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Visie ‘Lansingerland Duurzaam’

Gevraagde beslissing
De visie ‘Lansingerland Duurzaam’ (T18.08535) vast te stellen en kennis te nemen van de
bijbehorende toelichtende notitie (U19.04736).
Samenvatting
Lansingerland is een gemeente met een hoogwaardige woonkwaliteit, een bloeiende economie en een
goede bereikbaarheid binnen de Randstad. Oog voor een duurzame invulling van de toekomst hoort
daarbij. Daarom hebben wij de visie ‘Lansingerland Duurzaam’ opgesteld. In deze visie wordt uiteen
gezet waar wij als gemeente Lansingerland willen staan in 2050 op het gebied van duurzaamheid. Wij
zetten in de duurzaamheidsvisie de koers uit en bepalen waar wij op inzetten om dit doel te
bereiken. De visie beschrijft dus de ambities en strategie op de lange termijn.
Op 4 december 2018 stond het raadsvoorstel over de duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’
(BR1800112) geagendeerd voor de vergadering van de commissie Ruimte. Dit onderwerp is echter van
de agenda afgehaald, aangezien er behoefte bestond bij de commissie aan verdere beeldvorming over
dit onderwerp.
De beeldvormende avond heeft op 15 mei jl. plaatsgevonden. Hoewel dit een informatieve en nuttige
avond was, heeft deze avond niet geleid tot een aanpassing van de koers, zoals wij die voorstonden.
Wel zijn er een enkele technische aanpassingen doorgevoerd (zie T19.10322). Op basis van de
informatie die wij hebben opgehaald tijdens de beeldvormende avond, willen wij een aantal
onderwerpen nader duiden. Dit hebben wij gedaan in de bijgevoegde toelichtende notitie
(U19.04736).
Wij stellen u voor om de visie ‘Lansinger Duurzaam’ vast te stellen en kennis te nemen van de
bijbehorende toelichtende notitie. Inhoudelijk wordt verwezen naar het eerdere voorstel
(BR1800112).
Financiële consequenties
In de visie ‘Lansingerland Duurzaam’ staan stevige ambities verwoord. Om zichtbare resultaten te
boeken, stelt het college in de Kaderbrief 2020 voor om aanvullend op de begroting structureel €
300.000,- te reserveren. U wordt geïnformeerd over de nadere invulling daarvan. Tevens onderzoeken
we de mogelijkheden van het instellen van een (revolverend) duurzaamheidsfonds.
Verdere procedure
De duurzaamheidsvisie is opgesteld met de kennis van nu. Duurzaamheid is echter een thema dat
sterk in ontwikkeling is en zal blijven. Daarom zien wij de visie als een dynamisch document. Waar

nodig, passen wij onze strategie of ambities aan, om zo aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen
op het gebied van innovatie of wet- en regelgeving. Minimaal eens in de vier jaar updaten wij de
duurzaamheidsvisie om zo aansluiting te blijven vinden bij de landelijke doelstellingen en de
technologische ontwikkelingen.
Om de duurzaamheidsvisie concrete invulling te geven, wordt een uitvoeringsprogramma voor de
korte termijn opgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit meerdere projecten en acties. Deze
projecten en acties geven invulling aan de richting beschreven in de duurzaamheidsvisie en dragen bij
aan het bereiken van onze doelstellingen. Het uitvoeringsprogramma verwachten wij in het vierde
kwartaal van 2019 met u te kunnen delen. Wij willen u vervolgens drie keer per jaar informeren over
de voortgang van het uitvoeringsprogramma.
Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma geven wij nu al concrete invulling aan de
duurzaamheidsvisie. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar de bijgevoegde
toelichtende notitie (U19.04736).
Juridische aspecten
Het betreft een algemeen beleidskader.
Extern draagvlak/burgerparticipatie
Zie het eerdere voorstel (BR1800112). In mei 2019 heeft NLS een reactie gegeven op de
duurzaamheidsvisie. Deze reactie heeft geleid tot een technische aanpassing.
Duurzaamheid
Zie het eerdere voorstel (BR1800112).
Op 28 mei 2019 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Klimaatwet. In
deze wet staat onder meer dat in 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent verminderd moet zijn en in
2030 met 49 procent ten opzichte van 1990. Onze doelstellingen die beschreven staan in de
duurzaamheidsvisie sluiten hierop aan. Het Klimaatakkoord wordt naar verwachting halverwege 2019
ondertekend.
Bijlagen
 Duurzaamheidsvisie Lansingerland Duurzaam (T18.08535)
 Overzicht aanpassingen duurzaamheidsvisie (T19.10322)
 Oplegnotitie duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ (U19.04736)
 Raadsvoorstel Lansingerland Duurzaam (BR1800112)

Toelichting
Zie ook het eerdere voorstel (BR1800112).
Inleiding
De duurzaamheidsvisie beschrijft de ambities en strategie op de lange termijn. Voor de korte termijn
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Beoogd maatschappelijk effect
De ‘stip op de horizon’ is “een groene gemeente, waarbij het innovatieve karakter optimaal is ingezet
en de transitie is gemaakt naar een toekomstbestendige leefomgeving en het versterken van de
unieke Lansingerlandse identiteit”.
De kernargumenten en kanttekeningen
Delen van de duurzaamheidsvisie hebben een link met het ruimtelijk beleid, communicatie en het
gemeentelijk inkoopbeleid en afvalbeleid.
Het gedeelte dat betrekking heeft op de energietransitie en de klimaatadaptatie heeft een sterke link
met het ruimtelijk beleid. Het duurzaamheidsbeleid zal gedeeltelijk onderdeel worden van de
Omgevingsvisie en zo integraal onderdeel worden van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Naar
verwachting krijgen we met de komst van de Omgevingswet vanaf 2021 meer bevoegdheden om
maatwerkvoorschriften op te nemen in onze ruimtelijke plannen.

Raadsbesluit
*BR1900081*
*BR1900081*

Datum Raad

18 juli 2019
Registratienummer

BR1900081

Onderwerp

Visie ‘Lansingerland Duurzaam’

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
 het noodzakelijk is de op gang gebrachte beweging op duurzaamheid voort te zetten om de
opgave die voor ons ligt te realiseren;
 het college in juni 2015 het actieprogramma Realistisch Duurzaam 2015-2018 heeft vastgesteld;
 in 2018 in de organsiatie het programma duurzaamheid is gestart;
 met deze duurzaamheidsvise de raad de doelen stelt voor het programma duurzaamheid en de te
bereiken doelen.
Gelet op
 het Kyoto protocol 1997-2020;
 het internationale klimaatverdrag van Parijs 2015;
 de nationale klimaattop in 2016;
 de Klimaatwet.
Besluit(en)
De visie ‘Lansingerland Duurzaam’ vast te stellen en kennis te nemen van de bijbehorende
oplegnotitie.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
Van 18 juli 2019,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

