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BELEIDSBRIEF KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

April 2020

Aan de raadsleden van de gemeente Weststellingwerf,

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s. Dat heeft de raad ook onderkend. Uitgesproken is 
dat ook Weststellingwerf een steentje bijdraagt om te voldoen aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Ook willen wij natuurlijk voldoen aan de eisen die het Nationaal 
Klimaatakkoord ons als gemeente vraagt. De noodzaak om hier beleid op te ontwikkelen is evident. 
Hierbij heeft het College het besef dat zij hier niet alleen voor staat. Veel activiteiten komen uit de 
samenleving zelf en die zien we ook in onze gemeente tot stand komen. Het is beslist niet alleen de 
taak van de gemeente om beleid te ontwikkelen, integendeel. Veel beleid wordt ontwikkeld op 
nationaal niveau en zelfs op internationaal niveau. Lokaal wordt er intensief samengewerkt met 
andere lokale overheden, instellingen, stichtingen en ondernemingen. Duidelijk is dat we 
samenwerken. 

Klimaat en duurzaamheid zijn ook niet los te zien van bestaande beleidssectoren. Het is in feite 
facetbeleid. Binnen de bestaande beleidsterreinen wordt er aandacht geschonken aan klimaat en 
duurzaamheid. Dat is ook hier in Weststellingwerf aan de orde. Zo wordt bij het nieuwe rioleringsplan 
aandacht besteed aan klimaat en duurzaamheid. Dat is noodzakelijk, al was het alleen maar omdat de 
klimaatverandering ook van betekenis is voor de opgaven die voorliggen bij de riolering. Op veel 
beleidsterreinen kan deze relatie worden gelegd. 

In het collegeprogramma 2018-2022: ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!’ staan twee 
opgaven benoemd met betrekking tot klimaat en duurzaamheid. Het betreft nr. 34. Van 
Klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf en 35. Werken aan een duurzaam 
Weststellingwerf. Nadere uitwerking van deze onderwerpen hebben ons er toe doen besluiten om 
deze twee opgaven samen te voegen tot één. Dat heeft geresulteerd in het opstellen van een 
Strategische Planning Klimaat en Duurzaamheid, die wij onlangs in concept hebben vastgesteld. Het 
is een planning van de belangrijkste activiteiten die wij als gemeente ondernemen in het kader van 
klimaat en duurzaamheid. Het is een vorm van programmasturing. Binnen het programma kunnen 
elementen in de loop van de tijd worden toegevoegd of minder aandacht krijgen, al naar gelang de 
samenleving daarom vraagt. Het uiteindelijke doel, de klimaatafspraken van Parijs, is gegeven en de 
weg er naar toe moet verder worden verkend. We beseffen dat we kunnen en moeten helpen, kunnen 
stimuleren en faciliteren, en het goede voorbeeld geven als het gaat om onze eigen objecten en eigen 
beleid, niet meer maar ook niet minder. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd en dat 
hoeft ook niet. Deze transitie en de bijstelling van het programma zal de komende jaren aandacht 
blijven opeisen. 

Doel van deze Strategische Planning is om daarmee een overzicht te creëren van de opgaven die op 
dit dossier spelen en op welke manier u als raad hierbij betrokken wordt. We hebben dit gedaan aan 
de hand van de pijlers zoals die in opgave 35 uit bovengenoemd collegeprogramma zijn verwoord. 
Mede gelet op de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, maar ook naar 
aanleiding van de werkvergadering op 12 december 2019, hebben wij de invulling van de pijlers 
geactualiseerd en inzichtelijk gemaakt. We hebben deze Strategische Planning in een 
werkvergadering op 24 februari 2020 met u besproken. In deze Beleidsbrief beschrijven we de 
Strategische Planning van Klimaat en Duurzaamheid, werken we de pijlers verder uit en formuleren 
binnen de pijlers opgaven. Voor een aantal opgaven hebben we een eerste voorzichtige kostenraming 
opgenomen. Uiteraard worden, waar nodig, na vaststellen van deze Beleidsbrief de opgaven verder 
apart uitgewerkt en in besluitvorming gebracht. 



2

Met de vaststelling van deze Beleidsbrief stemt u in met de programmatische wijze waarop het college 
inhoud wil geven aan het klimaat en duurzaamheidsbeleid. U stemt in met de pijlers en met de binnen 
de pijlers benoemde opgaven. De uitwerking van de opgaven worden zoals gezegd daar waar nodig 
separaat ter besluitvorming voorgelegd.

Voor de programmasturing, algemeen coördinerende activiteiten en het structureel werken aan 
programmadoelen is meer structurele formatie nodig dan op dit moment aanwezig is. Aan het eind van 
de beleidsbrief geven we hiervoor een indicatie. Bij de Voorjaarsnota wordt hiervoor een voorstel ter 
besluitvorming aan u voorgelegd.

1. Programma Pijler Energietransitie

De aarde warmt op. Om dit te beperken, is het nodig dat we met zijn allen zo weinig mogelijk CO2 
uitstoten. In het Nationaal Klimaatakkoord hebben we hier afspraken over gemaakt. Eén van de 
afspraken is dat we van het aardgas afgaan en schone energie opwekken met bijvoorbeeld de zon of 
de wind. De overgang naar een schone manier van energie opwekken noemen we de energie-
transitie. Tegelijkertijd werken we aan het terugdringen van het energiegebruik, door bijvoorbeeld 
onze gebouwen te isoleren, te kiezen voor zuiniger apparaten en ons gedrag aan te passen. Wat we 
niet verbruiken hoeven we immers ook niet op te wekken.

In de pijler Energietransitie wordt vooral teruggegrepen op landelijke afspraken die de gemeenten 
gezamenlijk (via de VNG) hebben gemaakt in het kader van het Nationaal Klimaatakkoord. Per 
opgave hebben we hierna aangegeven of dit van toepassing is. 

1.1.Plan van Aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed (ET1)

Het is niet realistisch om de totale vastgoedportefeuille gelijktijdig te verduurzamen. In het Plan van 
Aanpak wordt een strategie bepaald om binnen de ambitie concrete stappen te zetten door het 
vormen van een kernportefeuille van 5 panden. 

De strategie om de vastgoedportefeuille te verduurzamen doen we door de focus te leggen op deze 
kernportefeuille. We starten met het bepalen van de nul-situatie voor de panden in de kernportefeuille. 
Dan brengen we per pand mogelijke verduurzamingsvoorstellen in beeld. Door het selecteren van een 
optimale samenstelling van energiebesparende maatregelen en bouwkundige aanpassingen wordt 
inzichtelijk gemaakt welke maatregelen het meest effect hebben op de reductie van het 
energieverbruik.

