Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 25 maart 2019
Agendapunt:

Onderwerp: Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en
Draakkracht

STATUS RAADSVOORSTEL
Besluit en info
Commissie en Raad
Vaststellen Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Vaststellen voor de duur van 4 jaar van de Thematische verdieping van de duurzaamheidsvisie.
Kennis nemen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie 2019-2022
Het college mandateren om, binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie, uitgaven te doen uit het
voor duurzaamheid gelabelde budget van € 1 miljoen.
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Samenvatting:
In de duurzaamheidsvisie geven we aan waarom we met duurzaamheid aan de slag willen en hoe we
dat willen doen: met focus, lef en draakkracht. We leggen uitgangspunten vast, waaraan onze
uitvoering van de duurzaamheid moet voldoen.
De duurzaamheidsvisie is geconcretiseerd in de thematische verdieping. Deze thematische verdieping
biedt handvatten om concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan. In het document gaan we in op
de volgende thema's:
 Sociale duurzaamheid
 Duurzame energie
 Schone en slimme mobiliteit
 Circulaire economie
 Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Per thema hebben we de ambitie, aanleiding, doelen en route naar een duurzamer Beesel uitgewerkt.
We maken daarbij een onderverdeling naar korte, middellange en lange termijn.
·

Korte termijn: concrete acties tot en met 2022

·

Middellange termijn: globale tussenstappen tot en met 2027

·

Lange termijn: route richting de doelen 2030 en doorkijk naar 2050

Tenslotte gaat het document in op de communicatie, samenwerking en interne organisatie van de
duurzaamheidsaanpak.
Deze thematische uitwerking is een levend document waarin we samen met de gemeenschap en
partners de acties verder aanscherpen en aanvullen. De veranderingen op het gebied van technieken,
beleid en regelgeving en samenleving gaan zo snel dat continu nieuwe inzichten ontstaan. Daarom is
een flexibele houding essentieel.
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1. Aanleiding
Tijdens de vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2017-2020 gaf uw raad opdracht een
richtinggevende duurzaamheidsvisie op te stellen voor zowel people-, planet- als profit-aspecten.
In 2018 hebben we een traject doorlopen om te komen tot een integrale, breed gedragen
duurzaamheidsvisie.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Doel van dit raadsvoorstel:
Vaststellen van de Duurzaamheidsvisie en vaststellen Themagerichte verdieping van de
duurzaamheidsvisie voor de duur van 4 jaar.
Werkdocument actieplan 2019-2022 ter kennisname.
Uitgangssituatie
In september 2017 heeft uw raad de Duurzaamheidsagenda 2017-2020 'We pakken door'
vastgesteld en tegelijkertijd gevraagd om een richtinggevende duurzaamheidsvisie.
Van september tot december 2017 zijn nog twee raads(werk)vergaderingen geweest, waarin uw
raad vroeg om respectievelijk een beleidskader grootschalige opwek en een pilot Omgevingswet/
energietransitie.
In februari 2018 hebben we opdracht gegeven aan bureau Over Morgen om deze drie trajecten te
begeleiden. We hebben de raad daarover geïnformeerd via een RIB.
Aansluitend hebben we in april 2018 Over Morgen opdracht gegeven dit traject uit te voeren op
basis van de communicatie- en participatiestrategie #GewoonSamenDuurzaam. Ook hierover
hebben we de raad geïnformeerd via een RIB en u tevens gevraagd om zo mogelijk aan
bijeenkomsten en/of activiteiten deel te nemen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De communicatie- en participatiestrategie #GewoonSamenDuurzaam bestond uit twee sporen. Het
spoor 'campagne' zette in op het bekendmaken van de kernboodschappen en het zenden van
informatie. Het spoor 'participatie' zette in op de interactie met de samenleving.
In de praktijk waren met het participatie-spoor met name de koplopers in de samenleving
betrokken, terwijl we de bewustwordingscampagne op alle inwoners van Beesel hadden gericht.
Door de vele gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en belanghebbenden kunnen we
spreken van een brede en representatieve opzet van de duurzaamheidsvisie van Beesel, gericht
op het verkrijgen van draagvlak.

