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Kennis te nemen van
- De voorgenomen duurzaamheidsprojecten, zoals verwoord in de Uitvoeringsagenda
Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2016-2017
- De Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek
Context
Op 18 februari 2016 heeft u het koersdocument ‘Doetinchem natuurlijk Duurzaam’
vastgesteld. In dit document beschrijven wij hoe wij onze ambities om in 2030 energieneutraal
te zijn, willen gaan bereiken. Op 2 juni 2016 heeft u in het kader van de Voorjaarsnota extra
middelen beschikbaar gesteld voor duurzaamheid en een duurzaamheidsfonds.
Het Koersdocument en uw besluit van 2 juni jl. hebben wij nu uitgewerkt in concrete
projecten en activiteiten, weergegeven in de bijgevoegde ‘Uitvoeringsagenda Doetinchem
Natuurlijk Duurzaam 2016-2017’ (bijlage 1).
Kernboodschap
In deze Uitvoeringsagenda richten wij ons op de drie speerpunten uit het Koersdocument:
Energiebesparing, Duurzame Energieopwekking en Duurzame Verbinding. We hebben nu
diverse projecten gekozen die hier invulling aan geven. De rode draad bij deze projecten is dat
we graag samenwerken met onze burgers, organisaties en bedrijven: waar kunnen wij hen
helpen om duurzame maatregelen te (laten) nemen? Het effect van de projecten hangt dan ook
mede af van de mogelijkheid en bereidheid van de samenleving om mee te doen. Daarnaast
hebben we als gemeente een aantal eigen projecten benoemd. Hiermee willen we vooral als
voorbeeld en inspiratie dienen met concrete resultaten.
De afgelopen maanden hebben we samen met de andere Achterhoekse gemeenten een
uitwerking gemaakt van wat de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, concreet zou
betekenen in termen van hoeveelheden besparingen, windmolens, zonnepanelen, biomassainstallaties en overall-investeringen. Dit betekent een enorme opgave voor de hele
maatschappij! Hierover heeft de AGEM u geïnformeerd tijdens uw informatieve
raadsbijeenkomst van 7 april 2016. Onze Uitvoeringsagenda 2016-2017 is hier nog niet
concreet naar doorvertaald. Maar we zijn met dit Uitvoeringsprogramma op de goede weg.
We zullen in de loop van 2017 onze behaalde resultaten afzetten tegen de (regionale)
doelstellingen. De nieuwe opgave zullen we dan verwerken in het uitvoeringsprogramma
‘Doetinchem Natuurlijk Duurzaam’ 2018 en daarna.
Wij monitoren waar dit mogelijk is, de voortgang van de projecten en hun effecten. Daarbij
volgen we zoveel mogelijk de landelijke methodieken. Het blijft echter lastig om de concrete
effecten van onze projecten allemaal in getallen uit te drukken. Daarenboven zijn we afhankelijk
van het enthousiasme van de samenleving bij het oppakken van maatregelen.
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Vervolg
Wij nemen wij de uitvoering van de genoemde projecten uit deze Uitvoeringsagenda
voortvarend ter hand. Wij zullen u begin 2018 informeren over de voortgang, of zoveel eerder
als daar aanleiding toe is. Voor sommige concrete onderwerpen uit deze Uitvoeringsagenda
gaan wij graag eerder met u in gesprek.
Bijlagen
1. Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2016-2017
2. Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek
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