
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 10 februari 2016 

 

 

Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam 

 

 

Voorstel: 

1. Doetinchem natuurlijk duurzaam vaststellen als koersdocument voor het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid. 

2. Als lokale overheid de rol oppakken van de verbinder die andere partijen 

ondersteunt en enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven. In dit kader: 

- het college opdracht geven een duurzaamheidsplatform te laten oprichten dat 

zowel online als offline aan deze rol invulling geeft; 

- het college opdracht geven om bij de voorjaarsnota te komen met voorstellen die 

de financiële barrières bij initiatiefnemers kunnen slechten, zoals een revolverend 

fonds; 

3. De gemeentelijke focus voor duurzaamheid verder richten op het thema energie met 

als doel om in 2030 energieneutraal te zijn in de Achterhoek, waarbij zowel 

energiebesparing als het opwekken van schone energie speerpunten zijn. 

 

U hebt met de motie van 5 november 2015 opdracht gegeven om duurzaamheid onder de aandacht 

te brengen van bewoners en bedrijven. Met ons koersdocument geven we invulling aan deze wens. 

Duurzaamheid staat de laatste tijd steeds nadrukkelijker op de agenda. En niet alleen in de politieke 

arena. Vanuit het bedrijfsleven en bewoners is steeds meer belangstelling voor duurzame 

onderwerpen. Dat zien we terug in de aandacht voor dit onderwerp op televisie en in de kranten en 

tijdschriften. En nog mooier, veel bewoners en ondernemers doen al lang aan duurzaamheid! 

Zo wordt een energieneutrale woning gebouwd aan de Heelweg, ontwikkelt een Doetinchems 

bedrijf een innovatieve windturbine en biedt het technieklokaal duurzame lespakketten aan 

basisschoolleerlingen. Ook als gemeente hebben we op tal van gebieden al duurzame initiatieven 

genomen, bijvoorbeeld op het terrein van energie, de inrichting van de openbare ruimte, 

natuurontwikkeling, afvalinzameling en onze eigen gebouwen. 

 

Omdat duurzaamheid als breed thema meestal verweven is met andere thema's en omdat duurzame 

initiatieven soms vanuit een ander perspectief of organisch zijn ontstaan, vinden wij het van belang 

om te komen tot een koersdocument. Met 'Doetinchem natuurlijk duurzaam' laten wij u, en onze 

samenleving, zien wat duurzaamheid voor ons betekent en wat we op lokaal niveau kunnen bijdragen 

aan een duurzame toekomst.  

 

Duurzaam verbinden 

De wil en het enthousiasme om voor 'meer duurzaam' te gaan, zijn breed aanwezig. Alleen de stap 

om het echt te doen moet vaak nog worden gezet. Om in onze Doetinchemse samenleving 

duurzaam enthousiasme om te zetten in duurzame actie, hebben we verbinders en verbindingen 

nodig. Verbindingen tussen mensen uit een buurt, uit verschillende of juist dezelfde sectoren, tussen 

mensen met kennis, vaardigheden of financiële middelen. Van onze gemeente wordt verwacht dat we 

het goede voorbeeld geven, goede voorbeelden van anderen laten zien, kennis delen, partijen met 

elkaar in contact brengen, enthousiasmeren en verleiden en financiële en andere belemmeringen 

helpen wegnemen. Deze elementen passen in een nieuwe rol van de overheid, die we hier als 

'verbinder' bestempelen. We stellen voor om deze rol in te vullen door zorg te dragen voor een 

platform duurzaamheid in Doetinchem. Een platform dat met online (website) en offline activiteiten 

helpt om een duurzaam vliegwiel te realiseren.  
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Daarnaast willen we speciale aandacht schenken aan de mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Het aanhikken tegen de investering in duurzaamheid blijkt voor veel bewoners en ondernemers een 

belemmering om tot actie over te gaan. Als overheid kunnen we deze barrière slechten door de 

inzet van instrumenten als een revolverend fonds. Wij vragen daarvoor dan ook uw medewerking.  

 

Speerpunt energieneutraal 

In 2030 willen we in de Achterhoek, dus ook in Doetinchem, energieneutraal zijn. Dat betekent dat 

we in de Achterhoek evenveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Enerzijds willen 

we dat bereiken doordat ondernemers, inwoners en de gemeente zelf besparen op hun 

energieverbruik. Onze inspanningen richten zich daarbij op bewustwording, informeren echte zorgen 

voor subsidieregelingen en duurzaamheidleningen. Er zal echter altijd een energiebehoefte bestaan. 

Om die energiebehoefte duurzaam in te vullen, zullen alle partijen hun steentje moeten bijdragen. 

Voor Doetinchem zien we de meeste kansen op het terrein van zonne-energie, waarbij we er naar 

streven om zoveel mogelijk gebouwen (van particulieren, van de woningcorporatie, van bedrijven en 

van de gemeente) te voorzien van zonnepanelen en daarnaast grootschalig energie op te wekken 

door het opzetten van een zonnepark. 

 

We gaan met dit koersdocument in de hand, graag het gesprek aan in onze samenleving. We hopen 

de energie en het enthousiasme die we bij velen al proeven verder te versterken. Het koers-

document is de basis om te komen tot een uitvoeringsagenda waarin de inzet van alle betrokken 

partijen - ondernemers, bewoners en de overheid - zijn plek krijgt. Voor de zomer komen wij daar 

graag bij uw raad op terug, zodat u over de inhoudelijke uitwerking en de financiële consequenties 

kunt besluiten. Op naar een duurzame toekomst voor Doetinchem. Wij maken er werk van! 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Koersdocument Doetinchem natuurlijk 

duurzaam; 

 

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

 

b e s l u i t : 

 

1. Doetinchem natuurlijk duurzaam vast te stellen als koersdocument voor het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid. 

2. Als lokale overheid de rol op te pakken van de verbinder die andere partijen ondersteunt en 

enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven. In dit kader: 

- het college opdracht te geven een duurzaamheidsplatform te laten oprichten dat zowel online 

als offline aan deze rol invulling geeft; 

- het college opdracht te geven om bij de voorjaarsnota te komen met voorstellen die de 

financiële barrières bij initiatiefnemers kunnen slechten, zoals een revolverend fonds; 

3. De gemeentelijke focus voor duurzaamheid verder te richten op het thema energie met als doel 

om in 2030 energieneutraal te zijn in de Achterhoek, waarbij zowel energiebesparing als het 

opwekken van schone energie speerpunten zijn. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 februari 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