Voor panden die niet tot de kernportefeuille behoren, zoeken we op vervangingsmomenten naar 
duurzame alternatieven of we maken eerder gebruik van kansen die zich aanbieden. De resultaten en 
de opgedane ervaringen van het verduurzamen van de kernportefeuille dienen als input voor het 
verduurzamen van het overig gemeentelijk vastgoed.

* Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed maakt deel uit van het Nationaal 
Klimaatakkoord. Er gelden landelijke normen.

Onze kantoorgebouwen voldoen nu aan de huidige landelijke normen. Dat wil niet zeggen, dat we niet 
meer kunnen doen. Ambtelijk is er een plan voorbereid voor aanvullende energie-investeringen. Dit 
plan ontvangt de raad binnenkort van ons college. 

1.2.Prestatieafspraken met woningcorporaties verduurzamen woningvoorraad (ET2)

Jaarlijks doen de woningcorporaties een bod met betrekking tot hun inzet in het kader van onze 
woonvisie. Dit leidt tot jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en de 
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huurdersorganisatie. In 2019 is daarin nadrukkelijker aandacht besteed aan duurzaamheid. We gaan 
vanaf nu met betrekking tot de energie-transitie en de communicatie daarover meer samenwerken. 
We betrekken hen bij het werkproces, zodat de visie op de warmtetransitie, het gas-loos maken van 
straten/wijken en de corporatieplannen voor herstructurering en verduurzaming op elkaar afgestemd 
zijn en elkaar versterken. 

Beide corporaties investeren in onderhoud en verbetering van de woningkwaliteit, en de 
energieprestatie. Ze werken aan een CO2-neutrale portefeuille in 2050 en verwachten, dat al in 
2020/2021 de gemiddelde energielabel B of hoger zal zijn. Bij al deze inspanningen staat de 
betaalbaarheid voor hen voorop. Woningstichting Weststellingwerf voorziet de komende twee jaar 
zoveel mogelijk huurwoningen van een pakket zonnepanelen (6-8 stuks).

* Verduurzamen van de huurvoorraad maakt deel uit van het Nationaal Klimaatakkoord. 

Jaarlijkse prestatieafspraken, en daarbinnen het maken van afspraken over het verduurzamen van de 
woningvoorraad, zijn verplicht. 
We verwachten de komende jaren extra inzet te moeten plegen op het onderwerp prestatieafspraken 
met betrekking tot de verduurzaming. Vooral bij het samen optrekken met de 
woningbouwverenigingen kunnen we als gemeente van betekenis zijn. Van de gemeente wordt 
vooralsnog geen uitvoeringsbudget verwacht.

Planning:
U ontvangt de nieuwe prestatieafspraken in Q4 2020. Daarbij zullen we een verdere uitwerking van 
afspraken op het gebied van energieprestatie opnemen en onze eventuele bijdrage.

Daarnaast doen partijen jaarlijks verslag over de voortgang van hun prestaties en de gemaakte 
afspraken ten aanzien van de verbetering van de energieprestatie. Het energielabel is één van de 
indicatoren voor de jaarlijkse monitor.

1.3.RES Fryslân (ET3)

Het Nationaal Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de klimaatafspraken van Parijs. 
Fryslân is één van de 30 RES-regio’s die in een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft hoe de 
regio daaraan kan en wil bijdragen. Dit betreft keuzes over waar, hoe en hoeveel het best grootschalig 
duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Als onderdeel van de RES geeft de Regionale 
Strategie Warmte (RSW) inzicht in de regionale warmtevraag, de beschikbare warmtebronnen en de 
infrastructuur die daarvoor nodig is, dit als alternatief voor het aardgas. Maatschappelijk draagvlak en 
financiële haalbaarheid zijn van groot belang. 

In ons collegeprogramma staat, dat we de internationale klimaatafspraken naar Weststellingwerf 
vertalen. De opgave Friese Regionale Energiestrategie draagt daaraan bij. Ondertussen spreken we 
over de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES-Fryslân). Op 30 september 2019 heeft u het 
Startdocument RES-Fryslân vastgesteld. Daarmee is commitment uitgesproken om samen te werken 
aan duurzame Friese energieproductie. 

Met de Concept RES-Fryslân als tussenstap, werken we dit jaar intensief samen om uiteindelijk op 1 
maart 2021 de definitieve RES-Fryslân (RES-Fryslân 1.0) te kunnen indienen bij het rijk. 

De tijd tot 1 juni 2020 voor de Concept RES-Fryslân is te kort om alle betrokkenen daar goed bij te 
betrekken. Daarom bestaat de Concept RES-Fryslân alleen uit projecten van duurzame opwek die al 
gerealiseerd zijn of zijn vergund. De vereiste procedures, inclusief de inspraak, zijn voor deze 
projecten al afgerond. Met die projecten wekken we in Fryslân tenminste 2,3 TWh (TeraWattuur) 
duurzame energie op in 2030. De landelijke opgave voor alle regio’s samen is 35 TWh.
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* Het werken aan en opleveren van een concept RES, het tweejaarlijks opstellen van een actuele 
RES (RES1.0/RES2.0/..enz.) maakt deel uit van het Nationaal Klimaatakkoord. Ook adequate 
communicatie en samenwerking met inwoners en stakeholders is verplicht. In aansluiting daarop 
moeten RO-procedures om opwek, transport en opslag mogelijk te maken tijdig doorlopen zijn.

De gemeentelijke bijdrage aan het provinciale proces om tot de RES-Fryslân 1.0 te komen, is gedekt. 
Dit vraagt wel de nodige extra formatie van de gemeente. We hebben het dan over o.a. onderzoek, 
opstellen nieuw beleid, planvorming en communicatie. 

Planning:
Het Startdocument RES-Fryslân is vastgesteld in Q3 2019.
De Concept RES-Fryslân hebben wij reeds aangeboden voor behandeling in de raadsvergadering van 
mei 2020. Deze wordt op 1 juni 2020 door de regiegroep RES-Fryslân ingediend bij het rijk.
Vervolgens rekent het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)  alle 30 Concept RES-en door en 
vergelijkt die met de landelijke opgave van 35TWh.  Als na 1 augustus blijkt dat het totaal 
ontoereikend is, dan volgt een onderlinge herverdeling. De voorbereiding van het gesprek over het 
definitieve bod is gestart. Dit betreft de extra inzet die de partijen in RES-Fryslân willen en kunnen 
doen bovenop het eerste bod in de concept-RES.
Wij bieden u de RES-Fryslân 1.0 ter vaststelling aan in december 2020. De RES-Fryslân 1.0 moet op 
1 maart 2021 ingediend zijn bij het rijk.
Daarna gaan we elke twee jaar de RES-Fryslân evalueren en updaten (RES-Fryslân 2.0 / 3.0 /..).

