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Onderweg naar een duurzame toekomst 
 
Voor u ligt de uitvoetingsagenda duurzaamheid van de gemeente Doetinchem. In deze agenda zijn de projecten, programma’s en 
werkzaamheden opgenomen welke gaan bijdragen aan een duurzame toekomst voor Doetinchem.  
 
Een duurzame toekomst maken we met elkaar! 
Duurzaamheid staat nadrukkelijk op ieders agenda, Steeds meer bedrijven zien brood in duurzaamheid en steeds meer bewoners maken 
duurzame keuzes. Ook wordt duurzaamheid steeds zichtbaarder in ons landschap door de komst van zonne- en windenergie. In onze 
gemeente Doetinchem zijn er vele initiatieven, plannen, projecten en ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst. Deze initiatieven 
kunnen ontstaan binnen het team duurzaamheid, maar ontstaan vooral daarbuiten bij bedrijven en inwoners. Ook zien we een steeds 
grotere inbedding van het onderwerp duurzaamheid binnen de andere beleidsvelden van onze gemeente. Samen met team duurzaamheid 
worden projecten nog duurzamer of ontstaat een nog groter bereik. Een duurzame toekomst maken we met elkaar! 
 
Duurzame thema’s 
In de voorliggende uitvoeringsagenda richten we ons op 5 thema’s. Ten opzicht van de voorgaande uitvoeringsagenda’s zijn de thema’s 
Circulaire Economie en Duurzame Mobiliteit toegevoegd. We onderscheiden de thema’s: 
 
- Energietransitie; 

Het beperken van het energieverbruik en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen als zon en/of wind. 
 

- Warmtetransitie; 
De overgang van het gebruik van aardgas in woningen om te verwarmen naar meer duurzame warmtebronnen als warmtenetten en/of 
aardwarmte. 
 

- Circulaire economie;  
De omslag naar een economie waar geen afval meer bestaat en reststromen worden hergebruikt. 
 

- Duurzame mobiliteit; 
De overgang naar duurzame vervoersmiddelen welke rijden op duurzame brandstoffen als elektriciteit en/of waterstof. 
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- Verbindingen;  
De rol welke wij als gemeente binnen het team duurzaamheid hebben om projecten, processen en initiatieven te doen opbloeien, aan 
elkaar te verbinden of om nieuwe ideeën te genereren. 
 

Per duurzaamheidsthema zijn de lopende en nieuwe projecten, programma’s en processen opgenomen. 
 
Doelgroepgericht 
Bij elk thema zijn er diverse projecten, programma’s en initiatieven voor verschillende doelgroepen. Zo is energiebesparing binnen een 
bedrijf nou eenmaal anders als in een woning en kijken we niet alleen naar wat iedereen buiten kan doen maar ook wat we zelf kunnen 
doen waar het gaat om duurzame mobiliteit. Als gemeente willen we immers zelf het goede voorbeeld geven. Door deze indeling in 
thema’s en doelgroepen is in een oogopslag overzichtelijk wat we doen, voor wie en op welk thema. 
 
Tot slot: 
Duurzaam is onze tweede natuur. Om die reden heet de basis voor deze uitvoeringsagenda “koersdocument Doetinchem Natuurlijk 
duurzaam”. Dit koersdocument is door de gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld in februari 2016 en nog evenzo actueel. Afgelopen 
uitvoeringsagenda’s 2016-2017 en 2018-2019 gaven al uitvoering aan het koersdocument. In 2020 is verder gewerkt aan alle lopende en 
nieuwe projecten. De voorliggende uitvoeringsagenda bouwt verder voort op de voorgaande uitvoeringsagenda’s en de uitgangspunten 
van het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam!  
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Gemeente Doetinchem 
 

Projecten, programma’s en processen welke hierna volgen dienen niet een specifieke doelgroep. 
Deze zijn bedoeld ten behoeve van het algemeen belang van Doetinchem of zijn op hun beurt 

nodig om projecten, programma’s en processen te dienen t.a.v. de andere doelgroepen. 
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Thema:    Energietransitie 
Doelgroep:  Gemeente Doetinchem 
 

1. Regionale Energiestrategie Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Regionale Energie Strategie (RES) is een instrument en een plan om de ruimtelijke inpassing 
van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES komt tot 
stand in diverse fasen. In de concept-RES is de hoeveelheid op te wekken duurzame energie 
bepaald (1,35 TWh). In de RES 1.0 zullen de zoekgebieden naar voren moeten komen. In de 
daaropvolgende RES 2.0 (e.v.) zullen die locaties nader geconcretiseerd worden. Een door de raad 
vastgestelde RES 1.0 moet in oktober 2021 worden aangeleverd aan het Nationaal Programma 
RES. 
 

