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Duurzaamheidagenda 2012-2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen
de gemeente Nieuwkoop
2. De Duurzaamheidagenda 2012-2014 vast te stellen.
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Toelichting
Probleemstelling
Om richting te geven aan de activiteiten van de gemeente Nieuwkoop op het gebied van
Duurzaamheid dient een Duurzaamheidagenda 2012-2014 beschikbaar te zijn, waarin op
een hedendaagse realistische wijze wordt omgegaan met het spanningsveld tussen wat
we zouden willen doen en wat we in alle realiteit kunnen doen.
Inleiding
De ambitie van de gemeente Nieuwkoop is om een duurzame gemeente te zijn, waarin
niet alleen aandacht is voor het ‘hier’ en ‘nu’, maar ook voor het ‘daar’ en ‘later’. Een
ambitie die zeker te leiden heeft onder de huidige economische omstandigheden. De
gemeente wordt geconfronteerd met grote bezuinigingen. Daarnaast leggen de
grondexploitaties een groot beslag op de beperkte financiële reserves van de gemeente.
Er is in dit licht gekozen voor een realistische agenda voor de periode 2012-2014.
Kernpunten daaruit zijn:
•
•
•

Kijken naar wat wel kan in plaats van kijken naar wat we idealiter allemaal zouden
willen doen. Niet alles kan en zeker niet alles tegelijk;
Kansen benutten met name in de vorm van no-regret maatregelen;
De agenda toespitsen op wat we als gemeente zelf kunnen doen en vanuit die inzet
burgers en bedrijven te bewegen ook maatregelen te nemen om duurzaamheid te
bevorderen. Samen aan de slag, ook als het gaat om duurzaamheid.

Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid houdt in dat bij alle ontwikkelingen, beleid, plannen en activiteiten gezocht
wordt naar een optimale balans tussen leefbaarheid, ecologie en economie: ‘People’,
‘Planet’ en ‘Profit’. Duurzaamheid houdt ook solidariteit in. Solidariteit tussen huidige en
toekomstige generaties. Onze huidige welvaart mag er niet toe leiden dat we onze
kinderen met enorme problemen (zoals een vervuild milieu of grote financiële schulden)
opzadelen.
Duurzaamheidagenda 2012-2014
De Duurzaamheidagenda is de uitvoeringsnota van de gemeente Nieuwkoop waarin op
gestructureerde manier inzicht wordt gegeven in de stand van zaken met betrekking tot
de maatregelen en resultaten op het gebied van duurzaamheid van de gemeente
Nieuwkoop zelf. In de notitie (bijlage) wordt vermeld welke duurzaamheidmaatregelen de
gemeente Nieuwkoop wil uitvoeren om haar ambitie en doelstellingen te bereiken.
Kader / Eerdere besluiten
Naast europees, nationaal en provinciaal beleid zijn de kaders voor de realisatie van de
duurzaamheidambities van de gemeente vast gelegd in:
• Structuurvisie Nieuwkoop 2040 met als motto: Groen, Duurzaam en Ondernemend;
• Collegeprogramma ‘Samen aan de slag!’ (2011-2014);
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•
•
•
•
•
•
•

Woonvisie Nieuwkoop;
Regionaal Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP);
Beleidsvisie Externe Veiligheid Nieuwkoop;
Afvalbeleidsplan Nieuwkoop 2009-2012;
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan;
Beheerplan Openbare Verlichting;
De uitvoering van de reguliere milieutaken door de Omgevingsdienst West-Holland;

Beoogd effect
Richting geven aan de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de
periode 2012-2014.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1. Te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen
de gemeente Nieuwkoop;
Toelichting:
In het collegeprogramma is opgenomen:
“We zetten in op duurzaamheid, want
o vraagstukken als klimaatverandering en duurzaam omgaan met energie blijven
actueel. Juist in een tijd van crisis(herstel) en bezuinigingen willen we ons blijven
richten op de langere termijn, waarin klimaat en energie de thema’s zullen zijn
o initiatieven zullen wij beoordelen op hun duurzaamheideffecten en financiële
haalbaarheid;
o we formuleren in samenspraak met de raad een realistisch en financieel haalbaar
beleid ten aanzien van duurzaamheid, waarbij toegevoegde waarde (effect) en
(maatschappelijke) kosten goed worden afgewogen.”
Met deze agenda wordt met name ingegaan op het laatste punt. Zowel voor de
gemeente zelf als voor burgers en bedrijven geldt dat ambities in de tijd zullen
moeten worden bijgesteld. Dat neemt niet weg dat we in de komende jaren een
aantal activiteiten blijven en gaan uitvoeren. Realistisch qua ambitie met het doel
verder te kijken dan de komende jaren.
2.

