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Kennis te nemen van 
1. De Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2021-2022. 
 
Context 
Op 18 februari 2016 heeft u het koersdocument ‘Doetinchem natuurlijk Duurzaam 2030’ 
vastgesteld. De huidige “Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2018-2019” 
was verouderd. Daarnaast zijn in 2020 en resp. 2021 het aantal fte voor duurzaamheid 
uitgebreid van 0,8 fte naar 2,7 fte. Daardoor is meer slagkracht en ruimte gekomen om de 
werkzaamheden omtrent duurzaamheid te verbreden. Zodoende is de Uitvoeringsagenda 
Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2021-2022 (hierna Uitvoeringsagenda) opgesteld. 
Deze Uitvoeringsagenda is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.  
 
Kernboodschap 
Diverse projecten, programma’s en processen 
De voorliggende Uitvoeringsagenda geeft inzicht in programma’s, projecten en processen 
die lopen en komende jaren opgepakt worden om te werken aan de 
duurzaamheidsopgave.  
 
Verbreding van de duurzaamheidsthema’s 
In deze Uitvoeringsagenda is een verbreding opgenomen ten opzichte van de voorgaande 
uitvoeringsagenda’s. Waar we ons eerder hoofdzakelijk richten op de thema’s 
energietransitie, warmtetransitie en verbinding gaan we ons nu óók richten op de thema’s 
Circulaire Economie en Duurzame mobiliteit. 
 
Per doelgroep 
De Uitvoeringsagenda is niet alleen ingericht op deze thema’s maar ook zijn de projecten, 
programma’s en processen per thema’s per doelgroep aangegeven. Zo is duidelijk wat we 
per thema zelf doen en/of gaan doen maar ook wat we per thema met en voor onze 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties doen en/of gaan doen. Met deze 
uitvoeringsagenda zetten we daarmee dus ook in op onze rol als verbinder om anderen te 
stimuleren om zelf acties te ondernemen. 
 
Vervolg 
Nu en komende twee jaar gaan we aan de slag met de voorliggende Uitvoeringsagenda. 
Jaarlijks zal in Q4 een monitor op de voortgang plaats vinden. Deze monitor zal met u 
gedeeld worden. Daarnaast zult u waar nodig en/of wenselijk betrokken worden bij de 
diverse programma’s, projecten en processen opgenomen in de voorliggende agenda. 
 
Bijlage 
1. Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2021-2022 
 