1.4.Gemeentelijke transitie warmte (ET4)

Gemeenten zijn volgens het Nationaal Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de 
gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden 
moeten wij eind 2021 een visie op de warmtetransitie hebben. Deze gemeentelijke visie 
Warmtetransitie geeft richting in de aanpak en geeft partijen houvast. Het maakt duidelijk wanneer, in 
welke volgorde wijken en dorpen aardgasvrij worden en welke alternatieve hernieuwbare 
warmtebronnen we daarvoor in willen zetten. De raad stelt deze visie Warmtetransitie vast. 

De visie Warmtetransitie en de wijk-/dorpswarmteplannen vormen één logische eenheid. U hebt ons 
gewezen op het belang van een goede voorbereiding, organisatie en kennisdelen bij de energie-
transitie in de gemeente. Daarom leggen we u in Q3 2020 eerst een plan van aanpak ter 
besluitvorming voor. Daarin presenteren we u de aanpak, de diverse activiteiten gericht op de 
gemeentelijke warmtetransitie in hun onderlinge samenhang en de daarmee samenhangende inzet en 
kosten. 

Om in 2030 goed op koers te liggen, zullen tot 2030 per jaar al ruim 240 woningen in de gemeente 
van een alternatieve duurzame warmtebron gebruik moeten kunnen maken. Niet alle dorpen gaan 
gelijktijdig over op alternatieve warmtebronnen. Er lijkt nog tijd, maar het is een intensief traject en 
vraagt zorgvuldige voorbereiding en communicatie. Gelijktijdig met de visie Warmtetransitie willen we 
in 2021 al ervaring op doen in de eerste twee dorpen en/of wijken met het opstellen van een 
warmteplan. In het plan van aanpak wordt hier een nader voorstel voor gedaan.

Het onderzoek en het opstellen van de visie Warmtetransitie vraagt specifieke expertise en capaciteit, 
die binnen de dienst niet aanwezig is. Hetzelfde geldt voor het voorbereiden en opstellen van een 
uitvoeringsplan voor elk dorp en elke wijk. Ook voor de daarbij noodzakelijke buurtanalyses (technisch 
en sociaaleconomisch) en intensieve communicatie is specifieke expertise en capaciteit nodig. Waar 
mogelijk zoeken we de samenwerking met de andere (OWO)gemeenten. 
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Het rijk vindt deze opgave zodanig van belang dat er in het Gemeentefonds een bedrag voor is 
opgenomen. Nadat we de plannen hiervoor hebben voorbereid en bij u terugkomen voor een besluit 
hiertoe, zal moeten blijken of dit bedrag voldoende is om dit te kunnen uitvoeren. 

Bovenstaande activiteiten zijn ter voorbereiding op de uitvoering van de warmtetransitie in dorpen en 
wijken. 

Vervolgens zullen deze plannen ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. De met de uitvoering 
gemoeide kosten, de verdeling van de kosten en de betaalbaarheid komen terug als de plannen 
verder uitgewerkt zijn. Deze zullen veel hoger zijn dan de geschatte voorbereidingskosten. 

*Op basis van het Nationaal Klimaatakkoord is het opstellen van een visie op de 
warmtetransitie en het maken van warmteplannen voor wijken en dorpen verplicht. Dit geldt 
ook voor het betrekken van inwoners en stakeholders en het tijdig doorlopen van RO-
procedures die de plannen mogelijk maken. 

Het rijk heeft in haar Septembercirculaire 2019 rekening gehouden met een bijdrage van € 202.000, = 
in het Gemeentefonds voor de visie Warmtetransitie. Hier kunnen we een begin mee maken. In het 
Plan van Aanpak en in de visie Warmtetransitie wordt duidelijk wat de vervolgkosten zullen zijn. 
In Q4 2021 kunnen we voor de eerste periode van 5 jaar een nauwkeuriger begroting maken van de 
warmteplannen, op te stellen in die periode.
We verwachten structureel meer formatie nodig te hebben voor de gemeentelijke warmtetransitie. 
Eerst voor planvoorbereiding en daarna voor de uitvoering. 

Planning:
In Q3 2020 bieden we de raad een ‘Plan van Aanpak gemeentelijke warmtetransitie’ ter vaststelling 
aan. 
Onze gemeentelijke visie Warmtetransitie (aardgasvrij maken) ontvangt u in Q4 2021 ter vaststelling. 
We gaan deze visie Warmtetransitie elke 5 jaar herijken.
Het opstellen van warmteplannen (uitvoeringsplan per dorp/wijk) is een langlopend traject (10 à 30 
jaar). In welke volgorde en hoe we dit gaan aanpakken is afhankelijk van besluiten van uw raad. 
Zowel de planontwikkeling als de uitvoering in alle dorpen/wijken in Weststellingwerf is niet gelijktijdig. 
Wij willen in 2021 met de eerste dorpen starten.

1.5.Duurzame mobiliteit (ET5)

In het collegeprogramma staat onder de pijler Energietransitie de opgave ‘Duurzame mobiliteit’. Daar 
zijn binnen de gemeente geen specifieke projecten voor. Binnen de regio Fryslân werken de 
overheden (gemeenten en provincie) samen binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur aan een 
voorstel. Dat past goed binnen het onderdeel ‘Duurzame mobiliteit’ uit het collegeprogramma. Het is 
ons voornemen daar in te participeren.

Vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt onder regie van het Ministerie van I&W 
gewerkt aan afspraken voor de uitrol van dekkende laadinfra. Het betreft alle publieke en private 
partijen die bij laadinfra betrokken zijn. Beoogd resultaat zijn breed gedragen afspraken op weg naar 
2030.

Doel van de Friese samenwerking is om gezamenlijk een concessie uit te geven (Europees 
aanbesteed, zoals dat ook in de provincie Groningen en Drenthe is gebeurd). Daarnaast wordt op 
basis van o.a. prognoses conceptplaatsingsbeleid opgesteld. 

Wij kunnen op dit moment niet aangeven welke kosten dat voor de gemeente met zich meebrengt.  Dit 
is afhankelijk van ons besluit rond het go/no-go moment in Q3 2020. 
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Planning:
Het gezamenlijk traject is begin 2020 gestart. Er is voor de komende maanden nog een aantal 
ambtelijke werksessies gepland. Eind Q2 zijn de Uitgangspuntennotitie over het vervolgtraject en de 
samenwerkingsovereenkomst beschikbaar. Op dat moment is er voor de individuele overheden een 
go/no-go moment. Er wordt een Aanbestedingsdocument opgesteld voor de beoogde gezamenlijke 
concessie. In Q4 2020/Q1 2021 volgt de aanbesteding en de gunning. Gelijktijdig wordt het 
conceptplaatsingsbeleid opgesteld. Daarbij hoort een gemeentelijk besluitvormingstraject. Start 
uitvoering (plaatsing laadpalen binnen het vastgestelde beleidskader) medio 2021 met een verwachte 
doorlooptijd van 10 jaar.
Afhankelijk van de financiële consequenties komen we bij u terug met een memo of voorstel. 

