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Onderwerp: Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2018-2019 
Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  
Datum: 30 januari 2018 

 

Kennis te nemen van 
1. De Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2018-2019. Conform 

het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030 zetten we actief in 
op twee sporen: energietransitie en verbindingen. Dit betekent dat we de 
komende twee jaar: 

a. Binnen het energietransitiespoor uitwerking geven aan de Routekaart 
2030, waarin transitiepaden zijn opgenomen voor energiebesparing in 
de gebouwde omgeving, duurzame energie opwekking en duurzame 
warmte. 

b. Binnen het verbindingenspoor uitwerking geven aan een gerichte 
marketing&communicatiestrategie, samenwerken met strategische 
partners in de aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving, 
duurzame energie opwekking en duurzame warmte, en diverse 
activiteiten oppakken die onze zichtbaarheid & herkenbaarheid 
vergroten.  

2. De publieksvriendelijke samenvatting van deze uitvoeringsagenda. 
 
Context 
Op 18 februari 2016 heeft u het koersdocument ‘Doetinchem natuurlijk Duurzaam 2030’ 
vastgesteld. In dit koersdocument beschrijven wij hoe wij onze ambities, om in 2030 
energieneutraal te zijn, willen bereiken. Op 2 juni 2016 heeft u in het kader van de 
Voorjaarsnota extra middelen beschikbaar gesteld voor duurzaamheid en voor een 
revolverend duurzaamheidsfonds (van waaruit onder meer de duurzaamheidslening wordt 
ingezet). Op basis van het Koersdocument en uw besluit van 2 juni 2016 is begin juli 2016 
de eerste ‘Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2016-2017’ vastgesteld 
door het college.  
Afgelopen periode zijn diverse projecten in uitvoering genomen, die hebben geleid tot 
directe verduurzaming van bijvoorbeeld woningen, scholen of andere gebouwen. 
Daarnaast zijn activiteiten opgepakt om het proces te stroomlijnen, gericht op de 
benodigde samenwerking met partners om de gewenste versnelling op de energietransitie 
opgave in beweging te brengen én te houden.   
De nu voorliggende Uitvoeringsagenda 2018-2019 (zie bijlage 1 en 2) geeft inzicht in de 
belangrijkste resultaten van voorgaande uitvoeringsperiode (2016-2017), en laat zien 
welke activiteiten en projecten komende tijd worden opgepakt om  de gewenste 
verbreding, verdieping en versnelling op de duurzaamheidsopgave komende jaren in gang 
te houden.  
 
Kernboodschap 
De afgelopen periode hebben we in Doetinchem flinke stappen gezet richting een 
Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030. En dat moet ook, want achter de horizon komt 
het Doetinchem van 2030, waarin we duurzaam én energieneutraal willen zijn, snel 
dichterbij. Veel duurzame projecten en initiatieven hebben afgelopen jaren het licht 
gezien. Zo verrees bij de herinrichting van de stationsomgeving een fraaie busluifel met 
een geïntegreerd zonnedak. De ter plaatse opgewekte energie wordt gebruikt voor de 
energievraag in de openbare ruimte, zoals voor verlichting.  
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Een groeiend aantal Doetinchemse woningeigenaren investeert in de verdere 
verduurzaming van de eigen woning, mét of zonder duurzaamheidslening. Op een aantal 
plaatsen zijn iconische en duurzame panden gebouwd, zoals het MFA in Gaanderen, 
multifunctioneel centrum ’t Noorderlicht en het duurzame clubgebouw van DZC’68.  
En als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door diverse gemeentelijke 
accommodaties vergaand te verduurzamen, waaronder het gemeentehuis, de loods aan de 
Havenstraat bij BUHA en diverse sportaccommodaties. 
 
Het verbindend platform Goedemorgen Doetinchem biedt inmiddels een netwerk voor 
Doetinchemmers, die allemaal breed op het duurzaamheidsvlak bezig zijn. Zo worden 
onder meer actieve stappen gezet om Doetinchem een Fairtrade gemeente te laten zijn. 
Daarnaast wordt de groene burgemeester steeds vaker gesignaleerd bij feestelijke 
openingen en evenementen binnen en buiten het stadhuis.  
 
We zien inmiddels een duidelijke kanteling in de wijze waarop initiatieven, projecten en 
activiteiten worden opgepakt en uitgevoerd. Steeds meer komen we als gemeente in de 
gewenste rol van verbinder, stimulator en facilitator van het proces.  
We hechten er veel belang aan dat initiatieven buiten kunnen worden opgepakt en 
uitgevoerd, en realiseren ons dat dit feitelijk de enige manier is om versnelling bij de 
energietransitie opgave te krijgen. Daarom zijn komende tijd, anders dan in voorgaande 
uitvoeringsagenda,  de strategische partners veel meer in de lead als het gaat om de 
uitvoering van verschillende projecten en initiatieven. 
 
Met de voorgestelde projecten en activiteiten in de nu voorliggende Uitvoeringsagenda 
bereiken we dat de samenleving: burgers, organisaties en bedrijven, nog meer in stelling 
worden gebracht om zelf actief een bijdrage aan de energietransitie opgave te leveren. 
Dit doen we door partijen en personen met elkaar te verbinden via de 
Energiedialoogtafel. Hier wordt de Routekaart 2030 nader uitgewerkt, waarin de 
transitiepaden voor energiebesparing, duurzame warmte en duurzame energie 
opwekking zijn opgenomen. Het ruimtelijk (inpassings)kader waarbinnen deze 
transitiepaden moeten worden vormgegeven is in voorbereiding, en zal naar verwachting 
in het voorjaar van 2018 ter vaststelling worden voorgelegd. Daarnaast worden goede 
voorbeelden met elkaar gedeeld en worden hobbels van bijvoorbeeld regels of financiële 
aard weggenomen.  Ook bereiken we concrete energiebesparing en duurzame 
energieopwekking bij bestaande woningen, bedrijven en onze eigen gebouwen door 
strategische samenwerking met partners als IG&D commissie Duurzaamheid in Doetinchem 
(commissie DuiD), woningbouwcorporaties, verduurSaam Energieloket, Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) en vele andere partijen.  
 
Via het verbindingenspoor blijven we ons onverminderd inzetten op het creëren van 
bewustwording van het belang van duurzaamheid. We zetten daarbij komende jaren in 
op het verder vergroten van de zichtbaarheid van ons platform Goedemorgen 
Doetinchem, het verduurSaam Energieloket en alle gerelateerde activiteiten en tools. Zo 
wordt voor de samenleving zichtbaar waar en bij wie ze terecht kunnen voor vragen, 
voorbeelden en maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energie. Ook wordt de 
samenleving uitgedaagd om via diverse trajecten zélf met initiatieven te komen om een 
bijdrage te leveren aan de verduurzamingsopgave. 
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Vervolg 
Wij nemen de uitvoering van de genoemde activiteiten en projecten uit deze 
Uitvoeringsagenda vanaf begin 2018 voortvarend ter hand. Wij zullen u eind 2019 
informeren over de voortgang, of zoveel eerder als daar aanleiding toe is. Voor sommige 
concrete onderwerpen uit deze Uitvoeringsagenda, waaronder het opiniërend traject rond 
de opgave van grootschalige duurzame energie opwekking, blijven wij graag met u in 
gesprek. 
 
 
Bijlagen 
1 Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2018-2019 
2 Bijlage 2 bij Uitvoeringsagenda – Uitvoeringskalender 2018-2019 
3 Publieksvriendelijke samenvatting Uitvoeringsagenda 
 
 
 


