Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1790611

Sliedrecht, 07 maart 2017

Onderwerp:
Plan van Aanpak Duurzaamheidsvisie 2050
Beslispunten
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak totstandkoming Duurzaamheidsvisie 2050;
2. De kosten hiervoor van € 45.000,- te dekken uit de post nieuw beleid in de begroting 2017;
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van de Begroting 2017 op 8 november 2016 is vanuit de Raad de wens
uitgesproken om in 2017 met een visie op duurzaamheid te komen. In reactie hierop heeft de
verantwoordelijke wethouder Dijkstra een toezegging gedaan om in februari 2017 naar de raad terug
te gaan met een Plan van Aanpak voor de totstandkoming Duurzaamheidsvisie 2050 en dan met
name de middelen die hiervoor nodig zijn.
Beoogd effect
De duurzame toekomst van Sliedrecht vormgeven door het opstellen van een duurzaamheidsvisie voor
de lange termijn. Met als eindresultaat een aantrekkelijke, groene, gezonde en toekomstbestendige
gemeente.
Argumenten

1.1 Met de totstandkoming van de Duurzaamheidsvisie 2050 wordt invulling gegeven aan de wensen
van de Raad.

Tijdens de raadsvergadering van de Begroting 2017 op 8 november 2016 is vanuit de Raad de wens
uitgesproken om in 2017 met een visie op duurzaamheid te komen. Het voornemen is om in het derde
kwartaal van 2017 tot een Duurzaamheidsvisie te komen, waar - na besluitvorming in de
gemeenteraad- de komende jaren aan de slag gegaan kan worden met de uitvoering van de
duurzaamheidsvisie. Voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie en het daaraan gekoppelde
uitvoeringsprogramma dient externe expertise aangetrokken te worden. De kosten hiervoor bedragen
in totaal € 45.000,-. Zie verder argument 1.4.

1.2 Een Duurzaamheidsvisie biedt een stip op de horizon waar de (lopende) lokale ontwikkelingen en
projecten op het gebied van Duurzaamheid in een samenhangend geheel ondergebracht zijn.

Het voornemen is om serieuze en goede vergezichten te ontwikkelen met tegelijk wel gepaste
ambities op zowel korte als lange termijn op het gebied van duurzaamheid. Het onderwerp is breed en
diep en er is behoefte om het containerbegrip Duurzaamheid te concretiseren. Voor Sliedrecht valt te
denken aan de volgende – voorlopige- thema´s:
1.
Schone lucht
2.
Lokale energieopwekking
3.
Geen afval
4.
Duurzame huizen en gebouwen
5.
Klimaatbestendig dorp
6.
Verduurzaamde gemeente
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2050. Bovenstaande thema´s zijn slechts een voorstel en dienen op dit moment om een doorkijk te
geven aan wat Duurzaamheid kan inhouden voor Sliedrecht en zijn inwoners. De uiteindelijke thema´s
zullen – in samenspraak met de bewoners en ondernemers van Sliedrecht - nader gedefinieerd en
uitgewerkt worden tijdens de totstandkoming van de visie.

1.3 Duurzaamheid heeft ook de aandacht onder de jeugd in Sliedrecht

Tijdens de eerste beeldvormende vergadering van de Kinderraad d.d. 22 februari jl. is met een grote
meerderheid van stemmen gekozen voor de opdracht Duurzaamheid in plaats van de opdracht
speelplekken. Doorslaggevende argumenten van de kinderraad waren onder andere dat duurzaamheid
iedereen in Sliedrecht aangaat (jongeren en ouderen), dat het beter is voor de toekomst en dat het
betrekking heeft op het hele dorp. Dit geeft een sterk signaal af dat het thema duurzaamheid ook
onder de jeugd leeft en zij al aan het nadenken zijn over hun toekomst voor de komende 20 jaar.