1.6.Windenergie – kleine windmolens (ET6)

Met de raadsmotie Windmolenbeleid provincie Fryslân heeft u een eerste basis gelegd voor een 
ruimhartiger beleid voor het plaatsen van kleine windmolens in onze gemeente. Echter het vraagt nog 
om verdere verruiming van het provinciaal beleid. Daarna wordt duidelijk of er in onze gemeente 
daadwerkelijk (voldoende) ruimte komt voor het plaatsen van kleine windmolens. Zo ja, dan vraagt dat 
om het opstellen van gemeentelijk plaatsingsbeleid. Dat vastgestelde plaatsingsbeleid moet ruimtelijk 
worden vertaald. Het ligt hierbij niet voor de hand om voor iedere individuele initiatiefnemer een 
planologische procedure te volgen. Zo mogelijk komt er een collectieve planologische regeling (een 
zgn. facetbestemmingsplan).

Als er nieuw beleid en een facetbestemmingsplan opgesteld moet worden, dan zijn daar kosten mee 
gemoeid.

Planning:
Finale provinciale besluitvorming wordt medio 2020 verwacht (wijziging Verordening Romte Fryslân 
2014). Daarna wordt de balans opgemaakt of dat voldoende basis biedt voor eigen gemeentelijk 
beleid en de doorvertaling van dat beleid in een planologische regeling. Zo ja, dan moet rekening 
worden gehouden met een totale doorlooptijd van 1 jaar. Ultimo 2021 zouden dan in onze gemeente 
de eerste kleine windmolens kunnen worden geplaatst.

1.7.Openbare verlichting (ET7) (in uitvoering)

Het verduurzamen van de openbare verlichting is nog één van de actiepunten uit het 
Klimaatbeleidsplan 2010-2020. In de periode 2010-2018 werd al 30% van de lichtmasten voorzien van 
ledverlichting. Begin 2019 heeft uw raad extra geld beschikbaar gesteld om versneld de bestaande 
openbare verlichting door ledlampen te vervangen. Hieraan wordt op dit moment uitvoering gegeven.

Planning
In de periode 2020-2021 worden de resterende lichtmasten voorzien van ledverlichting.

2. Programma Pijler Circulaire Economie

De huidige economie is lineair: Grondstof -> product -> afval. Grondstof wordt afval en gaat verloren. 
In een Circulaire Economie wordt ingezet op de waarde van producten of grondstoffen in nieuwe en 
bestaande functies of productieprocessen. Grondstoffen of hun kwaliteiten worden waardevol. We 
willen niet, dat ze verloren gaan, maar juist oneindig (her)gebruikt worden, ofwel “Afval bestaat niet”.
We werken aan een toekomstbestendige, duurzame economie. De landelijke doelstelling om in 2050 
nagenoeg 100% circulair te zijn is leidend in deze pijler. Eenmalig of onnodig gebruik van producten 
(zoals veel verpakkingsmaterialen of draagtassen) wordt zoveel mogelijk voorkomen. Grondstoffen 
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worden efficiënt ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Als er nieuwe 
grondstoffen nodig zijn, dan worden deze op een duurzame wijze gewonnen. Er wordt ingezet op het 
langer gebruik van producten en materialen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen/verwerken van huisvuil. In de pijler Circulaire 
Economie is de uitvoering van diverse opgaven gebaseerd op ondertekende intentiedocumenten of 
manifesten. Deze hebben juridisch een minder verplichtend karakter, maar zijn wel nodig om de 
landelijke doelstelling in 2050 te halen.

Manifesten, “groene” labels en intentieovereenkomsten kennen vaak een brede doelstelling. Eerlijke 
handel, duurzame producten en klimaatdoelen zijn daarin bijvoorbeeld gekoppeld. 

2.1.Opstellen Gemeentelijk Afvalstoffenbeleidsplan (GAP) + realiseren doelstelling VANG (CE1)

We streven naar een circulaire economie. We gaan bewuster om met grondstoffen, zorgen ervoor dat 
afvalstromen zoveel mogelijk leiden tot nieuwe grondstoffen en de stroom restafval kleiner wordt. We 
werken met het duurzaamste bedrijf van Nederland (2019), waardoor we al een zeer goede  na-
scheiding hebben.

Onze ambitie is om de doelstelling Van Afval Naar Grondstof (VANG) te realiseren. Met het vaststellen 
van de startnotitie Gemeentelijk Afvalstoffenplan heeft u besloten de VANG doelstelling te realiseren 
in deze collegeperiode. Wij hebben besloten om een afvalstoffenbeleidsplan op te stellen. Op basis 
hiervan kunnen we gerichte voorstellen doen om de doelstelling te realiseren.

Dit beleidsplan moet opleveren dat we meer inzicht krijgen in ontwikkelingen en trends binnen de 
afvalketen, vanaf het voorkómen van afval tot aan bron- en na-scheiding. En in relatie tot de realisatie 
van de VANG doelstellingen willen we, alvorens richting uitvoering te gaan, weten welke 
mogelijkheden er voor de gemeente zijn om het afvalgedrag en de hoeveelheid huishoudelijk afval te 
beïnvloeden. Hiermee kan een betere afweging worden gemaakt waar op ingezet moet worden.  

Ook nemen we deel aan landelijke (bewustwordings-)campagnes, zoals de campagne tegen 
zwerfafval. 

* Gemeentelijk Afvalstoffenbeleid is een wettelijke taak.

Op basis van het beleidsplan kan inzicht worden verkregen op kosten en capaciteit. 

Planning:
De oplevering en het ter besluitvorming voorleggen aan uw raad van het Gemeentelijk Afvalstoffen 
Beleidsplan is voorzien in Q1 2021. 