De Duurzaamheidsagenda 2012-2014 vast te stellen.
Toelichting:
In de Duurzaamheidsagenda 2012-2014 komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
a. Duurzaam inkopen
b. Openbare verlichting
c. Tractiemiddelen en gereedschappen
d. Afvalinzameling- en verwerking
e. Onderhoud gemeentelijke gebouwen
f. Duurzaam beheer openbare ruimte
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g. Vermindering CO2 uitstoot dmv elektrische oplaadpunten Nieuwkoop tbv
elektrische auto’s
h. Duurzaamheidconcept woningen Zuidhoek
i. Openbare verlichting Zuidhoek
j. Educatie
k. Nieuw Amstel Oost (NAO)
l. Noordse Buurt
m. Maatregelen Nieuwkoopse plassen
n. Revitalisering bedrijventerreinen: pilot Bovenland
Naast deze specifieke onderwerpen zullen, conform het gestelde in het
collegeprogramma, ook andere plannen, activiteiten en initiatieven worden beoordeeld op
hun duurzaamheideffecten en financiële haalbaarheid.
Zoals aangegeven heeft ook de omgevingsdienst West-Holland bij de uitvoering van de
haar taken oog voor het aspect duurzaamheid.
Kanttekeningen:
1. De agenda van Nieuwkoop is ambitieus maar ook realistisch. In onze omgeving
moeten we vaststellen dat er (mede) overheden en belangenorganisaties zijn die
onder het argument “duurzaamheid” maatregelen bepleiten die voorbij gaan aan
maatschappelijk draagvlak en financiële haalbaarheid. Daarbij moet met name
gedacht worden aan de maatregelen met betrekking tot uitstoot van stikstof en het
veenmosrietland.
2. Daar waar particulieren moeten investeren zullen zij in de huidige tijd hier mogelijk
minder toe bereid en/of in staat zijn. Op dat moment zal een afweging gemaakt
moeten worden tussen bereiken van de doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid en het doorgaan cq kunnen ontwikkelen van de betreffende activiteit.
3. In het kader van beheersmaatregelen Natura 2000 wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden de stikstofdepositie omlaag te krijgen (PAS). Door de uitstoot van
stikstof te verminderen zullen bepaalde habitattypen in het Natura 2000 gebied in
een betere staat van instandhouding komen te verkeren (duurzaamheid). Aan de
stikstofreductie kan door verschillende sectoren een bijdrage worden geleverd zoals
verkeer, recreatie, industrie en de landbouw. Voorbeelden van projecten waarmee
onze gemeente een bijdrage levert zijn:
a.

b.

De transformatie van de Noordse Buurt: De beëindiging van de
(glas)tuinbouwfunctie ter plaatse kan aangemerkt worden als een positieve
'autonome' ontwikkeling in het kader van de instandhoudingdoelen Natura 2000
voor het Nieuwkoopse plassengebied. Het gaat hierbij behalve om
stikstofreductie om het realiseren van extra natuur en robuustere ecologische
verbindingen.
Kader Richtlijn Water: Door het Hoogheemraadschap van Rijnland
worden maatregelen getroffen om de vermestende invloed van de aanwezige
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c.

d.
e.

aalscholverkolonie op de plassen te verminderen. Door isolatie en zuivering kan
wellicht een belangrijke vermindering van stikstof en fosfaat worden bereikt.
Duurzaam bouwen: Door het stimuleren van duurzaam bouwen wordt
toekomstgerichtheid, levensloopbestendig én energiebewustzijn bevorderd. Ook
in het bouwbesluit is e.e.a. geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid.
De gemeentelijke organisatie is deelnemer aan het initiatief 'Fietsen Scoort' om
medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen.
In algemene zin dragen de maatregelen zoals voorgesteld in de
Duurzaamheidagenda in meer of mindere mate bij aan de bij deze kanttekening
geformuleerde doelstelling.

Risico’s / Beheersmaatregelen
Risico: De financiën ontbreken om de plannen ook te realiseren.
Zie hieronder.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
De maatregelen a tot en met g zijn opgenomen in de begroting. De maatregelen h. en i.
maken onderdeel uit van de grondexploitatie Zuidhoek. Voor j, k, en l geldt dat deze
maatregelen onderdeel zijn van de opgestelde cq nog tot te stellen plannen. Voor de
maatregelen onder m. zijn primair anderen verantwoordelijk. Voor n. zijn binnen de
begroting geen middelen beschikbaar.
Bijstelling kan aan de orde zijn.

Verwijderd: Noordse Buurt

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Niet van toepassing.
Advies meningsvormende raad I 10 mei 2012
De raad heeft voldoende informatie om 24 mei 2012 een besluit te nemen.
Het wordt als een discussiestuk geagendeerd o.a. vanwege de mogelijke moties.
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