'zeer 

tevreden' is met de woonomgeving 

% 2015 

Woonomgeving Tevredenheid winkels Percentage dat 'tevreden' of 'zeer 

tevreden' is met de winkels in de 

omgeving 

% 2012 

Woonomgeving Verhuissaldo Gevestigd in de gemeente - 

vertrokken uit de gemeente per 1000 

inwoners 

aantal/1000 

inwoners 

2013-2014 

Onderwijs Jeugdwerkloosheid Percentage van de beroepsbevolking 

(15-25 jaar) dat werkloos is 

% 2015 

Onderwijs Aanbod basisscholen Afstand tot dichtstbijzijnde 

basisschool 

km 2014 

Onderwijs Aanbod voorgezet 

onderwijs 

Afstand tot dichtstbijzijnde 

middelbare school 

km 2014 
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Voorraad Indicator Definitie Meeteenheden Jaar 

Onderwijs Voortijdig schoolverlaters Percentage van de deelnemers dat 

zonder diploma het onderwijs verlaat 

% 2014 

Onderwijs Onvertraagd naar diploma Gemiddeld rendement van de 

scholen in een gemeente 

% 2015 

Onderwijs Eindexamencijfer Gemiddeld eindexamencijfer van de 

scholen in een gemeente t.o.v. NL 

gemiddelde 

index t.o.v. NL 

gemiddelde 

2014-2015 

Onderwijs Opleidingsniveau bevolking Percentage 18 jaar en ouder (excl. 

studerenden) met een lage opleiding 

% 2012 

 

 

Tabel B3.4 Overzicht van de geraadpleegde bronnen per kapitaal 

  

Kapitaal Bronnen 

Ecologisch Kapitaal Compendium voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Emissieregistratie, 

Grootschalige Concentratiekaarten Nederland, WoonOnderzoek, RIVM, Risicokaart, KNMI, KRW 

portaal, Inspectie voor de Leefomgeving, Rioned, NOAA/NGDC, Nationale Databank Flora en Fauna, 

Rijkswaterstaat klimaatmonitor, lokale bronnen, RVO, ABF Research 

Economisch Kapitaal Centraal Bureau voor de Statistiek, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, LISA, IBIS, 

Compendium voor de Leefomgeving, BAK; bewerking PBL, Kamer van Koophandel, CROW 

Sociaal-Cultureel 

Kapitaal 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Waarstaatjegemeente.nl, Databank Verkiezingsuitslagen, 

Verkiezingkaart, Nationale Zorgtoeslag, Kernkaart, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 

Erfgoed databank, Elsevier “ Beste ziekenhuizen”, BVI Stuurkubus, Kinderen in tel; VerweyJonker 

instituut, Inspectie voor het Onderwijs 
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Bijlage 4: Overzicht van de 
typologieën 

In de kaartjes in deze bijlage is per thema aangegeven welke gemeenten in welke 

typologie vallen. 
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Bijlage 5: Pearson correlaties 
tussen voorraadscores 

In de onderstaande tabellen zijn de correlaties tussen de voorraden weergege-

ven. In verband met de leesbaarheid zijn de tabellen opgedeeld naar kapitalen en 

zijn de kolomkoppen afgekort (aangegeven met …). 

 

Tabel B5.1 Correlaties binnen het ecologisch kapitaal 

 

 Afval … Bodem Energie Hinder … Lucht Natuur … Water 

Afval en grondstoffen 1       

Bodem -.116* 1      

Energie -.374** -.088 1     

Hinder en calamiteit .376** .048 -.443** 1    

Lucht .203** -.004 -.130* .156** 1   

Natuur en landschap -.181** .044 .253** -.210** -.054 1  

Water -.100* -.110* .424** -.382** -.108* .423** 1 

*:p<0,05; **:p<0.01 

 

Tabel B5.2 Correlaties binnen het economisch kapitaal 

 
 