4. Toelichting
Het traject om te komen tot een nieuwe integrale duurzaamheidsvisie 2019-2030, die een doorkijk
geeft naar 2050, is in juni 2018 gestart. We hebben hiervoor veel activiteiten ontplooit: diverse
interne ambtelijke bijeenkomsten, 6 x pop-up kraam op markten, stakeholdersbijeenkomst,
ondernemersbijeenkomst, 2 x masterclass zon- en windenergie, duurzaamheidsmarkt en kids
challenge. Bij al deze activiteiten hebben we veel input opgehaald uit de gemeenschap en uit onze
eigen organisatie.
Deze activiteiten hebben we via website, facebook, gemeente-info en duurzaamheidskrant onder
de aandacht gebracht.
Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus. Lef en Draakkracht
Onder de parachute Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht (verder genoemd
Duurzaamheidsvisie) werken we vijf themalijnen uit: circulaire economie, klimaatadaptatie &
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biodiversiteit, sociale duurzaamheid, mobiliteit en energietransitie.
De Duurzaamheidsvisie geeft inzicht in opgave en doelstellingen, richt zich op samenwerking
tussen overheden, bewoners, bedrijven en instanties en het concreet maken en benutten van
kansen vanuit lokale identiteit en ruimte. We hebben gekozen voor een programmatische aanpak
voor een heldere strategie en structurele aanpak.
De duurzaamheidsvisie bestaat uit drie documenten (als bijlage toegevoegd) en een website:
1. Visiedocument: een wervend document waarin we beschrijven waarom we kiezen voor
duurzaamheid en vanuit welke uitgangspunten we daaraan willen werken. Deze
uitgangpunten zijn gekoppeld aan Focus, Lef en Draakkracht.
2. Themagerichte verdieping Duurzaamheidsvisie: Deze thematische verdieping biedt
handvatten om concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan. In dit document hebben we
per thema de ambitie, aanleiding, doelen en route naar een duurzamer Beesel uitgewerkt. We
hebben daarbij een onderverdeling gemaakt naar:.
·
Korte termijn: concrete acties tot en met 2022
·
Middellange termijn: globale tussenstappen tot en met 2027
·
Lange termijn: route richting de doelen 2030 en doorkijk naar 2050
Ook gaan we in dit document in op de communicatie, samenwerking en interne organisatie
van de duurzaamheidsaanpak.
Deze thematische verdieping is een document waarin we samen met de gemeenschap en
partners de duurzaamheidsvisie verder hebben uitgewerkt. De veranderingen op het gebied
van technieken, beleid en regelgeving en samenleving gaan zo snel dat continu nieuwe
inzichten ontstaan. Daarom is een flexibele houding ten aanzien van dit document essentieel
en stellen wij voor dit document vast te stellen voor de duur van 4 jaar. Nieuwe inzichten en
ontwikkelingen kunnen namelijk aanleiding zijn de doelstellingen en voorgestelde acties bij te
stellen, verder aan te scherpen en aan te vullen.
3. Actieplan 2019-2022. Hierin staan alle acties tot en met 2022, volgend uit de themagerichte
uitwerking. Ook dit is een dynamisch document dat zo nodig aangepast en/of aangevuld
wordt.
4. Communicatie/website: De communicatie- en participatiestrategie voor bekendmaking van de
vastgestelde visie en voor de uitvoering van het beleid moeten we nog uitwerken. We zullen
hierbij ook gebruik maken van het motto #GewoonSamenDuurzaam. We hebben er voor
gekozen dat we een gedeelte van onze nieuwe website gebruiken voor het bekendmaken van
de visie. Deze websitepagina's zijn nog onder constructie maar kunnen snel online na
vaststelling van de duurzaamheidsvisie.
De website is bedoeld om inwoners, ondernemers, organisaties en partners te informeren over
de duurzaamheidsvisie, op te roepen tot actie en handelingsperspectief te bieden. Wat kunnen
de doelgroepen doen? Wat zijn goede voorbeelden (ambassadeurs)? Welke projecten lopen
er?
Beleidskader grootschalige opwek en Pilot Omgevingswet/energietransitie
In februari 2018 hebben we uw raad een RIB gestuurd, waarin we aangeven dat de
duurzaamheidsvisie parallel loopt met het proces om te komen tot een beleidskader grootschalige
opwek en met de Pilot Omgevingswet/energietransitie. Tijdens het traject van de
duurzaamheidsvisie hebben we ook stappen gemaakt richting het beleidskader grootschalige
opwek.
Gedurende de rit kwamen we erachter dat we voor het opstellen van het beleidskader behoefte
hadden aan bepaalde uitgangspunten, die in de visie en thematische verdieping staan. Op het
moment dat de visie is vastgesteld, biedt deze het raamwerk voor het beleidskader grootschalige
opwek. We zijn van plan om het beleidskader in de vergadering van 1 juli voor te leggen aan uw
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raad.
De Pilot Omgevingswet/energietransitie wacht op zijn beurt weer op het beleidskader grootschalige
opwek. Om aan de slag te gaan met grootschalige opwek, hoeven we niet te wachten op de pilot
Omgevingswet/energietransitie. Het beleidskader zal hiervoor voldoende ruimte bieden.
a.

