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Aanleiding
In november 2018 stelde uw raad de duurzaamheidsvisie voor Meierijstad vast. Daarbij verzocht u
het college om u periodiek op de hoogte te houden van de voortgang. Dit is het derde jaarlijkse
voortgangsrapport.
Kernboodschap
In het voortgangsrapport 2021 rapporteren we over de voortgang in 2021 op zowel de 12 ambities
als de 40 projecten van het duurzaamheidsprogramma van Meierijstad.
De conclusies uit het rapport zijn:
1. De uitvoering van de projecten loopt voor op schema
In 2021 waren in gemeente Meierijstad 37 van de 40 duurzaamheidsprojecten in uitvoering.
Daarmee lopen we op schema om alle projecten binnen de looptijd van dit eerste
uitvoeringsprogramma (2019-2022) te starten en/of af te ronden.
2. Nog niet alle ambities zijn al uitgewerkt of meetbaar
Wat we willen weten, is of al deze projecten (genoeg) bijdragen om ons doel te bereiken. Dat doel
is een duurzame samenleving in 2050. Dat hebben we vertaald naar 12 ambities. Die kunnen we
nog niet allemaal meten, omdat we de ambitie nog verder moeten uitwerken. Of omdat lokale of
landelijke meetinstrumenten nog ontbreken. Daar werken we de komende jaren verder aan. Zo
komen in 2022 monitors beschikbaar voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, de
voortgang van het bedrijfsleven en de biodiversiteit in Meierijstad.

3. We boeken vooruitgang en bouwen een solide basis, maar het uitvoeringsprogramma
heeft een opvolger nodig om de ambities waar te kunnen maken
Voor de ambities die we wel kunnen meten, is de conclusie dat we meestal vooruitgang boeken.
Maar het tempo moet omhoog als we ons einddoel willen halen. Binnen dit eerste
uitvoeringsprogramma (2019-2022) werken we vooral aan een solide basis voor onze
duurzaamheidsacties. Dat vraagt tijd, waardoor de resultaten in de beginjaren nog niet zo hard
stijgen. Om op weg te blijven naar de ambities uit de duurzaamheidsvisie, is een opvolger van het
uitvoeringsprogramma nodig.
4. Alleen samen is een duurzame samenleving haalbaar
Vele organisaties, inwoners, bedrijven en medeoverheden werken aan duurzaamheid. Het is dan
ook een grote opgave die veel inzet vraagt. De gemeente vervult verschillende rollen in de
duurzaamheidsprojecten: zelfstandig uitvoeren, samenwerken of stimuleren/faciliteren. De
gemeente geeft het goede voorbeeld, maar alleen met inzet van iedereen zijn de ambities
haalbaar.
Communicatie
Het voortgangsrapport delen we met uw raad en op de duurzaamheidswebsite van Meierijstad.
De afzonderlijke projecten en activiteiten kennen hun eigen communicatieplan en -kalender, die
aansluit bij de behoeften van de inwoners en andere belanghebbenden.

Participatie
Participatie geven we per project vorm. In het voortgangsrapport staat met welke organisaties we
samenwerken.

Duurzaamheid
Uitvoering van de programmalijn duurzaamheid.

Financiën
Het voortgangsrapport 2021 gaat niet in op de financiële consequenties van duurzaamheid. Wel is
er aandacht voor de subsidies die we toegekend kregen om het duurzaamheidsprogramma uit te
voeren. Het is momenteel (nog) niet haalbaar om een compleet overzicht te maken van alle
financiële inspanningen die we doen op duurzaamheid. De activiteiten worden namelijk uit vele
budgetten gefinancierd. Een deel wordt uit het duurzaamheidsbudget gedekt dat uw raad
beschikbaar heeft gesteld, een deel komt uit andere budgetten. De verantwoording hiervan loopt
via de planning & control cyclus en wordt via de jaarrekening en bestuursrapportage met uw raad
gedeeld.
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Planning
De uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 loopt op schema.
Bijlage(n)
1. Voortgangsrapport 2021 uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Ter inzage documenten
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