2.2.Pilot toepassen duurzaamheidsprincipes (CE2)

Doel van de pilot is om met een concreet specifiek project ervaring op te doen met klimaatneutraal en 
circulair inkopen. Elke OWO-gemeente heeft in dit kader een eigen pilot lopen waarvoor subsidie 
(AKCI) is ontvangen. Ons college heeft gekozen voor dit project, de herinrichting van de 
Steenwijkerweg in De Blesse, omdat dat nog in de definitie- en ontwerpfase is. Hierdoor wordt direct 
‘geoefend’ met het inbedden van duurzaamheid vanaf het eerste moment dat er met een project 
gestart wordt. De gekozen aanpak is er op gericht om te kunnen prioriteren en keuzes te maken en 
duurzaamheid vast te houden gedurende het hele project. Het betreft duurzaamheidsaspecten zoals 
materiaalgebruik, ruimtebeslag, biodiversiteit, energie, en water- en bodembeheer en het omgaan met 
extreme weersomstandigheden.
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Binnen OWO worden de ervaringen vanuit de 3 pilots actief gedeeld. De evaluatie met ervaringen en 
aanbevelingen wordt met uw raad gedeeld en zal leiden tot een voorstel dit structureel vervolg te 
geven in andere projecten. We verwachten op basis van de getrokken lessen ook bewuster te kunnen 
kiezen tussen inkoopmethodieken om tot een zo duurzaam en circulair mogelijk resultaat te komen.

Medio 2020 wordt de ontwerpfase van project De Blesse afgesloten met een Definitief Ontwerp. Dit 
vormt de basis voor een raadsvoorstel om het benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen. 
Hiermee kan de herinrichting worden gerealiseerd. Naar verwachting is de herinrichting dan in 2021 
gereed.

* Heeft het karakter van een structureel proces waar aandacht is voor het continu zoeken en 
afwegen naar verbetermogelijkheden. Concrete voorstellen worden u apart aangeboden.

Het herinrichtingsproject kent zijn eigen procedure. U wordt hierbij betrokken zoals afgesproken.
U ontvangt in Q1 2021 een voorstel voor het structureel toepassen van de duurzaamheidsprincipes op 
basis van de evaluatie van deze pilot.

Projectkosten:
€ 10.000 (gedekt uit subsidie)

2.3.Uitvoering geven aan ondertekend manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (CE3)

We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In onze inkoop- en 
aanbestedingstrajecten zetten we in op maatschappelijk verantwoord inkopen. Daaronder verstaan we 
ook het kiezen voor duurzame alternatieven. Dit is al een structurele afweging, waarbij we natuurlijke 
momenten, haalbaarheid en betaalbaarheid laten meewegen. Voorbeelden zijn de gezamenlijke 
inkoop van duurzame energie in de provincie en de inkoop door onze eigen facilitaire dienst. Dat geldt 
ook voor de aanschaf van materieel en materiaal (o.a. gereedschap en ten behoeve van het 
gemeentelijk wagenpark),
Dit verder ontwikkelen is een continu proces. Indien relevant zullen hiervoor voorstellen aan u 
voorgelegd worden. De hierboven bij CE2 genoemde pilot De Blesse is daarvan een belangrijk 
voorbeeld. 

Inkoop is in OWO-verband georganiseerd. Waar wij ervaring op doen in de pilot “toepassen 
duurzaamheidsprincipes (CE2)” hebben onze OWO-collega’s ook pilots in uitvoering. We zullen die 
ervaringen met elkaar delen. 

* Heeft het karakter van een structureel proces waar aandacht is voor het continu zoeken en 
afwegen naar verbetermogelijkheden. Concrete voorstellen worden u apart aangeboden.

Planning:
Dit is een continu verbeterproces. 
Nieuwe voorstellen leggen we aan u voor ter informatie of ter vaststelling.

2.4.Versterken Circulaire Economie in Weststellingwerf (CE4)

We streven naar een economie die circulair is. Onze rol daarin is divers. Vanuit onze gemeentelijke 
taak werken we aan de VANG-doelstelling (CE1). Als opdrachtgever en inkoper kiezen we steeds 
meer voor de duurzame alternatieven (CE3). Daarnaast hebben we ook een voorbeeldrol als overheid 
of zien mogelijkheden om bewustwording te stimuleren, waardoor producenten, distribiteurs of 
consumenten duurzamer keuzes maken.
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We werken meestal niet alleen, maar vaak werken we samen in ketens. Elke partij heeft 
mogelijkheden om bij te dragen aan een circulaire economie. In ketensamenwerking werken we met 
intentieafspraken, waardoor we het met elkaar steeds beter gaan doen. Op dit moment werken we 
aan afspraken voor de betonketen. BouwCirculair is initiatiefnemer. Als zich in andere ketens kansen 
voordoen zullen we die oppakken. 

We zijn aangesloten bij Circulair Fryslân. We hebben een ambitiedocument ondertekend. Daarmee 
verklaren we, dat we minstens 10% van de fysieke producten circulair inkopen, kiezen voor circulair 
geproduceerd straatmeubilair en vervangingen binnen ons wagenpark doen met voertuigen op basis 
van niet-fossiele brandstoffen. Circulair Fryslân komt met initiatieven op diverse thema’s waar we in 
principe op aanhaken, maar juridisch niet toe verplicht zijn. Door onze eigen circulaire ambitie te 
versnellen beogen we een vliegwielbeweging in de maatschappij te bereiken.

* Heeft het karakter van een structureel proces waar aandacht is voor het continu zoeken en 
afwegen naar verbetermogelijkheden. Concrete voorstellen worden u apart aangeboden.

Planning:
Dit betreft een continu proces van verbetering en versnelling.
Nieuwe voorstellen zullen aan u voorgelegd worden ter informatie of ter vaststelling.
Op dit moment hebben wij geen voorziening om initiatieven vanuit de inwoners op dit thema te 
faciliteren. Wij zijn van plan in onze verkenning (zie CS1) hier aandacht aan te schenken.

3. Programma Pijler Klimaat-robuust

De pijler Klimaat-robuust betreft de uitvoering van landelijke afspraken om in 2050 een veilige en 
klimaat-robuuste leefomgeving te hebben. Klimaatverandering zorgt voor veel overlast in de 
samenleving door extreem weer. Extreem weer duidt op perioden met extreme regenval of langdurige 
droogte. Maar ook op periodes met veel hogere temperaturen dan we hier gewend waren en 
zeespiegelstijging. Dit leidt tot overlast situaties waarin we overlast ervaren van hitte, water of droogte. 
Dat vraagt andere keuzes in de openbare ruimte of bij de inrichting van tuinen om overlast te 
beperken of om er beter mee te kunnen omgaan. Dit heeft effect op eisen die we stellen aan de 
openbare ruimte, aan de inrichting van eigen erven en aan de riolering. 
Een omgeving die aangepast is op klimaatverandering of waar we anders weten om te gaan met de 
gevolgen van extreem weer. De gemeente heeft de taak zorg te dragen voor adequate riolering.

Klimaatverandering heeft effect op de biodiversiteit. Daarom wordt ook dit onderwerp meegenomen in 
deze pijler.