RES partners 
Achterhoek 

Q4 2021 
(RES 1.0) 

Landelijk en 
provinciaal 
beschikbaar 
gestelde 
middelden 

2. Akkoord van Groenlo Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Regionale Uitvoeringsagenda uit 2016 geeft een kwantificering van de Achterhoekse ambitie 
om in 2030 energieneutraal te zijn zoals deze was gesteld in het Akkoord van Groenlo 2.0 (2013). 
Nieuwe inzichten en hernieuwde berekeningen laten zien dat de kwantificering zoals opgenomen 
in die Uitvoeringsagenda een herijking verdient. In regionaal samenwerkingsverband wordt 
gewerkt aan deze herijking dat zal vorm krijgen in een regionaal ambitiedocument. Tegen de 
zomer van 2021 zal deze herijking gereed moeten zijn. Deze herijking zal waarschijnlijk leiden tot 
een nieuw Akkoord van Groenlo 3.0 in het najaar van 2021. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Q3 2021 Budget 
duurzaamheid 
€5.000,- 

3. Beleidskader Duurzame energieopwekking in Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het beleidskader Duurzame energie opwekking in Doetinchem geeft de richtlijnen en 
randvoorwaarden, waar en onder welke voorwaarden de duurzame energiebronnen in onze 
gemeente Doetinchem tot stand mogen komen. Het beleidskader is in april 2019 vastgesteld. 
Ervaringen laten zien dat het beleidskader op het onderdeel participatie een nadere aanvullingen 
en uitwerkingen nodig heeft. Beoogd wordt om deze nadere aanvullingen middels een 
addendum aan het beleidskader toe te voegen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q3 2021 n.v.t. 
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4. Energiemix Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

Door middel van het Energie Transitie model (rekenmodel) wordt tegen het licht gehouden waar 
het actuele beleid en uitvoeringsagenda m.b.t. duurzaamheid ons in 2030 gaat brengen. We 
krijgen daardoor inzage in de opgave en de mogelijkheden specifiek voor Doetinchem waar het 
gaat om energieopwekking en energiebesparing. Het resultaat is een rapportage op basis 
waarvan we mede een verdere koers kunnen bepalen. De rapportage biedt mede input voor de 
afwegingen die nodig zijn in de besluitvormingen omtrent de projecten RES 1.0, Omgevingsvisie 
en Akkoord van Groenlo. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q2 2021 Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 

5. Initiatieven grootschalige energieopwekking Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het beleidskader Duurzame energie opwekking in Doetinchem biedt ruimte voor de ontwikkeling 
van initiatieven op het gebied van grootschalige duurzame energieopwekking. Diverse 
initiatieven hebben zich bij de gemeente aangediend en/of zullen zich nog aandienen. We 
faciliteren, met 1 vast contactpersoon, de behandeling afstemming en bestuurlijke gang bij de 
aanvraag van een vergunning. Zo blijft er overzicht en inzicht in de duurzame energieopwekking 
en het proces daarbij en omheen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond  Via leges 

6. Omgevingsagenda Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele 
grondgebied vast. Alvorens we een Omgevingsvisie gaan maken wordt eerst een 
omgevingsagenda opgesteld. De RES 1.0, het Akkoord van Groenlo en de Warmte transitievisie 
zullen een plek krijgen in deze Omgevingsagenda en later de Omgevingsvisie. 
 

Team Strategie Q4 2021 Budget 
omgevingswet 

7. Agem Energieloket Eigenaar Gereed Kostendekking 

Om inwoners wegwijs te maken in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan om het huis 
te verduurzamen is door de acht Achterhoekse gemeenten het Energieloket opgericht. Het 
Energieloket biedt diverse producten en diensten waar inwoners gratis of tegen gereduceerd 
tarief gebruik van kunnen maken. Door wijziging in de aansturing van het Energieloket is het 
noodzakelijk om de gemeentelijke samenwerking met het Energieloket middels een 
aanwijzingsbesluit van het college aan te wijzen als een DAEB. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q1 2021 n.v.t.  
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8. Duurzame energieopwekking op gemeentelijke gronden en gebouwen Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het beleidskader Duurzame energie opwekking in Doetinchem biedt ruimte voor de ontwikkeling 
van initiatieven op het gebied van grootschalige duurzame energieopwekking. Gemeente 
Doetinchem wil bijdragen aan de opgave om duurzame energie op te wekken. Er wordt een 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, geschiktheid en financiering van eigen gronden en 
gebouwen (parkeerplaats, geluidswal, etc.) t.b.v. duurzame energieopwekking. Dit onderzoek 
biedt basis voor besluitvorming om eventuele locaties al dan niet te ontwikkelen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q4 2021 Budget 
duurzaamheid 
€25.000,- 

9. Onderzoek eisenpakket nieuwbouw bedrijven Eigenaar Gereed Kostendekking 

We gaan onderzoeken of en op welke wijze we een vergaand randvoorwaarden en eisenpakket 
aan nieuwbouw van bedrijven kunnen stellen met oog op de energieneutraliteit.  
Uit het onderzoek zal blijken of we dak eigenaren kunnen verplichten om daken volledig te 
benutten voor zonne-energie ongeacht de functie van het gebouw of het energieverbruik van de 
gebruiker en het toepassen van circulaire en bio-based materialen en/of klimaat adaptief bouwen.  
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q2 2022 Budget 
duurzaamheid 
€5.000,- 

 
 

Thema:    Warmtetransitie 
Doelgroep:  Gemeente Doetinchem 
 

1. Transitievisie Warmte Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat elke gemeente in Nederland uiterlijk 2021 een 
Transitievisie warmte vaststelt. De transitievisie warmte is een document waarin gemeenten het 
tijdspad inzichtelijk maken wanneer welke wijken of buurten van het aardgas kunnen worden 
afgekoppeld. Eind 2021 ligt de Transitievisie warmte ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q4 2021 Landelijk 
beschikbaar 
gestelde 
middelden 

2. Regionale structuur warmte Eigenaar Gereed Kostendekking 

In regionaal samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte (RSW), 
als onderdeel van de RES 1.0. De RSW bestaat uit: inzicht in de regionale warmtevraag en het 
regionale warmte-aanbod. De RSW wordt vertaald in de RES 1.0 en eigen Transitievisie Warmte. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q4 2021 Landelijk 
beschikbaar 
gestelde 
middelden 
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3. Haalbaarheidsstudie Doetinchem, Terborg en Ulft Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het stroomgebied van de Oude IJssel, de lijn van Doetinchem tot Ulft is een grote concentratie 
van warmtevraag te zien. Ook is hier mogelijk genoeg potentie v.w.b. warmteaanbod. Naast 
restwarmtebronnen wordt hierbij gedacht aan voornamelijk TEO en TEA. Het resultaat is een 
haalbaarheidsstudie welke input kan zijn voor de RSW. 
 

