Collegevoorstel
Onderwerp
Raadsinformatiebrief stand van zaken
actieplan Duurzaamheidsvisie Beesel 20192030 op moment Q4 2020

portefeuillehouder: Marcel Roelofs
afdeling/team: Grondgebied / Afval&Duurzaamheid
opsteller: Geert Claessens
datum vergadering: 10 november 2020
zaaknummer: 0889233037

Samenvatting
Sinds begin 2019 werkt de gemeente aan haar duurzame doelen aan de hand van de
Duurzaamheidsvisie Beesel 2019 – 2030 vastgesteld. In die visie en bijbehorende thematische
verdieping staan de opgaven, doelen en tussenstappen voor een duurzaam Beesel genoemd. Bij
vaststelling van de visie is een ‘Gemeentelijk Actieplan Duurzaamheidsvisie Beesel 2019-2022’
vastgesteld door het college van B&W. Nu, pakweg 1,5 jaar na vaststelling van de Duurzaamheidsvisie
is het zaak om de balans voor een eerste maal op te maken. We kunnen constateren dat enkele acties
al afgerond zijn, ca 60% op dit moment loopt en nog eens 20% vanaf 2021 gaat lopen. Op veel fronten
zijn we als gemeente duurzaam in beweging gekomen en of hebben de beweging versneld of
geïntensiveerd. De bijlage met de statusupdate per actie geeft weer hoe we als gemeente onderweg zijn
naar onze beoogde duurzame doelen.

Voorstel / advies
Het college en de gemeenteraad informeren over de stand van zaken actieplan Duurzaamheidsvisie
Beesel 2019-2022 op moment Q4 2020 via bijgevoegde RIB en bijbehorende bijlage.
Het college deelt de RIB en bijbehorende bijlage met de gemeenteraad.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Begin 2019 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsvisie Beesel 2019 – 2030 vastgesteld. In die visie
en bijbehorende thematische verdieping staan de opgaven, doelen en tussenstappen voor een duurzaam
Beesel genoemd. Ook zijn toen op hoofdlijnen de acties benoemd die we van 2019 tot en met 2022 willen
gaan uitvoeren. In bijlage C van de visie, het ‘Gemeentelijk Actieplan Duurzaamheidsvisie Beesel 20192022’ zijn de acties geconcretiseerd. Het actieplan is thematisch opgebouwd en volgt de thema’s van de
duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping. Het is een werkdocument gericht op de uitvoering van
de duurzaamheidsopgave. Vandaar dat het destijds is vastgesteld door het college van B&W.

2. Doelstelling
Doel is aan de hand van een actuele stand van zaken van de 54 acties uit het actieplan weer te geven
waar we op dit moment staan. Welke acties zijn afgerond, welke lopen of gaan binnenkort lopen, welke
vragen nog om een opstart en/of komen te vervallen of wijzigen van karakter vanwege voortschrijdend
inzicht. De bijlage met de statusupdate geeft de stand van zaken per actiepunt weer. Dit ter informatie
van college en raad.

3. Uitgangssituatie
Bij de vaststelling hebben we al geconstateerd dat het een ambitieus actieplan is, dat een grote impact
zal hebben op de gehele organisatie. Daarnaast zijn we afhankelijk van externe partners en worden we
beïnvloed door veranderende wetgeving en voortschrijdende kennis en inzichten en externe factoren
zoals een virus dat langs komt. Een gevolg daarvan kan zijn dat sommige actiepunten op de eindtermijn
van het actieplan nog niet klaar zullen zijn, maar zullen doorlopen in de volgende periode of dat enkele
actiepunten geschrapt moeten worden en eventueel vervangen door nieuwe. Het actieplan 2019 - 2022
moet gezien worden als een levend document dat aan verandering onderhevig kan zijn. Uiteraard moet
het leiden tot de beoogde doelen. Daarom ook goed om regelmatig de stand van zaken weer te geven.

4. Rol gemeente
De Duurzaamheidsvisie is destijds tot stand gekomen via een proces met sterke aandacht voor
participatie. We durven te stellen dat dit ook geldt voor het merendeel van de acties die zijn of worden
opgepakt. Er is volop aandacht voor participatie van betrokkenen. Dit in de wetenschap dat we het als
gemeente niet alleen kunnen, we zijn afhankelijk van medewerking van of initiatieven van onze inwoners,
bedrijven, organisaties en betrokken stakeholders.

