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Zaaknummer: 
2015/18803 
Referentie:      
2015/18859 

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 agendapunt 16      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. Th. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: mevr. A.D. Hijszeler-Schouwenaar 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 883 
E-mail adres:                a.d.hijszeler-schouwenaar@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Dorp van de Toekomst! Duurzaamheidsvisie 2015-2025 Gemeente Tynaarlo (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Dorp van de Toekomst! Duurzaamheidsvisie 2015-2025 Gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 

1. Dorp van de Toekomst! Duurzaamheidsvisie 2015-2025 gemeente Tynaarlo vaststellen als 
kader voor beleid. 

2. Jaarlijks kennis nemen van de tussenevaluaties (zowel kwalitatief als kwantitatief). 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door de nieuwe werkwijze en de geformuleerde doelstelling hebben we een stip op de horizon voor 
onze duurzaamheidsambities. Richting 2030 willen we graag toewerken naar 18 krachtige en 
zelfvoorzienende dorpen. Het Dorp van de Toekomst wordt de drager van de beweging die we met 
inwoners en ondernemers gaan inzetten. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het Milieubeleidsplan en het beleidsplan Duurzaam Bouwen zijn geëvalueerd. Het is tijd voor een 
nieuwe visie, maar ook, vanuit opgedane leerervaringen tijd voor nieuwe aanpak en werkwijze. Die ligt  
hier voor.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De duurzaamheidvisie staat uiteraard niet op zichzelf. Het beweegt in een veld van eerder beleid en 
eerdere (politieke)keuzes. 
Vanuit de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatprogramma (SLOK klimaatprogramma) hebben we 
gemerkt in de afgelopen jaren dat concrete en zichtbare (milieu)projecten tot directe resultaten leiden.  
Daarnaast hebben we het Milieubeleidsplan 2008-2013 en het Duurzaam bouwen beleidsplan 
geëvalueerd. De meeste acties en projecten zijn uitgevoerd. Verder komt vooral naar voren dat 
duurzaamheid in toekomstige notities concreet vertaald moet worden naar nut, noodzaak en effect 
voor de inwoners en bedrijven (heldere taal, aansprekende beelden etc), dat het moet aansluiten bij 
de leefwereld en belevingswereld. De lijn is nu meer aandacht te besteden aan communicatie en 
gedragsbeïnvloeding om met mensen de gestelde doelen te bereiken. De doelgroep bedrijven en 
ondernemers krijgt meer aandacht dan voorheen. 
 
Het afgelopen jaar is de denklijn van deze visie in en met het management en de medewerkers in de 
organisatie besproken. Het is van belang dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen in de 
betrokken werkvelden.  
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Omdat het thema ‘Dorp van de Toekomst’ de kern raakt van het werkveld van de Adviesraad 
Platteland en Kleine Kernen is de visie in een voorstadium met hen besproken. Opmerkingen en 
aanvullingen zijn verwerkt in de laatste versie. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Na vaststelling van de kaders door de raad gaan we een actieve campagne voeren rond het thema 
Dorp van de Toekomst. Veel activiteiten of projecten vallen (al) onder een van de vier pijlers (Tynaarlo 
tintelt van energie!; Toekomstbestendig Wonen en Ondernemen; Mobiliteit en Bereikbaarheid; Afval is 
Grondstof. Die thema’s worden ook steeds helder geprofileerd. 
Inherent aan de nieuwe werkwijze is samenwerken met inwoners en ondernemers. De komende jaren 
zullen we (nog meer dan we al doen) initiatieven op het gebied van duurzaamheid en 
zelfvoorzienendheid ondersteunen en aanjagen. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling zullen we een campagne starten 
  
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Activiteiten worden gefinancierd uit het budget duurzame leefomgeving.  
Daarnaast is een bedrag vrijgemaakt voor het opstarten van een campagne en het ontwikkelen 
van communicatiemiddelen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