Provincie 
Gelderland 
 

Q3 2021 Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 

 
 

Thema:    Circulaire Economie 
Doelgroep:  Gemeente Doetinchem 
 

1. Beleid Circulaire Economie Eigenaar Gereed Kostendekking 

Onze gemeente heeft ambities waar het gaat om een circulaire economie. In een circulaire 
economie bestaat geen afval meer. Producten worden efficiënter ontworpen en materialen zoveel 
mogelijk hergebruikt. Op dit moment is er geen beleid voor Circulaire Economie. Het komend jaar 
wordt gewerkt aan een beleidsplan Circulaire Economie met een bijbehorende uitvoeringsagenda.  
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q1 2022 n.t.b. 

2. Grondstoffenplan 2020-2024 Eigenaar Gereed Kostendekking 

Een gemiddelde inwoner van onze gemeente Doetinchem produceert zo'n 185 kilogram restafval 
per jaar. Door het afval beter te scheiden, gaan we naar maximaal 100 kilogram per inwoner per 
jaar in 2024. Om dit te bereiken is in 2020 het grondstoffenplan 2020 - 2024 vastgesteld. Het 
grondstoffenplan kent diverse maatregelen die bij gaan dragen aan het bereiken van de 
doelstelling. Buha voert deze maatregelen voor onze gemeente uit. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Buha 

Jaarrond  Via afvalstoffen-
heffing 

3. Afvalstoffenverordening Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het Grondstoffenplan 2020-2024 is het beleid en de maatregelen voor het omgaan met 
grondstoffen vastgelegd. In de afvalstoffenverordening staan de algemene overkoepelende regels 
over de afvalinzameling. Omdat afgelopen jaar een nieuw grondstoffenplan 2020-2024 is 
vastgesteld moet ook de afvalstoffenverordening worden herzien. Buha maakt een nieuwe 
afvalstoffenverordening. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Buha 

Q4 2021 Via afvalstoffen-
heffing 
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Thema:    Verbindingen 
Doelgroep:  Gemeente Doetinchem 
 

1. Bestuurlijk afstemmingsoverleg duurzaamheid Eigenaar Gereed Kostendekking 

Regionaal 6 wekelijks Achterhoeks afstemmingsoverleg voor bestuurders verantwoordelijk voor 
de portefeuille Duurzaamheid. De wethouder duurzaamheid is in deze college periode de 
voorzitter van dit overleg. De voorbereidingen en nazorg van dit overleg vinden dan ook plaats 
vanuit de gemeente Doetinchem door de equipe duurzaamheid. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Jaarrond  n.v.t. 

2. Duurzaamheidscoördinatoren overleg Eigenaar Gereed  Kostendekking 

Regionaal 6 wekelijks Achterhoeks afstemmingsoverleg voor de duurzaamheidscoördinatoren 
verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid. De duurzaamheidcoördinator is voorzitter 
van dit overleg. De voorbereidingen en nazorg van dit overleg vinden dan ook plaats vanuit de 
gemeente Doetinchem door de equipe Duurzaamheid. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Jaarrond n.v.t. 

3. Warmtecoördinatoren-overleg Eigenaar Gereed Kostendekking 

Regionaal 4 wekelijks Achterhoeks afstemmingsoverleg van beleidsmedewerkers verantwoordelijk 
voor de portefeuille warmtetransitie. Equipe Duurzaamheid neemt actief deel aan dit overleg. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Jaarrond n.v.t. 

4. Duurzaamheidsoverleg Eigenaar Gereed  Kostendekking 

Intern 2 wekelijks intern overleg over de financiën en voortgang van en afstemmen over de 
lopende en nieuwe projecten en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond n.v.t. 
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5. Strategisch Communicatieplan Eigenaar Gereed  Kostendekking 

Er gebeurt heel veel op het gebied van duurzaamheid. Het is van belang om dit te laten zien om 
inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen etc. te inspireren en/of te wijzen op de 
mogelijkheden die bestaan om te verduurzamen. Gezien de grote diversiteit en thematiek van het 
onderwerp duurzaamheid is een plan nodig om de diverse boodschappen ook meer in samenhang 
met elkaar te brengen. Het resultaat is een strategisch communicatieplan op het gebied van 
duurzaamheid waar op teruggevallen kan worden bij communicatie uitingen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q2 2021 Budget 
duurzaamheid 
€30.000,- 

6. Monitor - gemeente Doetinchem Eigenaar Gereed  Kostendekking 

Als gemeente Doetinchem hebben we de ambitie om in 2030 energieneutraal (ambitie wordt 
mogelijk aangepast n.a.v. projecten Akkoord van Groenlo en Energiemix Doetinchem) te zijn. We 
willen inzicht in de vorderingen op deze ambitie. Jaarlijks gaan we monitoren wat de voortgang 
is. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarlijks Q4  Budget 
duurzaamheid 
€5.000,- 