Financieel
Voor de uitvoering van deze duurzaamheidsvisie gaan we uit van drie financiële
uitgangspunten:
 Veel geformuleerde actiepunten financieren we met de reguliere middelen die we al in de
begroting binnen de diverse programma's hebben opgenomen. Enkele voorbeelden zijn
de meerjarenonderhoudsbudgetten voor gemeentelijk vastgoed, het Gemeentelijk
Rioleringsplan en het groenonderhoud. Eventuele nieuwe structurele posten of
veranderingen in de kosten van de bestaande posten door de uitvoering van deze
duurzaamheidsvisie verwerken we in de begroting van 2020 en verder.
 Een groot aantal actiepunten is nieuw en incidenteel. We kunnen nu nog niet overzien
wanneer en in welke omvang we middelen moeten of willen inzetten. Binnen de
investeringsreserve hebben we een bedrag van € 1 miljoen gelabeld om uitgaven te
doen op het gebied van duurzaamheid. We stellen voor dat het college mandaat krijgt om
uitgaven te doen van dit budget binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie. Hierdoor
kan het college snel beschikken over middelen en daarmee slagvaardig aanhaken op
initiatieven en ontwikkelingen. We zoeken naar de best mogelijke inzet van de
beschikbare financiële middelen, waaronder ook revolverende fondsen kunnen vallen.
Het college verantwoordt de besteding van het budget via de reguliere financiële cyclus.
 We gaan actief op zoek naar aanvullende financieringsbronnen buiten de gemeente,
zoals cofinancieringen van partners, maar ook in de vorm van subsidiegelden en
kredieten.
Na vaststelling van de duurzaamheidsvisie gaan wij samen met de samenleving aan
de slag om de genoemde acties voor de periode tot en met 2022 te concretiseren en
uit te werken. Dan wordt na verloop van tijd ook de verdeling van de financiële
middelen duidelijker.

b.

Juridisch
n.v.t.

c.

Risico’s

5. Visie Blij in Beesel
In het visiedocument van de Duurzaamheidsvisie leggen we specifiek het verband met onze
toekomstvisie Blij in Beesel. In BiB geeft de samenleving aan wat zij belangrijk vindt. Een
duurzaamheidsambitie staat niet nadrukkelijk in 'Blij in Beesel', maar zorgt er wel voor dat de
genoemde wensen ook op lange termijn waargemaakt kunnen worden.

6. Toegankelijkheid
n.v.t.

Blz - 5 -

7. Duurzaamheid
De Duurzaamheidsvisie en thematische verdieping is richtinggevend voor de aanpak van
duurzaamheid.

8. Voorstel
 Vaststellen Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht;
 Vaststellen Themagerichte verdieping van de duurzaamheidsvisie voor een periode van
maximaal 4 jaar (of korter als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven);
 Kennis nemen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie 2019-2022;
 Het college mandateren om, binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie, uitgaven te doen
uit het binnen de investeringsreserve voor duurzaamheid gelabelde budget van € 1 miljoen.

Reuver, 13 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
dr. P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 25 maart 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

Meegezonden:
Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, lef en Draakkracht
Thematische verdieping duurzaamheidsvisie
Actieplan Duurzaamheidsvisie
Oplegger duurzaamheidsvisie
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voorzitter,
dr. P. Dassen-Housen