3.1.Uitvoeringsprogramma met maatregelen om overlast van extreme regenval te voorkomen 
(KR1)

Het Nationaal Deltaplan is opgesteld om ons preventief en adaptief voor te bereiden op 
klimaatverandering (extreem weer). Het doel is een klimaatbestendige en water-robuuste omgeving in 
2050. Alle gemeenten werken aan gestelde tussendoelen om dat te bereiken. Het eerste tussendoel 
betrof het in beeld brengen van de kwetsbaarheden. De gemeente Weststellingwerf heeft vanuit het 
project ‘Stresstesten Fryslân’ wateroverlastkaarten (alleen maaiveld zonder riolering) gemaakt. Op 
basis van de geconstateerde risico’s zijn nu negen locaties in beeld waar op korte termijn maatregelen 
nodig zijn. Het uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar wordt opgenomen in het nieuw op te 
stellen Gemeentelijk Rioleringsplan.

* Dit betreft een gemeentelijke taak. 
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De projectkosten vloeien voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en uw besluit daarover.

Planning:
Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan: Medio  2020 ter vaststelling in de raad. 

3.2.Biodiversiteit (KR2)

Er zijn al veel acties met betrekking tot biodiversiteit in de gemeente. Vanuit groenbeheer besteden wij 
vanuit groenbeheer ook nu al aandacht aan bermbeheer en aan natuurlijke bestrijdingsmethodes. En 
we geven aandacht aan de insectenpopulatie. We hebben een Bomenbeleidsplan. 

Met een memo gaan we uw raad informeren over bovenstaande en andere activiteiten. 
Vooruitlopend op deze memo zullen we de bestrijding van de eikenprocessierups al meenemen in de 
komende begroting. 
Overige voorstellen voortvloeiend uit de memo leggen we u in de loop van 2021 voor. Dit kan 
betrekking hebben op het continueren van huidig activiteiten of op nieuwe initiatieven. 

Planning:
De memo wordt in Q3 2020 opgesteld.
Daarop gebaseerde beleidsvoorstellen komen in de loop van 2021 op uw agenda.

4. Programma Pijler Communicatie en Samenwerken

Ons college beseft dat zij niet alleen staat in de hiervoor beschreven opgaven. Regelmatig komen 
initiatieven bij bedrijven of inwoners vandaan om te werken aan een duurzamer Weststellingwerf. We 
kunnen beleid ontwikkelen door nationaal beleid door te vertalen. Maar we kunnen ook beleid 
ontwikkelen dat aansluit op de activiteiten die in onze gemeente lokaal ontstaan in de maatschappij. 
Denk daarbij aan repair-cafés, lokale maatwerk alternatieven voor aardgas of bermbeheer. Ons 
college wil werk maken van samenwerken. 

We realiseren ons, dat we hier op verschillende manieren aan moeten werken. We kunnen en moeten 
helpen. Dat kan door te stimuleren en te faciliteren, en door het goede voorbeeld te geven. Daar gaan 
we ook over communiceren. Maar we gaan ook in samenwerking zoeken naar een andere invulling 
van rollen, zoals we bijvoorbeeld doen in de pilot met de maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade 
2020-2021. Als we anderen willen betrekken, verantwoordelijkheid geven of ondersteunen om die 
verantwoordelijkheid op te kunnen pakken dan moeten we op verschillende manieren in gesprek 
raken. 

Communicatie en Samenwerken zijn rand-voorwaardelijk om de actielijnen in de andere pijlers te laten 
slagen. In alle landelijk of regionaal opgestelde kaders wordt nadrukkelijk gewezen op communicatie 
en samenwerking. Dit is ook in lijn met de aanpak zoals bedoeld in de omgevingswetgeving. 

In deze pijler verwachten we dat veel initiatieven samenkomen. Als kern voor het ondersteunen van 
initiatieven van inwoners zien we het energiefonds (CS2). We zullen eerst onze ambitie om te 
faciliteren en stimuleren (op basis van behoefte, noodzaak of plicht) concretiseren. We gaan 
verkennen welke mogelijke invullingen we daarvoor zien (CS1). De inzet, omvang, regels en wijze van 
uitvoeren van het Energiefonds zien wij daarmee onlosmakelijk verbonden. 

Kortom, communicatie kent veel vormen en uitingen. Het gaat over relaties, voorbeelden delen, 
samenwerken, informatie delen en ophalen en natuurlijk, over draagvlak en acceptatie.

4.1.Ambitie faciliteren en stimuleren, zowel technisch als financieel (CS1): 
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Steeds duidelijker wordt het, dat de verduurzaming van de woningvoorraad (en bedrijfspanden) niet 
enkel een technische, maar vooral ook een sociale en financiële uitdaging is. We verwachten dat ook 
inwoners en bedrijven hun verantwoordelijkheid oppakken. We vinden ook dat oplossingen haalbaar 
en betaalbaar moeten zijn. 

We verkennen welke mogelijkheden met praktische of financiële ondersteuning er zijn om passend te 
stimuleren en faciliteren. Naast technische en procesmatige ondersteuning, hoort daar ook zeker bij 
het verder onderzoeken van de mogelijkheden van financiële ondersteuning. We zullen hierbij vooral 
ook kijken naar de vele goede voorbeelden die er in het land zijn. 

Vanuit die inzichten hebben we het voornemen om u aanvullende voorstellen voor te leggen. 
Vervolgvoorstellen die ook betrekking kunnen hebben op extra budget toe te voegen aan het 
Energiefonds Weststellingwerf. We zien daarmee ook mogelijkheden deze Bestemmingsreserve 
breder in te zetten, dan voor de energie-transitie.(zie ook CS2) 

Technische, financiële en procesmatige ondersteuning kunnen voor de gemeente kosten of extra inzet 
betekenen. Nieuwe voorstellen zullen aan u voorgelegd worden ter informatie of ter vaststelling.

Planning:
We leggen u in Q3 2020 het resultaat van deze verkenning met aanbevelingen voor. Op basis van de 
besluitvorming werken we de voorstellen voor ondersteuning van initiatieven van onderop uit. Dit doen 
we qua planning in nauwe samenhang met het uitwerken van de regels voor het Energiefonds.

4.2.Energiefonds Weststellingwerf (CS2)

De raad heeft de Bestemmingsreserve Energietransitie ingesteld, het Energiefonds Weststellingwerf. 
Hierbij hebt u aangegeven dat de bestedingen bij de dorpen en wijken terecht moeten komen. Doel is 
om het beschikbare geld vooral in te zetten om onze inwoners in collectief verband voor te bereiden 
en enthousiast te maken voor de energie-transitie. Zo krijgen onze inwoners toegang tot kennis om 
mee te denken en mee te beslissen. 