7. Monitor - regio Achterhoek Eigenaar Gereed Kostendekking 

De gemeentelijke ambitie is afgeleid van de gezamenlijke ambitie van de Achterhoekse 
gemeenten. Elke 2 jaar wordt door de samenwerkende gemeenten een uitgebreide monitoring 
gevoerd op de voortgang van de gezamenlijke ambitie. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Q2 2022 Budget 
duurzaamheid 
€1.500,- 
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Gemeentelijke organisatie 
 

Projecten, programma’s en processen welke hierna volgen dienen specifiek de 
Eigen Interne gemeentelijke organisatie zoals gebouwen en medewerkers. 
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Thema:    Energietransitie 
Doelgroep:  Gemeentelijke organisatie 
 

1. CO2-prestatieladder Eigenaar Gereed Kostendekking 

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met 
niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle 
projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2 -uitstoot in de keten en 
sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende 
niveaus) aan de eisen van de CO2 -Prestatieladder. Gemeente Doetinchem werkt toe naar het 
behalen van niveau 3. 
 

Team 
Bedrijfsvoering 

Jaarrond  Budget 
Bedrijfsvoering 

2. Inkoop groene energie Eigenaar Gereed Kostendekking 

De zeven Achterhoekse gemeenten kopen sinds 1 januari 2018 via AGE B.V. groene stroom in bij 
Agem. Deze stroom is duurzaam opgewekt binnen de eigen regio achterhoek. Daarmee streven 
we naar zo veel mogelijk behoud van geld en werkgelegenheid in de Achterhoek. Ook dragen we 
bij aan de Achterhoekse energieneutraliteit-ambitie. De energielasten worden betaald uit de 
diverse budgetten waar energie wordt verbruikt. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Jaarrond  Diverse 
budgetten gD 

3. Projectontwikkeling Age B.V. Eigenaar Gereed Kostendekking 

Met AGE B.V. kopen we als samenwerkende gemeenten in de Achterhoek eigen Achterhoekse 
groene stroom in via Agem. Met AGE B.V. hebben de gemeenten ook als ambitie om zelfstandig 
projecten voor duurzame energieopwekking te ontwikkelen om zo bij te dragen aan de 
ontwikkeling van echte Achterhoekse groene stroom. Er komt een onderzoek naar de 
(on)mogelijkheden en voorwaarden die nodig zijn bij eigen projectontwikkeling. Dit onderzoek is 
de basis om verdere projectontwikkeling op te pakken en uit te werken. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Q4 2021 Budget 
duurzaamheid 
€2.500,- 

4. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Eigenaar Gereed Kostendekking 

Diverse gebouwen in eigendom van onze gemeente zijn de afgelopen jaren al flink 
verduurzaamd. We gaan onderzoeken of en welke energiewinsten we nog meer kunnen behalen 
binnen ons eigen vastgoed. 
 

Team 
Leefomgeving – 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q4 2022 Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 
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5. Verduurzamen openbare werken - pompen en gemalen Eigenaar Gereed Kostendekking 

We gaan onderzoeken of en welke energiewinsten we kunnen behalen waar het gaat om 
pompen en gemalen in de gemeente Doetinchem. Zo kan het minimaliseren van weerstanden in 
de opvoerhoogte van pompen en gemalen, het beperken van waterinlaten en het gebruik van 
efficiëntere pompen een aanzienlijke energiebesparing opleveren. Op basis van dit onderzoek 
zullen mogelijke verdere stappen bepaald worden.  
 

Team 
Leefomgeving – 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q4 2022 Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 

6. Verduurzamen openbare verlichting Eigenaar Gereed Kostendekking 

De gemeente vervangt alle bestaande openbare verlichting door de zuinigste ledverlichting op 
het moment dat vervanging aan de orde is. Uiterlijk in 2030 is alle verlichting zijn vervangen door 
energiezuinige verlichting. Waar mogelijk werkt de gemeente met dim-bare of dynamische 
verlichting. 
 

Team 
Ontwikkelen en 
Ondernemen - 
Buha 

Jaarrond Budget Buha 

 
 

Thema:    Duurzame Mobiliteit 
Doelgroep:  Gemeentelijke organisatie 
 

1. Laadvoorziening eigen wagenpark Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het gemeentelijk wagenpark wordt de komende jaren indien (technisch) mogelijk vervangen door 
elektrische wagens. Ten behoeve van deze elektrificatie van ons wagenpark zijn voldoende 
laadvoorzieningen in de nabijheid van het gemeentehuis nodig. Een plan daartoe wordt op dit 
moment uitgewerkt. Om de laadvoorziening financieel mogelijk te maken is een bijdrage nodig 
 

Team 
Bedrijfsvoering 

Q4 2021 Budget 
duurzaamheid 
€25.000,- 

2. Stimuleren duurzaam woon-werkverkeer Eigenaar Gereed Kostendekking 

Als gemeente Doetinchem hebben we een voorbeeldfunctie waar het gaat om verduurzamen. 
Ook waar het gaat om het verduurzamen van het woon-werk verkeer van de medewerkers. We 
gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. 
Wanneer daar goede mogelijkheden uitkomen zal daar ook uitvoering aan worden gegeven. 
  