1.4 Gekoppeld aan de Duurzaamheidsvisie zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden.

Zoals in argument 1.2 gesteld, biedt de Duurzaamheidsvisie een stip op de horizon als zijnde een
langetermijnstrategie op het gebied van Duurzaamheid, met het oog op de leefomgeving voor de
toekomstige generaties van Sliedrecht. Daarnaast heeft het college de ambitie om op korte termijn
resultaten op het gebied van Duurzaamheid zichtbaar te maken. Vandaar dat gekoppeld aan de
Duurzaamheidsvisie een uitvoeringsprogramma opgesteld zal worden waarin korte termijn acties voor
de periode 2017 - 2022, met begrote kosten per actie, beschreven zullen worden.

1.5 Duurzaamheid levert voordelen op voor de bewoners, ondernemers en gemeente zelf.

Serieus aandacht geven aan het thema Duurzaamheid levert voor de gemeente Sliedrecht en zijn
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de volgende voordelen op:
1.
Aantrekkelijke ´groene´ en gezonde woon- en werkomgeving;
2.
Economische bedrijvigheid;
3.
Toekomstbestendig dorp tegen klimaatveranderingen;
4.
Kostenbesparing voor gemeente door duurzame inkoop en duurzaam wagenpark.

1.6 Voor de totstandkoming van de Duurzaamheidsvisie is externe inzet nodig.

De gemeente Sliedrecht heeft op dit moment wel aandacht voor het onderwerp Duurzaamheid, maar
er zijn geen ambtenaren full time met het onderwerp (of deelonderwerpen die daaronder te scharen
zijn) bezig. Voor het ontwikkelen van de Duurzaamheidsvisie is het noodzakelijk om externe kennis te
mobiliseren, zowel op inhoudelijk als procesmatig gebied. Naar behoefte wordt voor procesmatige
ondersteuning (zoals het organiseren van werksessies of een Dag van de Duurzaamheid en een
duurzaamheidsplatform) externe hulp ingehuurd, om het proces aan te jagen.

1.7 De Duurzaamheidsvisie haakt in op de ontwikkelingen binnen de regio op het gebied van
Duurzaamheid.

De gemeentelijke organisatie van Sliedrecht is op dit moment vooral op het onderwerp duurzaamheid
aangesloten door te participeren in ontwikkelingen en initiatieven die binnen de Drechtsteden
afspelen, zoals onder andere HVC warmtenet en het regionaal Energieloket waar vorig jaar november
de groepsaankoop isolatie van particuliere woningen is georganiseerd. Lokaal is een
duurzaamheidsagenda 2016-2018 opgesteld en lopende projecten zijn o.a. het nog op te stellen
beheerplan duurzaam gemeentelijk wagenpark. Tijdens het opstellen van de visie wordt voldoende
ingehaakt op en wordt goed gebruik gemaakt van regionale en - indien aan de orde - provinciale
initiatieven inzake Duurzaamheid.

1.8 Participatie vanuit de inwoners en bedrijven wordt gestimuleerd.

Door de oprichting van een Duurzaamheidsplatform worden bewoners en ondernemers vanaf het
eerste moment betrokken bij het onderwerp Duurzaamheid. Het Duurzaamheidsplatform is zowel
digitaal als ‘fysiek’. Dit moet gaan leiden tot voorstellen en ideeën waarvan de kansrijke gefaciliteerd
worden. Onze rol als overheid in het kader van de duurzaamheidsvisie is dat we initiëren, maar we
gaan zeker niet alles zelf uitvoeren. Het duurzaam maken van de gemeente moet dan ook een
samenwerking worden met de inwoners en het bedrijfsleven van Sliedrecht.
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en de uitvoeringsfase van start te laten gaan.
Zoals in argument 1.1 aangegeven, is het voornemen om in het derde kwartaal van 2017 terug naar
de raad te gaan met de Duurzaamheidsvisie 2050. De Dag van de Duurzaamheid, die dit jaar valt op
10 oktober, zal als momentum worden benut om de Duurzaamheidsvisie 2050 te lanceren en de
uitvoeringsfase officieel van start te laten gaan.

