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Duurzaamheidsmonitor 201 I

Geachte raad,

ln januari 2013 is de Duurzaamheidsagenda 2012-2020 Waardevol Westland door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin is de ambitie opgenomen om in 2020 de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. Om deze ambitie meetbaar te maken hebben wij in 2014,2016
en 2018 een Duurzaamheidsbenchmark en een Duurzaamheidsbalans laten opstellen. Deze
benchmark en balans over 2018 bieden wij u hierbij aan.

ln de benchmark die bureau Telos voor Westland heeft opgesteld, wordt Westland vergeleken met
16 andere glastuinbouwgemeenten en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Naast deze
benchmark is in een duurzaamheidsbalans aangeven wat we in Westland daarnaast als relevante
duurzaamheidkenmerken zien en welke duurzaamheidsdoelen we willen behalen.
DE BENCHMARK
ln totaal gebruikt de benchmark 126 indicatoren verdeeld over de kapitalen people, planet en
profit. Omdat de scores zijn berekend met uniforme normen zijn de scores tussen gemeenten
onderling te vergelijken. Dat biedt de mogelijkheid om de specifieke situatie binnen de gemeente
te bestuderen en ons te vergelijken met zelf gekozen andere gemeenten.

De 18 benchmarkgemeenten waarvoor is gekozen zijn overwegend geselecteerd vanwege de rol
van de glastuinbouw aldaar. Er is een selectie gemaakt van gemeenten met meer dan 300 hectare
terrein voor glastuinbouw en/of waarbij meer dan 5% van de totale oppervlakte van de gemeente
is bedekt met glastuinbouw. Daarnaast zijn toegevoegd Wieringermeer (sinds 2012 onderdeel van
Hollands Kroon) en de grote buurgemeenten Den Haag en Rotterdam.
DE BALANS
Naast de benchmark is in een duurzaamheidsbalans aangegeven wat Westland naast de
benchmark nog meer als relevante duurzaamheidkenmerken zien en welke duurzaamheidsdoelen
we in deze collegeperiode willen hanteren. De term'balans'staat voor de balans tussen
ecologisch, sociaal-cultureel en economisch kapitaal. De doelen die we in deze balans opnemen
kunnen we zelf kiezen en de bijbehorende indicatoren mogen daarbij Westland-specifiek zijn.
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DE UITKOMSTEN

Beide studies geven grofweg een zelfde beeld. De duurzaamheidsscore is tussen 2014 en 2018
flink verbeterd van ca 46%punten naar 51%punten. Dit geldt ook voor alle drie de onderliggende
duurzaamheidkapitalen. De verbeteringen hebben vooral plaatsgevonden bij de onderwerpen
maatschappelijke participatie, veiligheid, onderwijs, bodem, lucht en concurrentievermogen. Er is
een achteruitgang opgetreden bij economische participatie en ruimtelijke vestigingsvoorwaarden.
De vergelijking met de benchmarkgemeenten laat zien dat Westland op veel punten een zelfde

profiel heeft als deze andere gemeenten. Ten opzichte van de andere glastuinbouwgemeenten
doet Westland het vooral goed bij maatschappelijke participatie, economische participatie,
gezondheid, onderwijs, veiligheid en woonomgeving. Binnen het sociaal-cultureel kapitaal zijn de
scores over het algemeen hoog. De economische participatie blijft wat achter. Het vermogen van
huishoudens is gedaald en het aantal langdurig werklozen blijft aan de hoge kant. Voor kunst en
cultuur behaalt Westland een matige score. Westland zet fors in op verduurzaming van de energie
bij het bedrijfsleven en de nieuwbouw. Het verbruik (en daarmee de opgave) is echter zo groot
dat dit slechts langzaam zichtbaar wordt in de cijfers.
Kortom, Westland is met succes het duurzaamheidsprofiel aan het verbeteren, maar kan nog
verdere stappen zetten. De informatie uit beide rapporten wordt gebruikt bij de nieuwe
Omgevingsvisie. Aan de hand van de indicatoren wordt duidelijk hoe Westland ervoor staat en
waar we de komende jaren op in moeten zetten om onze doelen te bereiken.
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