5. Toelichting
Nu, pakweg 1,5 jaar na vaststelling van de Duurzaamheidsvisie is het zaak om de balans voor een eerste
maal op te maken. We verwijzen graag naar de bijlage voor een concreet overzicht aan de hand van het
actieplan, hoe we als gemeente onderweg zijn naar onze beoogde doelen.
Het actieplan maakt onderscheid in de thema’s Energie, Duurzame mobiliteit, Circulaire economie,
Klimaatadaptatie & biodiversiteit en tot slot Communicatie, samenwerking en organisatie. Het actieplan
zoals begin 2019 door het college vastgesteld, telt in totaal 54 acties. Per omschreven actie kan er
sprake zijn van meerdere onderdelen. De stand van zaken is weergegeven op het niveau van de 54
acties. Per actie is dus bekend waar we staan op dit moment. Dan constateren we het volgende:





3 acties zijn ‘gereed’. Dan hebben we het over het opstellen van kaders voor grootschalige
energieopwekking (KODE Beesel) en onderzoek naar de rol van gemeente in energietransitie.
Het opstellen plan van aanpak duurzaam verwijderen asbestdaken is vooralsnog als gereed
aangemerkt, vanwege het wegvallen van de verplichting op verwijderen binnen de
actieplanperiode.
32 acties ‘lopen’, dus ca 60% van de acties is opgepakt en er wordt op dit moment invulling aan
gegeven.
12 acties ‘zijn in voorbereiding’. Dit betekent dat er op dit moment voorbereidingen plaatsvinden
en deze acties vanaf (begin) 2021 gaan ‘lopen’.
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4 acties zijn ‘nog niet opgestart’. Denk aan opstellen wijkuitvoeringsplannen aardgasloos,
klimaatadaptieve eisen bij bouwplannen, komen tot voorkeurslijst klimaatbestendige en
ecologisch waardevolle bomen/planten en composteren reststromen.
2 acties zijn aangemerkt als ‘volgend’, betekent dat we als gemeente geen initiërende of
trekkende rol vervullen, maar afwachten waar initiatiefnemers mee komen. Voorbeeld is
haalbaarheid wijkdistributiecentra of onderzoek potentiële locaties snelladers.

6. Visie Blij in Beesel
De Duurzaamheidsvisie heeft in haar totstandkoming specifiek het verband gelegd met onze
toekomstvisie Blij in Beesel. In BiB geeft de samenleving aan wat zij belangrijk vindt. Dat is vertaald in
kernwaarden zoals focus, lef en draakkracht en bijbehorende uitgangspunten.

7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma
Programma stelt als ambitie een energieneutrale gemeente te zijn in 2030, met CO2compensatie. Hiervoor gaan we direct aan de slag en zetten we onder andere krachtig in
op energietransitie (terugdringen energiegebruik en omschakelen op duurzame
energiebronnen als wind en zon). Daarvoor zetten we verschillende instrumenten in,
zoals: inzet op draagvlak en eigenaarschap in de gemeenschap; ondersteunen lokale
initiatieven op het gebied van energiebesparing of opwekking, inzet op bewustwording
(voorlichting), samenwerking (lokaal en regionaal), verbinden partners,
prestatieafspraken waarbij we inzetten op energieneutraal maken bestaande bouw. De
duurzaamheidsvisie geeft de kaders en het actieplan maakt concreet wat we hiervoor op
welke wijze doen.

b.

Financieel
n.v.t.

c.

Juridisch
n.v.t.

d.

Risico’s
De stand van zaken is een momentopname en geeft aan dat we op de goede weg zijn.
Dat neemt niet weg dat de acties allemaal tot een goede einde kunnen worden gebracht.
Onderweg kunnen we nog een en ander tegenkomen dat voortstuwt, maar ook het
tegenovergestelde kan ons overkomen. Niettemin zijn we transparant in hetgeen we
oppakken, hoe we dat oppakken en met welk resultaat.
Helaas missen we op dit moment nog een goede actuele rationele monitor, waarbij we
de uitgezette acties en geboekte (tussen)resultaten kunnen uitdrukken in bijvoorbeeld
behaalde CO2-reductie binnen onze gemeente. De meest voor de hand liggende
beschikbare monitor (Klimaatmonitor) loopt achter de feiten aan. We vertrouwen er op
dat de ingezette acties hun effect sorteren en binnen afzienbare tijd af te lezen zijn in
deze monitor en hopelijk nog sneller in een meer actueel inzicht.

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
In eerste instantie is het overzicht van de stand van zaken van het actieplan bedoeld om
onze bestuurders, raadsleden en collega’s te informeren. Tegelijkertijd geven we
hiermee als gemeente weer dat we op onderdelen goed in beweging zijn gekomen en
(tussen)doelen worden bereikt. Het overzicht is nieuwswaardig en geeft blijk van een
daadkrachtige uitvoering van de acties die passen bij een ambitieus
duurzaamheidsbeleid.

8. Toegankelijkheid
N.v.t.
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9. Duurzaamheid
Stand van zaken actieplan geeft blijk van de wijze waarop we het afgelopen pakweg 1,5 jaar concreet
invulling geven aan onze duurzaamheidsdoelen en geeft een doorkijk wat we de komende tijd gaan doen.

Bijlagen
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