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q3 2022 Budget 
duurzaamheid 
€25.000,- 
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Inwoners 
 

Projecten, programma’s en processen welke hierna volgen zijn specifiek gericht op 
en bedoeld voor de inwoners van gemeente Doetinchem. 
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Thema:    Energietransitie 
Doelgroep:  Inwoners 
 

1. Energieloket - diensten en producten basispakket Eigenaar Gereed Kostendekking 

Om inwoners wegwijs te maken in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan om het huis 
te verduurzamen is door de acht Achterhoekse gemeenten het Energieloket opgericht. Het 
Energieloket biedt diverse producten en diensten waar inwoners gratis of tegen gereduceerd 
tarief gebruik van kunnen maken. De gemeenten verstrekken elk jaar een subsidie aan het 
Energieloket voor de uitvoering van het basispakket. Onder het basispakket vallen: 
- De klantenservice (zowel online als telefonisch) 
- Diverse adviesdiensten (zowel van brijwillige energiecoaches als van experts als in rapportage 

vorm) 
- Bewustwording en communicatiecampagnes 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond Budget 
duurzaamheid 
€60.000,- 

2. Energieloket - diensten en producten pluspakket Eigenaar Gereed Kostendekking 

De gemeente kan subsidies verstrekken aan het Energieloket voor de uitvoering van extra 
projecten en diensten. Deze extra projecten en diensten vallen onder het zogenoemd pluspakket. 
Het pluspakket zijn de extra producten en diensten welk wij als gemeente graag uitgevoerd zien 
boven op de producten en diensten welke worden gevoerd vanuit het basispakket. Voor 2021 zijn 
dit de projecten: 
- Grip op Energiearmoede 
- Lekker Wonen Beurs 
- Wijkaanpak Overstegen 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond Budget 
duurzaamheid 
€ 90.000,- 

3. Energieloket - subsidies Eigenaar Gereed Kostendekking 

Voor het voeren en uitvoeren van de regionale Energieloketten stellen Rijk en Provincie met 
regelmaat subsidies en bijdragen beschikbaar voor uitvoering en verbetering van het 
Energieloket. Op dit moment RRE, RREW, landelijke bijdrage kwaliteitsverbetering Energieloket 
en Provinciale subsidie basispakket Energieloket. Het Energieloket is gemandateerd om, in 
afstemming met de equipe duurzaamheid, deze subsidies voor ons als gemeente aan te vragen. 
 

Agem 
Energieloket 
i.s.m. equipe 
duurzaamheid 

Jaarrond  subsidies 
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4. Toekomstbestendig wonen lening Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Toekomstbestendig Wonen Lening is een lening beschikbaar voor particuliere 
woningeigenaren voor het verbeteren van hun huis op het gebeid van duurzaamheid, asbest en 
toekomstbestendigheid. Bij het gebruik maken van de lening moet minimaal een 
energiebesparende en energie opwekkende maatregel worden getroffen. Het uitvoeren van de 
lening is in opdracht weggezet bij het Energieloket. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond  Fonds 
duurzaamheid 
€4.500.000,-                              
budget 
duurzaamheid 
€8.000,- 

5. De makelaar als woningmarktregisseur Eigenaar Gereed Kostendekking 

Dit project betreft een regiodealproject in twee fasen. Voor fase 1 is regiodealsubsidie toegekend. 
Makelaars Ten Hag gaat bij 100 woningen een duurzaamheidsadvies geven bij aankoop van een 
nieuwe woning. Daardoor wordt het goede moment voor verduurzaming benut, nl. als de woning 
na de overdracht toch leegstaat en soms ook wordt verbouwd. Reimarkt en Agem stellen de 
verduurzamingsplannen op in samenwerking met Ten Hag. Bij succes wordt de kennis gedeeld in 
fase 2. 
 

Ten Hag 
makelaars 

Q4 2021 €500,- 

6. Monumenten en cultuurhistorie Eigenaar Gereed  Kostendekking 

Het maken van een actueel overzicht (brochure) met mogelijkheden voor verduurzaming van 
historische gebouwen & deskundigheidsbevordering. 
 

Team 
Leefomgeving – 
Equipe 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Q2 2022 €15.000,- 

7. Stimuleringssubsidie postcoderoosregeling Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Postcode Roos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is een 
financieringsmogelijkheid voor inwoners om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. De 
regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de 
deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Om gebruik te maken van deze regeling stelt 
equipe duurzaamheid op basis van de Algemene subsidieverordening Doetinchem een bedrag 
beschikbaar als stimulans. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

jaarrond Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 
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8. Aanjaagfonds duurzame energieopwekking Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het Aanjaagfonds duurzame energieopwekking is een fonds waaruit inwoners voorfinanciering 
kunnen putten waar het gaat om eigen ontwikkeling van grootschalige energieopwekking 
(anders dan de meer kleinschalige postcoderoosregeling). Het fonds moet eind 2021 gereed zijn 
voor gebruik. 
 

Samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Q4 2021 Fonds 
duurzaamheid 
€1.250.000,- 

9. Zonnepark Europaweg Eigenaar Gereed Kostendekking 

Als onderdeel van de gebiedsvisie Europaweg is in de groene zone langs de Europaweg ruimte 
voorzien voor een groot zonnepark waarbij in ieder geval ook de gronden in gemeentelijke 
eigendom worden ingezet. De gemeente beoogd een zonnepark dat 100% wordt ontwikkeld 
door en voor inwoners. Een enthousiaste club inwoners heeft zich georganiseerd om dit park tot 
ontwikkeling te brengen. Planning is dat het park eind 2021 gereed is. 
 

