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Duurzaamheidsagenda 2015-2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

2.

Met betrekking tot het thema “Duurzaamheid” te kiezen voor een werkwijze waarin
de gemeente samenwerkt met haar ondernemers en inwoners. Met als doel de
gemeente te verduurzamen.
Hiertoe de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop
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Toelichting
Inleiding
De gemeente Nieuwkoop heeft de ambitie om een duurzame gemeente zijn, waarin niet
alleen aandacht is voor het ‘hier’ en ‘nu’, maar ook voor het ‘daar’ en ‘later’. Een ambitie
die uitdagend is en een ambitie die de gemeente niet alleen kan waarmaken. Daarom is
het belangrijk dit samen met bedrijven en inwoners van de gemeente op te pakken. Door
gezamenlijk duurzaamheid optimaal te ontwikkelen, kan iedereen een steentje bijdragen
aan een duurzame samenleving. Samenwerken en interactie, dat zijn de sleutelwoorden
voor dit lokale actieprogramma, de duurzaamheidsagenda.
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Duurzaamheidsagenda 2015-2018
De Duurzaamheidsagenda is de uitvoeringsnota van de gemeente Nieuwkoop, waarin
inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en toekomstige activiteiten op het gebied
van duurzaamheid. De agenda is bedoeld om partijen bij elkaar te brengen,
bewustwording te creëren en elkaar te inspireren.
Kader / Eerdere besluiten
Naast Europees, nationaal en provinciaal beleid zijn de kaders voor de realisatie van de
duurzaamheidambities van de gemeente vastgelegd in:









Structuurvisie Nieuwkoop 2040 ‘Ondernemend, Groen en Duurzaam’
Collegeprogramma 2014-2018: De kracht van de samenleving
Woonvisie Nieuwkoop
Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2014-2018
MJOP onderhoud gemeentelijke gebouwen 2013-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nieuwkoop
Begroting Nieuwkoop 2015
Afvalbeleidsplan 2009-2013

Beoogd effect
1. Bewustwording creëren.
2. Een samenwerking tot stand brengen tussen gemeente, bedrijven en inwoners
om meer resultaat te behalen op het gebied van duurzaamheid.
3. Richting geven aan de activiteiten op het gebied van duurzaamheid voor de
gemeente, ondernemers en inwoners.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1.
Met betrekking tot het thema “Duurzaamheid” te kiezen voor een werkwijze
waarin de gemeente samenwerkt met haar ondernemers en inwoners. Met als
doel de gemeente te verduurzamen.
Toelichting: In aansluiting op het collegeprogramma 2014-2018 wordt gekozen voor een
duurzaamheidsbeleid waarin samenwerking wordt gezocht met ondernemers en
inwoners van de gemeente.
2.

Hiertoe de duurzaamheidsagenda 2015-2018 vast te stellen.

Toelichting: In de duurzaamheidsagenda 2015-2018 komen de volgende thema’s aan de
orde: Energiebesparing/opwekking, mobiliteit, afval en inkoop
Gedurende deze beleidsjaren (2015-2018) staat de gemeente, naast deze specifieke
onderwerpen, ook open voor andere onderwerpen.
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Kanttekeningen:
Deze duurzaamheidsagenda is een uitnodiging naar inwoners en ondernemers uit de
gemeente. Indien deze partijen geen initiatieven op zich nemen of ideeën aandragen,
geeft dit blijk van onvoldoende draagvlak. Dit kan tot gevolg hebben dat de agenda niet
volledig wordt uitgevoerd.
Risico’s / Beheersmaatregelen
De gemeente dient een actieve houding m.b.t. duurzaamheid te hebben. Dit om
bewustwording te creëren. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan deze houding ook niet
worden verwacht van ondernemers en inwoners.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
De reserve duurzaamheid bestaat uit een bedrag van €450.000. De komende drie jaar
wordt er jaarlijks €80.000 uit deze reserve gebruikt voor duurzame openbare verlichting.
(motie Duurzame Openbare Verlichting). Er blijft een vrij besteedbaar budget van
€210.000 over, voor het ondersteunen van duurzame initiatieven.
Communicatie / Participatie
1. De duurzaamheidsagenda is opgesteld met input van ondernemers vanuit een
gesprek met Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop (DON). De input van
inwoners is gevraagd door middel van een oproep in Nieuwkoop Nieuws voor
duurzame inwoners die mee willen denken over duurzaamheid.
2. De raad is betrokken door een presentatie over het proces van het opstellen van
de duurzaamheidsagenda op 5 februari 2015.
3. Middels interne bijeenkomsten wordt er verder gewerkt aan de bewustwording bij
onze medewerkers

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Niet van toepassing.
Advies meningsvormende raad II 28 mei 2015
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering op verzoek van alle
fracties.
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