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Gevraagde beslissing
De duurzaamheidsvisie 'Lansingerland Duurzaam' vast te stellen.
Samenvatting
Met deze duurzaamheidsvisie laten wij zien hoe wij samen met inwoners en ondernemers
Lansingerland klaar maken voor een groene toekomst. Wij stimuleren innovaties die de duurzaamheid
bevorderen. Onze gemeente is in 2050 energieneutraal. Wij gaan aan de slag met het verduurzamen
van onze eigen gebouwen en accommodaties. Het wagenpark van de gemeente wordt steeds meer
elektrisch en wij scheiden ons afval. Onze nieuwe woningen bouwen wij duurzaam en zijn van gas los.
Wij wekken steeds meer onze eigen elektriciteit op.
Een energieneutrale gemeente worden wij alleen als wij het samen doen. Elkaar stimuleren,
inspireren en samenwerken. Samen zoeken wij naar oplossingen voor een duurzaam Lansingerland,
met oog voor elkaar en onze omgeving. Wij geven het goede voorbeeld en kiezen voor duurzaam waar
het kan. Dat doen we bij onze gemeentelijke gebouwen en accommodaties. Maar ook onze woon- en
leefomgeving heeft onze aandacht. Samen met verenigingen, scholen, bedrijven en inwoners zoeken
wij naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wij kiezen voor parken en pleinen die bestand zijn
tegen een hevige regenbui. Wij gaan steeds meer elektrisch rijden en kiezen voor alternatieve
energiebronnen.
Deze visie is opgesteld met de kennis van nu. Duurzaamheid is een thema dat sterk in ontwikkeling is.
Waar nodig, passen we onze strategie of ambities aan, om zo aan te sluiten bij de laatste
ontwikkelingen op het gebied van innovatie of wet- en regelgeving. Zo kiezen wij samen voor
duurzaam.
Financiële consequenties
Het vaststellen van deze visie leidt op voorhand niet tot extra kosten. De uitvoering vindt plaats
binnen de reguliere uren en budgetten. Op het moment dat er extra geld nodig is, dan wordt dit aan u
voorgelegd via de reguliere begroting.
Verdere procedure
Na het vaststellen van de duurzaamheidsvisie werken wij in 2019 aan verschillende uitvoeringsprogramma’s. Ook starten wij in 2019 met een monitoringssysteem. Door vanaf 2019 te monitoren,
kunnen we bij de jaarrekening 2020 rapporteren over de voortgang van het programma duurzaamheid.
Landelijke en regionale afspraken, zoals bijvoorbeeld het nog te sluiten klimaatakkoord, de Regionale
Energie Strategie en de uitkomsten van de monitoring kunnen aanleiding zijn om de visie Lansingeland