Energie-
coöperatie 
Zonneklaar 

Q4 2021 Budget 
zonnepark 
Europaweg 

 
 
 

Thema:    Warmtetransitie 
Doelgroep:  Inwoners 
 

1. Opstellen integrale wijkwarmteplannen Eigenaar Gereed Kostendekking 

Wijkwarmteplannen geven een nadere uitwerking van de gekozen oplossingen voor de 
toekomstige warmtevoorziening in de wijken en buurten van Doetinchem. Wijkwarmteplannen 
worden opgesteld in een participatief proces met inwoners en stakeholders. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

2022 e.v. Budget 
duurzaamheid 
€100.000,- 

2. Uitvoering wijkwarmteplan Nieuw Wehl Eigenaar Gereed Kostendekking 

Samen met werkgroep Nieuw Wehl invulling geven aan het wijkwarmteplan. Nader onderzoeken 
of aansluiting bij Wijk van de Toekomst mogelijk is. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond €30.000,- 
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Thema:    Circulaire Economie 
Doelgroep:  Inwoners  
 

1. Plan van Aanpak Circulair Ambachtscentrum Eigenaar Gereed Kostendekking 

Doetinchem streeft naar de omvorming van het huidige afval brengpunt naar een circulair 
ambachtscentrum. Het ambachtscentrum heeft tot doel afval om te vormen naar grondstoffen en 
nieuwe gebruiksartikelen. Dit genereert werkgelegenheid en vermindert de hoeveelheid 
restafval. Eind 2021 is een definitief PvA gereed. Dan volgt de fase van voorbereiding, 
vergunningen en de aanbesteding. In 2023 wordt het ambachtscentrum opgeleverd. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Buha 

Q4 2021 Bestedings-
reservering 
jaarrekening 
2020 

 
 

Thema:    Verbindingen 
Doelgroep:  Inwoners  
 

1. Enquête Moventem Eigenaar Gereed Kostendekking 

Peiling binnen het inwonerspanel Doetinchem Spreekt over de mening en kennis met betrekking 
tot duurzaamheid. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q1 2021 Budget 
duurzaamheid 
€5.000,- 

2. Uitvoering strategisch communicatieplan Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het strategisch communicatieplan is de kernboodschap bepaalt voor de diverse doelgroepen die 
we als gemeente aanspreken op het thema duurzaamheid. Aan dit communicatieplan moet 
uitvoering worden gegeven. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond Budget 
duurzaamheid 
n.t.b. 

3. Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

De website van de gemeente Doetinchem bevat een specifieke pagina t.a.v. duurzaamheid. Dit is 
het baken waarnaar we altijd kunnen verwijzen. De pagina moet up-to-date worden gehouden. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond n.v.t. 
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Maatschappelijke organisaties en instellingen 
 

Projecten, programma’s en processen welke hierna volgen zijn specifiek gericht op 
en bedoeld voor de maatschappelijke organisaties en instellingen 

in gemeente Doetinchem. 
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Thema:    Energietransitie 
Doelgroep:   Maatschappelijke organisaties en instellingen 
 

1. Stimuleringslening Non-profit Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Stimuleringslening Non-profit is een lening beschikbaar voor non-profit organisatie zoals 
sportverenigingen, scholen en musea voor het treffen van energiebesparende en/of 
energieopwekkende maatregelen aan hun gebouwen. Het uitvoeren van de lening is in opdracht 
weggezet bij het Energieloket. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond Fonds 
duurzaamheid 
€1.000.000,-     
Budget 
duurzaamheid 
€1.000,-   

2. Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Eigenaar Gereed Kostendekking 

We willen stappen zetten in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. We  gaan inzetten 
op het amen met stakeholders opstellen van een Routekaart verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed. Met deze Routekaart worden schoolbesturen, scholen, verenigingen en stichtingen 
gestimuleerd om mee te doen met de verduurzaming van hun vastgoed. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar een laag energieverbruik, maar ook naar geen gezond binnenklimaat, een lage 
CO2-emissie en betaalbaarheid. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q3 2022 Budget 
duurzaamheid 
€20.000,- 

3. Prestatieafspraken Sité Eigenaar Gereed Kostendekking 

Elk jaar zit de gemeente met haar woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen om de tafel 
om ‘prestatieafspraken’ te maken. Daarin wordt vastgelegd wat het komende jaar in de 
gemeente gaat gebeuren waar het gaat om plannen en ontwikkelingen rondom en t.a.v. de 
huurwoningen in onze gemeente. Duurzaamheid is een vast onderdeel van deze 
prestatieafspraken en equipe duurzaamheid monitort en verzorgd de voortgang ervan. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond n.v.t. 

4. CoP Zorg Eigenaar Gereed Kostendekking 

De provincie, gemeenten en het MPZ willen in de regio een platform creëren om kennis en 
ervaring met verduurzaming en energiebesparing op te bouwen en met collega-zorginstellingen 
uit te wisselen. Dan hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden als het gaat om techniek, 
selectie van betrouwbare, uitvoerende partijen of subsidies. Doel van de CoP (Community of 
Practice) is te komen tot een meerjarige aanpak. 

