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Registratienummer: 1225447 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 - 2018 

 

Middenbeemster, 15 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

In 2013 is door de gemeenteraad de uitvoeringsagenda duurzaamheid vastgesteld. Deze 

agenda vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Beemster. De 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan echter snel en daarnaast zijn met de 

provincie Noord-Holland klimaatafspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het 

opstellen van een Plan van aanpak duurzaamheid. Daarom is besloten een actueel en 

praktisch ingestoken ‘Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018’ voor de gemeente 

Beemster op te stellen.   

 

Het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 -2018 is het antwoord op de vraag hoe de 

gemeente Beemster een bijdrage kan leveren aan de (landelijke) ambitie om per 2020 een 

CO2 besparing van 20% te realiseren en het opwekken van 14% duurzame energie. 

 

Oplossingsrichting 

De gemeente Beemster benadert duurzaamheid vanuit een ketenregie. Dit betekent dat de 

samenwerking met de diverse partners gezocht wordt om uitvoering te geven aan deze 

agenda. Daarnaast heeft de gemeente Beemster een eigen verantwoordelijkheid en directe 

invloed op het eigen beleid en de projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. 

 

De ketenregie benadering maakt het mogelijk om op tal van thema’s activiteiten te 

ontplooien die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Om concrete 

resultaten te boeken is samenwerking en medewerking van inwoners, maatschappelijke 

organisaties, het lokale bedrijfsleven en overige partners, zowel binnen als buiten de 

gemeente, noodzakelijk. 

 

De verzamelde activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn vertaald in een zestal 

strategische thema’s, die gezamenlijk de duurzaamheidsagenda van Beemster voor de 

komende jaren vormen. Het uitvoeringsplan duurzaamheid is geen statisch document, want 

de ontwikkelingen gaan snel. Om zo efficiënt mogelijk te werken zal het uitvoeringsplan 

jaarlijks geactualiseerd worden, en laat hiermee alle ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en 

initiatieven in Beemster. 

 

De duurzaamheidsthema’s zijn: 

- Gebouwde omgeving 
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- Mobiliteit 

- Bedrijven 

- Energie 

- Stad / Regio 

- Gemeente  

 

Per thema zijn de activiteiten benoemd. Per activiteit is aangegeven aan welke doelstelling 

de activiteit bijdraagt, wie de actiehouders zijn, wanneer de activiteit wordt uitgevoerd en wat 

de geschatte kosten zijn.  

 

Meetbare doelstelling 

In de Uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente Beemster die in 2013 is vastgesteld, is de 

volgende doelstelling benoemd, namelijk: de doelstelling om een bijdrage te leveren aan een 

CO2 reductie van 20% in 2020 (landelijke ambitie). Daarnaast heeft de gemeente een 

intentieverklaring duurzaamheid met de provincie Noord-Holland gesloten waar deze ambitie 

ook is vastgelegd. Hierin is tevens de ambitie om een concrete bijdrage te leveren aan de 

doelstelling om 14% duurzame energie op te wekken in 2020, vastgelegd. 

 

De concrete doelstellingen zijn dus: 

- Een CO2 reductie van 20% in 2020; 

- Een aandeel van 14% duurzame energie in 2020. 

 

Financiële consequenties 

De activiteiten van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018, zijn vertaald in concrete 

kosten en ambtelijke uren om het plan uit te kunnen voeren. 

 

Per jaar worden de volgende kosten voorzien: 

- In 2015: € 69.018,- 

- In 2016: € 114.177,- 

- In 2017: € 76.980,- 

- In 2018: € 124.475,- 

 

Totaal:     € 384.650,- 

 

De volgende financiële dekking voor de uitvoering van dit uitvoeringsplan wordt voorgesteld: 

 

In 2013 is de reserve 02127 (kostenplaats: 69802401 Duurzaamheidsagenda reductie CO2) 

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid gevormd voor een bedrag van €233.400,-. Een belangrijk 

deel van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 kan hiermee financieel worden 

gedekt. Ook de al gemaakte kosten van 2015 kunnen uit deze reserve worden betaald.  

 

Voor de resterende € 151.250,- dient een andere dekking gevonden te worden, vanaf medio 

2017 / 2018 als de bovengenoemde reserve uitgeput is. Het voorstel is om, indien de reserve 

‘Duurzaamheidsagenda reductie CO2’ naar verwachting medio 2017 uitgeput is, de raad op 

dat moment een financiële dekking voor te leggen om de overige activiteiten uit het 

uitvoeringsplan uit te kunnen voeren. Dit voorstel is dan gebaseerd op de actuele financiële 

stand van zaken en de nog uit te voeren activiteiten in de resterende periode. 
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Verder wordt voorgesteld te besluiten om eventuele jaarlijkse onderbestedingen danwel 

overschrijdingen ten gunste danwel ten laste van de reserve Duurzaamheidsagenda reductie 

CO2 te laten komen, zodat in het geval van een onderbesteding het budget niet automatisch 

vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. Hiermee blijft het budget beschikbaar voor de 

uitvoering van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid.  

 

Overige consequenties 

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 is coördinatie van de 

geplande activiteiten noodzakelijk. De uitvoering van deze activiteiten zal binnen het team 

economie uitgevoerd en gecoördineerd worden. De noodzakelijke uren hiervoor zijn in het 

plan opgenomen. 

 

Monitoring evaluatie 

Jaarlijks zal een voortgangsrapportage worden opgesteld op basis van de uitgevoerde 

activiteiten. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van de database van de klimaatmonitor 

van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 

Op de website Klimaatmonitor kunnen veel gegevens worden gevonden die relevant zijn 

voor de monitoring van het gemeentelijk klimaatbeleid. Met deze gegevens wordt inzicht 

gegeven in de emissies van CO2 en andere broeikasgassen per gemeente. 

Ook presenteert de Klimaatmonitor gegevens m.b.t. hernieuwbare energie en een groot 

aantal onderliggende prestatie-indicatoren als energielabels van gebouwen, aardgasauto’s, 

opgestelde vermogens van diverse duurzame technieken e.d.  

Voorgesteld besluit 

1.  In te stemmen met het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018, gemeente Beemster. 

2.  De activiteiten uit het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2016 financieel te  

dekken uit de reserve Duurzaamheidsagenda reductie CO2), tot een bedrag van 

maximaal  € 233.400,-  

3.  Jaarlijkse onderbestedingen danwel overschrijdingen ten gunste danwel ten laste van de 

reserve Duurzaamheidsagenda reductie CO2 te laten komen. 

4.  Instemmen met het voorstel om, indien de reserve ‘Duurzaamheidsagenda reductie CO2’,   

     naar verwachting medio 2017, uitgeput is door het uitvoeren van de geplande activiteiten,  

     de raad op dat moment een aparte financiële dekking voor te leggen voor de uitvoering  

     van de overige activiteiten, gebaseerd op de actuele financiële stand van zaken.  

 

Communicatie/Participatie 

Het vaststellen van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 zal breed 

gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen zoals website, persbericht e.d. 

Daarnaast zal een exemplaar van het uitvoeringsplan aan alle relevante partners worden 

toegestuurd. 

  


