Zaaknummer: 965006
Raadsvergadering d.d. 22 september 2020 agendapunt 14
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 21 juli 2020
Portefeuillehouder(s):
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

O. Gopal
A.D. Hijszeler
883
a.d.hijszeler-schouwenaar@tynaarlo.nl
1 Inspraaknotitie concept-Programma Duurzaamheid 2020-2030
2 Programma Duurzaamheid 2020-2030

Onderwerp
Programma duurzaamheid 2020-2030
Gevraagd besluit
De raad besluit
1. De inspraaknotitie vast te stellen.
2. Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Het programma duurzaamheid komt voort uit de ambitie van de gemeente om richting te geven aan
het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. De primaire doelstelling is om CO2-te reduceren,
waarbij de landelijke CO2-doelstellingen de stip op de horizon vormen. Het streven om
energieneutraal te zijn, draagt daarmee bij aan het primaire doel. Het voorliggende document biedt
een overzichtelijk en hanteerbaar kader voor keuzes en uitvoering van projecten op het gebied van
vijf pijlers van duurzaamheid. Het geeft heldere sturing aan plannen en projecten. Door jaarlijkse
monitoring van de resultaten houden we vorderingen goed bij en sturen we op CO2-reductie en op
inzet van menskracht en middelen. We sluiten daarbij aan bij de planning- en control cyclus en
financiële cyclus van de raad. Tweejaarlijks vindt een evaluatie plaats waarbij bijstelling kan
plaatsvinden op inzet en eventueel ook op doelen. Het is een flexibel programma waarmee we snel
kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties, veranderend beleid en
regelgeving.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma 'Samen, Open, Duurzaam' .
Het college heeft de huidige duurzaamheidsvisie geëvalueerd, herijkt en aangescherpt. Hieronder
ligt de indringende wens meer inzicht te geven in resultaten en keuzes door monitoring.
Wat ging er aan vooraf
In juni 2015 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst vast. Het
college heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een vervolg daarop: een programma
duurzaamheid gebaseerd op vijf pijlers en drie leidende principes: lokale kracht, gemeente
als voorbeeld en kennis delen. Het college stelde begin januari 2020 het concept-programma
vast. Vervolgens lag het document ter inzage voor inspraak. Ook werden in januari en
februari twee raadtafels gewijd aan het programma. De bespreking van het document door
de raadswerkgroep duurzaamheid op 18 juni jl. heeft geleid tot een aantal aanpassingen in
het document. Eén daarvan is dat CO2-reductie als primair doel is gesteld.

Hoe informeren we de inwoners?
Het programma duurzaamheid lag 6 weken ter inzage van 13 januari tot en met 24 februari 2020. In
oktober 2019 was er een inspiratiebijeenkomst duurzaamheid waar inwoners ook hun ideeën
konden meegeven. Ook tijdens de themabijeenkomsten van de omgevingsvisie was duurzaamheid
steeds een opvallend onderwerp. Daarnaast is afgesproken dat inwoners actief betrokken worden
bij de uitwerking van de pijlers en de uitvoering van projecten en onderdelen van het programma.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststellen van het programma van de raad, zal gestart worden met het (verder) ontwikkelen
van plannen en projecten in de pijlers. Ook zal er een campagne voor inwoners ontwikkeld worden,
die dan mogelijk eind van het jaar zou kunnen starten.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De breedte van het programma brengt met zich mee dat bekostiging van de uitvoering niet alleen
gebeurt door middel van het budget duurzaamheid maar ook door middelen vanuit andere
organisatieonderdelen. De mate van realisatie van het programma wordt telkens bepaald door de
beschikbaar gestelde middelen, na integrale afweging door de raad bij de jaarlijkse
perspectievennota.
Bij de recente voorjaarsbrief en perspectievennota zijn weliswaar extra middelen beschikbaar
gesteld, zoals voor de Transitievisie Warmte, echter, onze ambitie rijkt verder dan de huidige
financiële situatie toelaat. Om die reden hebben we bij de perspectievennota afgezien van een
aantal duurzaamheidsinvesteringen voor nieuw beleid. Mocht de financiële situatie ten tijde van de
begrotingsbehandeling anders zijn, kan hierover een heroverweging gemaakt worden.
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