Provincie 
Gelderland 

Q2 e.v. 2021 n.v.t. 
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Thema:    Duurzame Mobiliteit 
Doelgroep:  Maatschappelijke organisaties en instellingen  
 

1. Elektrificatie ZOOV Eigenaar Gereed Kostendekking 

Vanuit de deelnemende Achterhoekse gemeenten is er de wens dat ZOOV zich door ontwikkelt 
tot één integraal en duurzaam systeem waar alle vormen van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer 
deel van uit maken. Een van de bijbehorende doelen is “de verduurzaming van de ZOOV vloot 
door de transitie naar elektrische voertuigen met bijbehorende laadinfrastructuur op belangrijke 
punten in de Achterhoek”. 
• Stap 1: 1 juli 2021: personenauto’s ZOOV Op Maat elektrisch; 
• Stap 2: 1 augustus 2023: start met jaarlijkse ingroei elektrische voertuigen in ZOOV School en 

Werk 
• Stap 3: 1 januari 2026: alle voertuigen ZOOV Op Maat Zero-emissie 
 

ZOOV namens 
samenwerkende 
gemeenten 
Achterhoek 

Q1 2021 e.v. Bijdrage via 
budget ZOOV op 
maat 

 
 

Thema:    Verbindingen 
Doelgroep:  Maatschappelijke organisaties en instellingen  
 

1. Uitvoering strategisch communicatieplan Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het strategisch communicatieplan is de kernboodschap bepaalt voor de diverse doelgroepen die 
we als gemeente aanspreken op het thema duurzaamheid. Aan dit communicatieplan moet 
uitvoering worden gegeven. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

jaarrond Budget 
duurzaamheid 
n.t.b. 

2. Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

De website van de gemeente Doetinchem bevat een specifieke pagina t.a.v. duurzaamheid. Dit is 
het baken waarnaar we altijd kunnen verwijzen. De pagina moet up-to-date worden gehouden. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond  n.v.t. 
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Bedrijven en ondernemers 
 

Projecten, programma’s en processen welke hierna volgen zijn specifiek gericht op 
en bedoeld voor de bedrijven en ondernemers in gemeente Doetinchem. 

  



 

 

28 
 

 
  



 

 

29 
 

Thema:    Energietransitie 
Doelgroep:   Bedrijven en ondernemers 
 

1. Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen Eigenaar Gereed Kostendekking 

De Stimuleringslening Kleine en micro ondernemingen is een lening beschikbaar voor kleine en 
micro ondernemingen voor het treffen van energiebesparende en energie opwekkende 
maatregelen aan hun gebouwen. Het uitvoeren van de lening is in opdracht weggezet bij het 
Energieloket. 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond  Fonds 
duurzaamheid 
€1.000.000,-                              
Budget 
duurzaamheid 
€1.000,- 

2. Achterhoek Onderneemt Duurzaam Eigenaar Gereed Kostendekking 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een onafhankelijk initiatief van, voor en door ondernemers. 
Opgericht door SIKA, de Samenwerkende Industriële Kringen in de Achterhoek. Bedrijven en 
ondernemers in de binnenstad kunnen afhankelijk van hun energieverbruik een gratis MKB 
Energiecheck Achterhoek of een uitgebreide energie- en/of duurzaamheidsscan laten doen. Het 
bedrijf ontvangt adviezen over welke duurzaamheidsmaatregelen geschikt zijn. Gezamenlijk 
wordt er een investeringsplan opgesteld, welke laat zien wat verduurzaming en energiesparing 
op kan leveren. Mede vanuit onze gemeente wordt dit project financieel mogelijk gemaakt. 
 

Samenwerkende 
Industriekring 
Achterhoek 

Jaarrond  Budget 
duurzaamheid 
2018, 2019 en 
2020 

3. Energiebespaar challenge Eigenaar Gereed Kostendekking 

In samenwerking met de commissie Duid ontwikkelen van een project om op basis van 
inspiratiebezoeken voor en door bedrijven, bedrijven en ondernemers uit te dagen om mee te 
doen met een energie bespaar challenge: een wedstrijd tussen ondernemers en bedrijven om 
zoveel mogelijk energie te besparen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Q3 2022 Budget 
duurzaamheid 
€40.000,- 

4. Zonnige Bedrijven Eigenaar Gereed Kostendekking 

Het project Zonnige Bedrijven richt zich op het ontzorgen en uitwerken van een kant-en-klare 
businesscase voor ondernemers waarin zichtbaar wordt óf en zo ja hoe interessant het is om van 
hun dak een zonnedak te maken. Het project richt zich, vanwege de haalbaarheid van de 
businesscase, specifiek op dak eigenaren met een dakoppervlak groter dan 500 m2. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond Budget 
duurzaamheid 
€10.000,- 
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5. Zon op erf Eigenaar Gereed Kostendekking 

In de agrarische sector in het algemeen en binnen de Achterhoek in het bijzonder, zijn drie 
uitdagingen nogal actueel: asbestsanering, bedrijfsopvolging en demografische krimp. Om die 
reden is het programma Zon op Erf ontwikkeld. Met dit programma kunnen agrariërs stoppen 
met hun boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Equipe duurzaamheid draagt dit 
programma uit waar mogelijk. 
 

Agem Jaarrond n.v.t. 

 
 

Thema:    Circulaire Economie 
Doelgroep:   Bedrijven en ondernemers 
 

1. Circulair Wijnbergen Eigenaar Gereed Kostendekking 

Dit project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat grote en kleine ondernemers op Wijnbergen 
doorpakken op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen en versterking van 
samenwerking van de bedrijven, de gemeentes en het onderwijs om samen, collectief, meer te 
kunnen bereiken. Mede vanuit onze gemeente wordt dit project financieel mogelijk gemaakt. 
 

Samenwerkende 
Industriekring 
Achterhoek 

Jaarrond Budget 
duurzaamheid 
2020 
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Thema:    Verbindingen 
Doelgroep:   Bedrijven en ondernemers 
 

1. Uitvoering strategisch communicatieplan Eigenaar Gereed Kostendekking 

In het strategisch communicatieplan is de kernboodschap bepaalt voor de diverse doelgroepen die 
we als gemeente aanspreken op het thema duurzaamheid. Aan dit communicatieplan moet 
uitvoering worden gegeven. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

jaarrond Budget 
duurzaamheid 
n.t.b. 

2. Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem Eigenaar Gereed Kostendekking 

De website van de gemeente Doetinchem bevat een specifieke pagina t.a.v. duurzaamheid. Dit is 
het baken waarnaar we altijd kunnen verwijzen. De pagina moet up-to-date worden gehouden. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

Jaarrond  n.v.t. 

3. Commissie DUID Eigenaar Gereed Kostendekking 

Deze commissie DUID is een door de IG&D opgerichte commissie die  nauw betrokken is bij het 
verduurzamen van Doetinchemse bedrijven en ondernemingen. 
 

Team 
Leefomgeving - 
Equipe 
Duurzaamheid 

jaarrond n.v.t.. 
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Overzicht budget duurzaamheid 2021 - 2022 
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Overzicht begroting Duurzaamheid 
 

Gem. Doetinchem Project, programma, proces Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

A Energietransitie 1 Regionale Energiestrategie   

 2 Akkoord van Groenlo €5.000,-  

 3 Beleidskader duurzame energieopwekking in Doetinchem   

 4 Energiemix Doetinchem €10.000,-  

 5 Initiatieven grootschalige energieopwekking   

 6 Omgevingsagenda Doetinchem   

 7 Agem Energieloket   

 8 Duurzame energieopwekking op gemeentelijke gronden en gebouwen €25.000,-  

 9 Onderzoek eisenpakket nieuwbouw bedrijven  €5.000,- 

B Warmtetransitie 1 Transitievisie Warmte   

 2 Regionale Structuur Warmte   

 3 Haalbaarheidsstudie Doetinchem, Terborg en Ulft €10.000,-  

C Circulaire Economie 1 Beleid circulaire economie   

 2 Grondstoffenplan 2020-2024   

 3 Afvalstoffenverordening   

E Verbindingen 1 Bestuurlijk afstemmingsoverleg duurzaamheid   

 2 Duurzaamheidscoördinatorenoverleg   

 3 Warmtecoördinatorenoverleg   

 4 Duurzaamheidsoverleg   

 5 Strategisch communicatieplan €30.000,-  

 6 Monitoring €5.000,- €5.000,- 

 7 Monitor – regio Achterhoek  €1.500,- 

Totaal €85.000,- €11.500,- 
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Gemeentelijke org. Project, programma, proces Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

A Energietransitie 10 CO2 - prestatieladder   

 11 Inkoop groene energie   

 12 Projectontwikkeling AGE B.V. €2.500,-  

 13 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed  €10.000,- 

 14 Verduurzamen openbare werken, pompen en gemalen  €10.000,- 

 15 Verduurzamen openbare verlichting   

D Duurzame mobiliteit 1 Laadvoorziening eigen wagenpark €25.000,-  

 2 Stimuleren duurzaam woon-werkverkeer  €25.000,- 

Totaal €27.500,- €45.000,- 

 
 

Inwoners Project, programma, proces Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

A Energietransitie 16 Energieloket - diensten en producten basispakket €60.000,- €60.000,- 

 17 Energieloket - diensten en producten pluspakket €90.000,- n.t.b. 

 18 Energieloket - subsidies   

 19 Toekomstbestendig wonen lening €8.000,- €8.000,- 

 20 De makelaar als woningmarktregisseur €500,-  

 21 Monumenten en cultuurhistorie  €15.000,- 

 22 Stimuleringssubsidie postcoderoosregeling €10.000,- €10.000,- 

 23 Aanjaagfonds duurzame energieopwekking   

 24 Zonnepark Europaweg   

B Warmtetransitie 4 Opstellen integrale wijkwarmteplannen  €100.000,- 

 5 Uitvoering wijkwarmteplan Nieuw Wehl  €30.000,- 

C Circulaire Economie 4 Circulair brengpunt   

E Verbindingen 8 Enquête Moventem €5.000,-  

 9 Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem   

 10 Uitvoering strategisch communicatieplan n.t.b. n.t.b. 

Totaal €173.500,- €223.000,- 

 



 

 

37 
 

Mtsch. Org & inst. Project, programma, proces Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

A Energietransitie 25 Stimuleringslening Non-profit €1.000,- €1.000,- 

 26 Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed  €20.000,- 

 27 Prestatieafspraken Sité   

 28 CoP Zorg   

D Duurzame Mobiliteit 3 Elektrificatie ZOOV   

E Verbindingen 11 Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem   

 12 Uitvoering strategisch communicatieplan n.t.b. n.t.b. 

Totaal €1.000,- €21.000,- 

 
 

Bedr. & ondern. Project, programma, proces Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

A Energietransitie 29 Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen €1.000,- €1.000,- 

 30 Achterhoek Onderneemt Duurzaam   

 31 Energiebespaar challenge  €40.000,- 

 32 Zonnige Bedrijven €10.000,- €10.000,- 

 33 Zon op Erf   

C Circulaire Economie 5 Circulair Wijnbergen   

E Verbindingen 13 Actualiseren websitepagina duurzaamheid, gemeente Doetinchem   

 14 Uitvoering strategisch communicatieplan n.t.b. n.t.b. 

 15 Commissie Duid   

Totaal €11.000,- €51.000,- 

 
 
 

  Budget dzh 2021 Budget dzh 2022 

Totaal €297.000,- €351.500,- 
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