Arbeid 
Concurrentie-
vermogen 

Infrastructuur en 
bereikbaarheid Kennis 

Ruimtelijke vesti-
gingsvoorwaarden 

Arbeid 1         

Concurrentievermogen .286** 1       
Infrastructuur en 
bereikbaarheid 

.059 -.073 1     

Kennis .093 .019 .329** 1   

Ruimtelijke vesti-
gingsvoorwaarden 

.031 .094 -.120* -.171** 1 

*:p<0,05; **:p<0.01 

 

Tabel B5.3 Correlaties binnen het sociaal-cultureel kapitaal 

 

 Econ. 
part... 

Gezond-
heid Kunst … 

Maatsch
.part… 

Onder-
wijs 

Veilig-
heid 

Woon-
omgeving 

Economische 
participatie 

1       

Gezondheid .433** 1      

Kunst en cultuur -.240** .055 1     

Maatschappelijke 
participatie 

.602** .308** -.056 1    

Onderwijs .483** .595** .128* .402** 1   

Veiligheid .718** .198** -.245** .564** .336** 1  

Woonomgeving .235** .436** .122* .110* .418** .016 1 

*:p<0,05; **:p<0.01 
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Tabel B5.4 Correlaties tussen de voorraden uit het ecologisch en sociaal-cultureel kapitaal 

 

 Afval … Bodem Energie Hinder … Lucht Natuur … Water 

Economische 
participatie 

.319** .059 -.384** .429** .003 -.245** -.323** 

Gezondheid -.087 -.089 .199** -.083 -.127* .130** .074 

Kunst en cultuur -.065 -.182** .179** -.122* -.044 .286** .074 

Maatschappelijke 
participatie 

.245** .002 -.338** .507** .115* -.216** -.372** 

Onderwijs .104* -.103* .034 .029 -.060 .202** .106* 

Veiligheid .441** .053 -.438** .515** .113* -.257** -.394** 

Woonomgeving -.053 -.117* .107* -.098 -.047 .360** .277** 

*:p<0,05; **:p<0.01 

 

 

Tabel B5.5 Correlaties tussen de voorraden uit het ecologisch en economisch kapitaal 

 

 Afval … Bodem Energie Hinder … Lucht Natuur … Water 

Arbeid -.068 -.175** .136** -.035 -.239** -.084 -.018 

Concurrentievermogen .006 -.070 -.132** .079 -.027 -.265** -.167** 

Infrastructuur en 
bereikbaarheid 

-.105* -.081 .341** -.378** .035 .174** .275** 

Kennis -.090 -.234** .370** -.393** -.036 .346** .345** 

Ruimtelijke vesti-
gingsvoorwaarden 

.059 -.003 -.225** .139** .006 -.154** -.133** 

*:p<0,05; **:p<0.01 

 
 

Tabel B5.6. Correlaties tussen de voorraden uit het economisch en sociaal-cultureel kapitaal 

 

 
Arbeid 

Concurrentie-
vermogen Infrastructuur … Kennis 

Ruimtel. vesti-
gingsvoorwaarden 

Economische 
participatie 

.406** .295** -.160** -.243** .193** 

Gezondheid .481** .246** .198** .242** -.038 

Kunst en cultuur -.005 -.196** .243** .333** -.167** 

Maatschappelijke 
Participatie 

.279** .163** -.162** -.276** .110* 

Onderwijs .419** .212** .121* .272** .041 

Veiligheid .138** .158** -.287** -.297** .256** 

Woonomgeving .348** .067 .198** .252** -.005 

*:p<0,05; **:p<0.01 
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Bijlage 6: Kaarten voorraadscores 

 

Ieder kapitaal is opgedeeld in een aantal voorraden. Het ecologisch- en het 

sociaal-cultureel kapitaal bestaan ieder uit zeven voorraden, en het economisch 

kapitaal bestaat uit 5 voorraden. In deze bijlage worden de voorraadscores per 

gemeente weergegeven.  
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