Passend bij dat doel en het beschikbare budget zullen wij samen met de raad komen tot een eerste 
set aan bestedingsregels. 

Vanuit de hierbij ook nog nader te bepalen ambities (financieel en/of facilitair) worden deze 
bestedingsregels op termijn zo nodig uitgebreid. De basis hiervoor ligt vooral ook in het resultaat 
opgave CS1. 

Als we tevreden zijn over de resultaten bij CS 3 en 4, dan kunt u van ons een voorstel verwachten om 
de lokale uitvoering van het energieloket en de inzet van energiecoaches in wijken en dorpen na 2020 
te faciliteren vanuit het Energiefonds.

In eerste aanleg sluiten wij aan bij het al beschikbare budget, gevoed met inkomsten uit de twee 
zonneparken op gemeentegrond. Op basis van bijgestelde ambities doen wij zo nodig 
vervolgvoorstellen om extra budget toe te voegen aan het Energiefonds. 

Planning:
Ons college doet in het Q3 2020 een eerste voorstel voor omvang en subsidieregels en 
uitvoeringswijze. Na het resultaat van opgave CS1 komen wij zo nodig met vervolgvoorstellen.

4.3.Gemeentelijk energieloket (CS3)

Elke gemeente is verplicht een gemeentelijk energieloket in te richten. Wij zetten de huidige 
samenwerking met het digitale Duurzaam Bouwloket voort (www.duurzaambouwloket.nl). We gaan de 
vindbaarheid en herkenbaarheid van het loket voor onze inwoners vergroten. Daarnaast verbinden we 
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het digitale loket met lokale ondersteuning. Zo zetten we in op bewustwording en toegang tot 
voldoende kennis en zijn we in staat om het vooral ook “klein” en ‘dichtbij” te organiseren. Het werken 
met energiecoaches sluit hierop aan (zie CS4).

Het Duurzaam Bouwloket is daarmee de backoffice met heel veel kennis. Lokale bedrijven kunnen via 
het loket gevonden worden. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt trainingen, ondersteunt 
energiecoaches en kan lokale initiatiefnemers ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de 
dorpen en wijken. Voor 2020 hebben we € 90.000, = RRE-subsidie (Regeling Reductie 
Energieverbruik) toegekend gekregen om het energiegebruik van particuliere woningeigenaren te 
verlagen. We zetten dit in op 2 sporen. Spoor 1, opleiden en inzetten van energiecoaches, is 
opgenomen onder (CS4). Spoor 2 richt zich op het ondersteunen van collectieve activiteiten in de 
dorpen en wijken. Hiermee brengen we de kennis van het Duurzaam Bouwloket in de dorpen en 
wijken. 

We willen hier in 2020 ervaring mee op doen. Of we dit gaan doorzetten in 2021 of aanvullende inzet 
nodig hebben om het energieloket adequaat te laten functioneren, daarover zullen we bij u 
terugkomen met een voorstel. Daarbij betrekken we ook eventuele ontwikkelingen om tot een 
provinciaal digitaal platform te komen.

In de opbouw van de uitkering Gemeentefonds is rekening gehouden met € 25.000, = voor een 
gemeentelijk energieloket. Ons college zal u voorstellen zowel de € 25.000, = als de toegekende 
RRE-subsidie beschikbaar te stellen voor de opgaven CS3 en CS4. 

Planning:
Eind 2020 verwachten we u te kunnen informeren over de wijze waarop het gemeentelijke 
energieloket verder wordt ingericht en hoe het huidige Duurzaam Bouwloket daarin past. Dit is ook 
afhankelijk van afspraken die op provinciaal niveau gemaakt worden over de inrichting van een 
energieloket en van de eerste ervaringen opgedaan uit de inzet van de RRE-subsidie. Als hieraan 
financiële consequenties zijn verbonden, dan zullen wij dat aan u voorleggen.

4.4.Plan van aanpak energiecoaches (CS4)

U hebt gevraagd om te zorgen voor bewustwording en toegang tot voldoende kennis en om vooral 
positief te stimuleren. Ook hebt u geadviseerd, om het “klein” en ‘dichtbij” te organiseren. 

Wij geven hier invulling aan, door onder andere met plaatselijk belangen, de stichting De Duurzame 
Toekomst (Steggerda) en het Duurzaam Bouwloket een plan uit te rollen om de gelegenheid te bieden 
in elk dorp enkele vrijwilligers op te leiden tot energiecoach (CS2). Deze coaches worden getraind om 
mensen thuis te kunnen ondersteunen.

* De hiervoor toegekende RRE-subsidie dient in 2020 ingezet te worden. Als de ervaringen 
positief zijn, dan zullen we u een voorstel voorleggen het project door te zetten. 

We dekken deze lokale activiteiten (zie ook CS3) uit de toegekende € 90.000, = RRE-subsidie. 

Planning:
De subsidie uitkering moet voor 2021 besteed zijn. We rapporteren in Q1 2021 over het resultaat.

4.5. Communicatie (CS5) 

Omdat we alleen samen met andere overheden, bedrijven en inwoners de beoogde resultaten in de 
pijlers Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaat-robuust kunnen halen is een duidelijk 
stappenplan en strategie nodig om in de eerste plaats bewustwording te creëren. Maar ook om te 
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achterhalen hoe de gemeente kan bijdragen aan het versnellen van de energie-transitie, aan de 
verduurzaming. De pijler Communicatie en Samenwerken draagt bij aan de dialoog in alle pijlers.

U hebt tijdens de werkvergaderingen gewezen op het belang van draagvlak en communicatie. We 
leggen u een communicatieagenda voor, waarin we duidelijk maken hoe we gericht inzetten op 
verschillende doelgroepen. Dit betreft diverse manieren waarmee we bewustwording creëren, 
informeren, ondersteunen en kennis delen. We doen dit vooral ook complementair op wat er al wordt 
aangeboden door centrale overheden en in samenspraak met buurgemeenten en/of lokale 
initiatiefnemers. 

Elk project uit de strategische planning kent daarnaast een eigen communicatietraject. De 
communicatieagenda zorgt voor de onderlinge samenhang. Zo is er bijvoorbeeld voor de RES-Fryslân 
een eigen regionaal communicatietraject. Het spreekt voor zich, dat beide logisch op elkaar moeten 
aansluiten.

Ook onze voorbeeldrol die zich manifesteert in keuzes, gedrag, inkoop- en aanbesteding maakt deel 
uit van de communicatieagenda. 

We gaan één of meerdere duurzaamheidsdagen organiseren en zullen hiervoor de samenwerking met 
bedrijfsleven en onderwijs zoeken. De huidige bezetting van het team Communicatie heeft hiervoor 
niet voldoende capaciteit. We nemen de formatievraag aan het eind van deze brief mee.