2.1 Voor het opstellen van de Duurzaamheidsvisie 2050 zijn financiële middelen benodigd.

Voor de totstandkoming van een degelijke duurzaamheidsvisie wordt voorgesteld om externe
ondersteuning in te zetten met inhoudelijke expertise. Daarnaast zal een Duurzaamheidsplatform
opgericht worden en de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd worden. In de begroting 2017 is
een budget voor nieuw beleid opgenomen van € 100.000,- om in te zetten voor nieuwe beleidskeuzes.
Het betreft hier dan ook nieuw beleid. Het bedrag van € 45.000,- is bestemd voor het opstellen van
de Duurzaamheidsvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Bij de uitvoering van de
duurzaamheidsvisie zullen nog nader te bepalen kosten gemaakt gaan worden die duidelijk worden
aan de hand van de keuzes die gemaakt gaan worden bij de totstandkoming van de visie.
Kanttekeningen

1.1 Onvoldoende borging ambtelijke capaciteit omtrent uitvoering beleidsthema Duurzaamheid.

Om de concrete acties, op zowel korte als lange termijn, welke ondergebracht zullen worden in het
uitvoeringsprogramma van de Duurzaamheidsvisie op een serieuze manier uit te voeren, is het
noodzakelijk om dit te borgen binnen de ambtelijke organisatie. Om op het gebied van duurzaamheid
echt iets te bereiken is externe ondersteuning echter noodzakelijk waarbij nadrukkelijke aandacht ligt
bij kennisoverdracht binnen de organisatie.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:


Financiële kaders

De kosten voor het opstellen van de Duurzaamheidsvisie 2050 met uitvoeringsprogramma worden
geraamd op € 45.000,-. De kosten kunnen worden gedekt ten laste van de begrotingspost "nieuw
beleid" van € 100.000,- in de begroting 2017. Het resterende budget voor "nieuw beleid" bedraagt na
verwerking van dit voorstel derhalve € 55.000,-.


Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
n.v.t.



Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
n.v.t.

Communicatie
In het kader van burgerparticipatie zal in samenspraak met de bewoners en ondernemers van
Sliedrecht de Duurzaamheidsvisie opgesteld worden. Dit zal bewerkstelligd worden door het
organiseren van een Duurzaamheidsplatform, zowel fysiek als digitaal.
Daarnaast is het van belang om extern (via de gemeentelijke website en social media) te
communiceren dat de gemeente Sliedrecht op korte termijn werk gaat maken van Duurzaamheid en
daarbij de inbreng van de bewoners en ondernemers op prijs stelt.

Vervolg
Als de raad instemt met het plan van aanpak ten behoeve van de totstandkoming Duurzaamheidsvisie
2050 wordt een externe projectleider ingehuurd die voor de komende maanden de
duurzaamheidsvisie 2050 op zal stellen. De raad zal middels een beeldvormende vergadering in staat
gesteld worden om mee te denken over de inhoud en het wenselijke ambitieniveau van de
Duurzaamheidsvisie. De raad kan vervolgens de Duurzaamheidsvisie 2050 in het derde kwartaal van
2017 verwachten voor besluitvorming. Gelijktijdig aan de visie kan de raad tevens een
uitvoeringsprogramma verwachten, waarin per afzonderlijke actie een budget gekoppeld zal zijn. De
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uitvoeringsprogramma aan de raad inzichtelijk gemaakt worden. Met het laten instemmen van het
uitvoeringsprogramma zal wederom aan de raad budget gevraagd worden om de acties ook
daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
Eerdere besluiten/behandeling raad
n.v.t.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.J. Horeman

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):
conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Plan van Aanpak Duurzaamheidsvisie 2050 en Uitvoeringsprogramma 2017 - 2022
2. Begrotingswijziging