Duurzaam over vier jaar bij te stellen. Deze duurzaamheidsvisie is dan ook geen einddocument, maar
zal via de (continue) beleidscyclus worden bijgesteld.
Een aantal acties die zijn benoemd in de visie Lansingerland Duurzaam zijn inmiddels door ons
opgepakt. Zo wordt er bijvoorbeeld in de regio gewerkt aan een gezamenlijke Regionale Energie
Strategie, de warmtevisie (in beeld brengen alternatieven voor aardgas) wordt eind dit jaar
aanbesteed en de Duurzaamheidsvisie Water is in concept gereed. Wij informeren u in 2019 over de
voortgang van een aantal trajecten waarbij wij op een aantal punten u om besluitvorming vragen.
Juridische aspecten
Het betreft een algemeen beleidskader.
Extern draagvlak/burgerparticipatie
We hebben een drietal heidagen georganiseerd:
•
Grondstoffen 13 december 2017
•
Energietransitie 17 december 2017
•
Klimaatadaptatie 11 januari 2018
Tijdens de heidagen is met diverse stakeholder van gedachte gewisseld over de opgave waar we voor
staan en op welke wijze we de opgave op gaan pakken. De resultaten van de heidagen zijn verwerkt
in de duurzaamheidsvisie.
Het eindconcept van de duurzaamheidsvisie is in september aan een aantal stakeholders van de
heidagen voorgelegd. We hebben vijf reacties ontvangen, die we hebben verwerkt in de visie.
Duurzaamheid begint met bewustwording. Voorlichting en communicatie over duurzaamheid zijn van
groot belang om deze bewustwording te stimuleren. Communicatie vormt in het vervolg traject een
belangrijk ondersteunend onderdeel van de duurzaamheidsvisie.
Duurzaamheid
Energietransitie
Op 23 februari 2018 heeft het kabinet het startschot gegeven voor een nieuwe versie van het
nationaal Klimaatakkoord. Het nationaal Klimaatakkoord wordt opgesteld met maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en overheid en heeft als doel om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te
verlagen (ten opzichte van 1990). Op 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord
gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft effecten die het klimaatakkoord
kan hebben, doorgerekend. Vanaf september worden de afspraken in concrete programma’s
uitgewerkt. Naar verwachting wordt begin 2019 het definitieve nationaal Klimaatakkoord getekend.
Circulaire economie
‘Nederland circulair in 2050’ vereist een fundamentele verandering op economisch, sociaalmaatschappelijk en ecologisch gebied. Het Rijk continueert de samenwerking met decentrale
overheden vanuit het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.
Klimaatadaptatie
Om grote schade door een versnelde klimaatverandering te voorkomen, is in 2014 de deltabeslissing
Ruimtelijke adaptatie genomen. De deltabeslissing heeft onder andere geleid tot het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie. Dit is een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten, waterschappen,
provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Het doel
van dit plan is om het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken,
zodat Nederland voor 2050 versneld is voorbereid op effecten van klimaatverandering.

Bijlagen
 Duurzaamheidsvisie Lansingerland Duurzaam (T18.08535)

Toelichting
In het Collegeprogramma 2018-2022 staat: ‘In ons land zijn de gemeenten onderdeel van een
landelijke opgave om klimaatneutraal te worden. Wij beseffen onze verantwoordelijkheid in dat
kader terdege en willen daar in de komende bestuursperiode op een realistische wijze uitvoering aan
geven. Wij werken mee aan de nationale klimaataanpak en spannen ons daarvoor lokaal in met een
realistisch tempo van investeringen.’
De invulling van het thema duurzaamheid in Lansingerland voor de komende 4 jaar bestaat uit:
•
Glastuinbouw: Wij zien de energietransitie in deze sector als de ruggengraat van de
klimaataanpak in Lansingerland;
•
Woningen gasloos: Een stap te zetten in het gasloos maken van de woningen in Lansingerland;
•
Inzet gemeentelijke organisatie: Door zelf het goede voorbeeld te geven in onze eigen plannen
en door communicatie naar buiten toe.
Inleiding
Deze visie beschrijft de duurzaamheidsontwikkelingen en -doelstellingen op lange termijn. Het focust
daarom niet op korte termijn acties en doelen. Vanuit deze visie gaan wij aan de slag met concrete
projecten en plannen op weg naar duurzaam Lansingerland in 2050.
Duurzame ontwikkeling staat politiek en maatschappelijk steeds hoger op de agenda. In juni 2015
hebben wij onze ambitie vastgelegd in het actieprogramma ‘Realistisch Duurzaam’. In dit programma
spraken wij af hoe wij als gemeente duurzame ontwikkeling ondersteunen en uitvoeren. Binnen het
actieprogramma zijn belangrijke stappen gezet voor verduurzaming van onder meer de gemeentelijke
organisatie (duurzaam inkopen), de gebouwen (diverse energiebesparende maatregelen) en
energievoorziening (zonnepanelen gemeentehuis). Wij willen met deze duurzaamheidsvisie een koers
uitzetten naar de toekomst, waarbij de doelen en prioriteiten tot 2050 in de visie uiteen zijn gezet.
Beoogd maatschappelijk effect
De 'stip op de horizon' is een energie neutrale gemeente. De visie geeft richting aan de inzet op het
gebied van duurzaamheid, met de te behalen doelen tot 2050.
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 het energiebeleid 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.
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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.
Besluit(en)
De duurzaamheidsvisie 'Lansingerland Duurzaam' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 20 december 2018,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

