
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 

 

 Doetinchem, 20 november 2013 

 

GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 NOVEMBER 2013 

 

 

Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 

 

 

Voorstel: 

1. Het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 vaststellen, wat inhoudt dat de 

gemeente inzet op duurzaamheid bij de volgende thema’s: 

- energiebesparing; 

- opwekken duurzame energie; 

- klimaatadaptatie; 

- duurzaamheidsprojecten uit de maatschappij/overstijgende acties; 

2. Kennisnemen van de uitvoeringsprojecten uit het Duurzaamheidsprogramma 

2014-2018. 

 

Inleiding 

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Al in 2004 hebt u een eerste 

klimaatuitvoeringsplan vastgesteld, waarin een groot aantal maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid waren aangekondigd (Klimaatplan 2004-2008). Vervolgens is het Klimaatplan 

2009-2012 de leidraad voor het uitvoeren van klimaatbeleid binnen de gemeente geweest. 

Deze plannen hebben ertoe geleid dat duurzaamheid inmiddels breed binnen en buiten onze 

organisatie is opgepakt en nog steeds leeft. Het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 

vermeldt welke resultaten hierbij zijn geboekt. 

 

Op 1 november 2012 hebt u de motie van het CDA aangenomen om ons op te dragen een 

duurzaamheidsagenda voor het jaar 2013 op te stellen. Dit heeft geresulteerd in het 

Duurzaamheidsprogramma 2013. In de beeldvormende vergadering van 14 maart 2013 hebt u 

hiervan kennisgenomen.  

Het Duurzaamheidsprogramma 2013 loopt eind van dit jaar af, maar continuïteit in 

duurzaamheidsbeleid en uitvoering hiervan is een must. De opvolger van het huidige 

programma is het nu voorliggende Duurzaamheidsprogramma 2014-2018. 

 

De veranderende rol van de overheid en het beperkte budget drukken een belangrijke stempel 

op de beleidsweg die wij voorstellen. Daarbij komt dat duurzaamheid iets ván en vóór de 

samenleving is. De veranderende rol vraagt om creativiteit en flexibiliteit en hoofdzakelijk inzet 

dóór de samenleving. Met dit duurzaamheidsprogramma willen wij stimuleren dat de 

samenleving zelf het heft in handen gaat nemen. Daarnaast pakken wij zelf de handschoen op 

voor de thema’s en taken waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn. Duurzaamheid 

wordt daardoor een integraal thema dat alle beleidsvelden en afdelingen raakt. 

 

Speerpunten 

Wij zetten hoofdzakelijk in op enthousiasme en bewustzijn. Daarbij willen wij burgers en 

bedrijven de ruimte bieden om initiatief te nemen op het gebied van duurzaamheid. 

De volgende vier punten zijn de speerpunten waar wij ons met het Duurzaamheidprogramma 

2014-2018 op richten: 

1. Energiebesparing 

2. Opwekken duurzame energie 

3. Klimaatadaptatie 

4. Duurzaamheidsinitiatieven uit de maatschappij/overstijgende acties 
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Deze speerpunten beschrijven waar de beste kansen liggen op het gebied van verduurzamen. 

Met deze speerpunten sluiten wij ook aan op de weg die in regionaal verband ingeslagen is. 

Daarbij haken wij waar mogelijk aan bij bestaande gremia zoals Achterhoekse Groene Energie 

Maatschappij (Agem) en stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). Per speerpunt 

stellen wij een aantal projecten voor. De projecten geven weer waar tot 2018 een deel van het 

jaarlijkse budget aan besteed zal gaan worden. 

 

Jaarlijks zullen wij, naar aanleiding van het Duurzaamheidprogramma 2014-2018, een 

duurzaamheidagenda opstellen. Doordat in het programma voldoende ruimte vrijgelaten is, 

kunnen de agenda’s beter worden toegespitst op de actuele situatie. De keuzes die gemaakt 

worden in de agenda’s, zullen moeten bijdragen aan de sturing die het duurzaamheids-

programma geeft.  

 

Risico’s 

Aan de vaststelling van het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 zijn geen risico’s verbonden. 

Bij het opstellen van de jaarlijkse duurzaamheidsagenda houden wij rekening met het 

beschikbare budget. Of de doelen uit dit duurzaamheidsprogramma daadwerkelijk gehaald 

worden, hangt evenwel ook af van de initiatieven uit onze maatschappij. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Duurzaamheids- 

programma 2014-2018; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het Duurzaamheidprogramma 2014-2018 vast te stellen, wat inhoudt dat de gemeente 

inzet op duurzaamheid bij de volgende thema’s: 

- energiebesparing; 

- opwekken duurzame energie; 

- klimaatadaptatie; 

- duurzaamheidsprojecten uit de maatschappij/overstijgende acties, 

2. Het college op te dragen om vóór eind januari 2014 te komen met een geprioriteerde lijst 

van projecten die verder uitgewerkt kunnen worden op hun haalbaarheid in het kader van 

het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018. 

3. Deze lijst ter beoordeling voor te leggen aan de raad. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 28 november 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 