* Om adequaat en efficiënt in te zetten op communicatie en samenwerking in de verschillende 
pijlers is een agenda van belang. De verplichting tot communicatie en participatie is echter 
verbonden met individuele actielijnen.

Planning:
In Q3-Q4 2020 leggen wij u een communicatie agenda voor. Inclusief een raming van kosten en inzet

Coördinatie, sturing en inzet Duurzaamheidsagenda 

In de inleiding hebben wij de opgave geschetst om Nederland duurzaam te maken. Dat is een forse 
opgave. Tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en 
een overgang naar een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Verduurzamen van Nederland is 
daarbij de opdracht. Ook hebben we in deze Beleidsbrief aangegeven dat wij op basis van een viertal 
pijlers als Weststellingwerf onze bijdrage daaraan willen en moeten leveren.
Dat gaat over een heel scala aan maatregelen, zoals energiezuinige straatverlichting, 
waterdoorlatende straatstenen, klimaat-adaptatief aanbesteden, gebruik circulaire materialen, gas-
loze wijken enzovoort. De ambities zijn groot en de tijd is op onderdelen kort. Zo moeten we in 2020 in 
ons beleid klimaatbestendig en water-robuust handelen vastgelegd hebben en voor 2021 een 
warmtevisie hebben opgesteld. Maar dat is nog maar slechts een deel van de opgave. Het Rijks brede 
programma Nederland Circulair in 2050 vraagt concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot 
en met 2023. 

Het rijk heeft eind 2019 een eerste aanzet gegeven om op de financiering van benoemde 
duurzaamheidsonderdelen voor gemeenten mogelijk te maken. Hiertoe is de Algemene Uitkering 
Gemeentefonds 2019 eenmalig verhoogd (zie Decembercirculaire Gemeentefonds 2019). De 
komende jaren geeft het rijk hier een vervolg aan. Gezien de forse opgave klimaatbeleid en de 
energie-transitie ligt het voor de hand dat deze gelden daadwerkelijk beschikbaar komen voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt.

Kortom, de komende tijd zal er prioriteit gegeven moeten worden aan deze werkzaamheden. Dat 
betekent echter dat er voor het uitvoeren van taken in deze Beleidsbrief capaciteit moet zijn om in 
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Weststellingwerf deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dan gaat het zowel om het coördineren 
en regisseren van het duurzaamheidsprogramma alsook de uitvoering van de werkzaamheden die 
daaruit voortvloeien. Overeenkomstig deze onderverdeling treft u onderstaand een inschatting 
daarover aan.

Duurzaamheid algemeen - samenhang en coördinatie 

Deze Beleidsbrief begeleidt de Strategische Planning Klimaat en Duurzaamheid, die u als bijlage 
aantreft. We laten u zien hoe we werken aan een samenhangende gemeentelijke 
duurzaamheidsagenda om zo de verwachtingen helder te hebben. Dat vraagt om een sturing op 
samenhang van de agenda en coördinatie van activiteiten verdeeld over diverse beleidsvelden. U hebt 
eerder tijdelijke formatie mogelijk gemaakt voor een kwartiermaker klimaat en duurzaamheid. Wij 
ervaren, dat er voor de coördinatie en sturing van de duurzaamheidsagenda structurele inzet nodig is, 
Voor die coördinatie willen we de tijdelijke formatie voor de kwartiermaker omzetten in een structurele 
functie van duurzaamheidscoördinator. 

Uitvoering werkzaamheden pijlers

Wettelijke taken
Zoals blijkt uit de omschrijving van opgaven binnen de verschillende pijlers zijn deze (onderdeel van) 
een gemeentelijke taak of vloeien voort uit regionaal of landelijk gemaakte afspraken. Afspraken die 
de gemeente moet nakomen. 

Overige taken
Er staan ook opgaven in de Beleidsbrief die niet vanuit het Nationaal Klimaatakkoord of anderszins op 
ons afkomen, maar waarvan de gemeente zelf de ambitie heeft om dat uit te voeren. Voor een deel is 
dat verwoord in het collegeprogramma en deels hebben we dat meegenomen uit de twee 
werkvergaderingen die we met u hebben gehad. Te denken valt aan het verduurzamen van het 
gemeentelijk vastgoed en het versterken van biodiversiteit. Ook hierbij zal bij de voorstellen die naar 
uw raad komen worden aangegeven of de werkzaamheden binnen de formatie passen of dat er 
gedacht moet worden aan al dan niet structurele uitbreiding van de ambtelijke capaciteit.

Financiële en personele consequenties
Besluitvorming over deze Beleidsbrief leidt op zich niet direct tot juridische of financiële gevolgen. 
Voor een aantal opgaven, deelacties of onderwerpen zullen we volgens de gecommuniceerde 
planning bij u terugkomen. Benodigde budgetten voor de uitwerking van de opgaven in deze 
Beleidsbrief worden vooral via deze individuele projectlijnen voorgelegd aan uw raad. Wij doen dit in 
de reguliere gemeentelijke planning- & control-cyclus en indien nodig separaat.

Voor de coördinatie en sturing van de duurzaamheidsagenda heeft het college in de Voorjaarsnota 
2020 1 Fte opgenomen. In dat licht delen wij met uw raad de inschatting van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG).  De VNG stelt: “voor de Energietransitie is ca 5 fte per gemeente 
extra nodig + 1 fte per 10.000 gasaansluitingen”. Om alleen al adequaat te kunnen voldoen aan de 
opgaven voortvloeiend uit de Energietransitie is onze eerste inschatting, dat onze structurele 
uitvoeringscapaciteit de komende tijd hiervoor moet worden uitgebreid naar 6 fte.
In de eerste jaren is dit vooral nodig voor planvoorbereiding, de ondersteuning in dorpen en wijken en 
communicatie. Het accent zal steeds meer verschuiven naar de uitvoering in dorpen/wijken en naar 
meer projectgerichte communicatie.

Ten slotte

De ambitie voor de langere termijn (2030 en 2050) is de komende jaren leidend voor het uitvoeren van 
de duurzaamheidsagenda. Met de Strategische Planning Klimaat en Duurzaamheid willen we 
structuur en duidelijkheid aanbrengen voor de komende jaren. Tegelijkertijd weten we dat dit een 
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beleidsterrein in ontwikkeling is. Met u als gemeenteraad, maar ook met inwoners en bedrijven 
moeten we slim kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen rondom duurzaamheid. 
We moeten bij kunnen sturen waar nodig, en nieuwe wet- en regelgeving inpassen. 

College van burgemeester en wethouders

BIJLAGE:

1. Strategische Planning Klimaat en Duurzaamheid


