
STRATEGISCHE PLANNING KLIMAAT EN DUURZAAMHEID (april 2020)
PIJLER OPGAVE ACTIELIJNEN - wat we doen om dit te bereiken WIE / WAT WANNEER

€ 1. Plan van Aanpak  verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed a. Opstellen en vaststellen Plan van Aanpak Raad stelt vast 2020-Q3

2. Prestatieafspraken met woningcorporaties  verduurzamen woningvoorraad a. Duurzaamheid opnemen in jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties en 
huurdersorganisatie

B&W stelt jaarlijks vast
Mededeling aan raad 2020 –Q4

3. Friese Regionale Energiestrategie (RES-Fryslân), inclusief regionaal warmteplan a. Startdocument Regionale Energiestrategie 
b. Besluitvorming concept bod Regionale Energiestrategie
c. Besluitvorming RES1.0       *planning rijksoverheid

Raad stelt vast
Raad stelt vast
Raad stelt vast

2019-Q3
2020-Q2
2021-Q1

€€ 4. Gemeentelijke transitie warmte a. Opstellen programma van aanpak   
b. Gemeentelijke visie warmtetransitie (geeft richting, tempo en volgorde voor aardgasvrij 

vrij maken van  wijken/dorpen) 
c. Opstellen wijk warmteplannen (uitvoeringsplan) voor elke wijk, samen met bewoners en 

stakeholders. De ca.  40 plannen worden niet gelijktijdig ontwikkeld. 

Raad faciliteert

Raad stelt vast

Afhankelijk van 
besluit a + b 

2020-Q3

2021-Q4

2020-2040

5. Duurzame mobiliteit a. We volgen de landelijke en provinciale verkenningen voor uitvoering van de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur

€ 6. Windenergie – kleine windmolens a. Opstellen randvoorwaarden waar in Weststellingwerf kleine windmolens kunnen komen 
conform uitspraken raad      * afhankelijk van ontwikkeling provinciaal beleid

Raad stelt vast 2021-Q2

ET

ENERGIETRANSITIE

7. Openbare Verlichting a. Er is een transisitieplan in uitvoering naar Ledverlichting In uitvoering

€ 1. Herijking gemeentelijk afvalstoffenplan (GAP) + realiseren doelstelling VANG a. Plan van Aanpak opstellen afvalstoffenbeleid
b. Opstellen afvalstoffenbeleid voor doelstelling VANG als aanzet tot nieuw GAP.

Raad stelt vast
Raad stelt vast

2020-Q2
2021-Q1

2. Pilot toepassen duurzaamheidsprincipes a. Er is geld beschikbaar voor ervaring opdoen met  toepassen  van duurzaamheidsprincipes 
bij herinrichting infrastructuur De Blesse. Uitvoeringsplan de Blesse komt naar raad.
Voorstel breed toepassen principes op basis van  evaluatie pilot + aanbevelingen in 2021

In voorbereiding

2021-Q2

3. Uitvoering geven aan ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen a. In inkoop- en aanbestedingstrajecten inzetten op verduurzamen. In uitvoering

CE

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

4. Versterken circulaire economie in Weststellingwerf a. Aansluiting bij Circulair Friesland  
b. In ketensamenwerking werken aan intentieafspraken

 

In uitvoering
In uitvoering

€ 1. Uitvoeringsprogramma met maatregelen om overlast van extremen regenval te voorkomen a. Opstellen uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) met daarin het 
beleidsgedeelte betreffende deze overlast

 
Raad stelt vast 2020-Q3KR

KLIMAAT-ROBUUST

€ 2. Biodiversiteit a. We hebben al veel acties in dit kader. Deze worden in een memo opgenomen. 
b. Er zullen voorstellen opgesteld worden  om dit beleid te continueren.

Memo
Raad stelt vast

2020-Q3
2021

€ 1. Initiëren /faciliteren  initiatieven van onderop a. Ambitie Faciliteren/stimuleren, zowel technische ondersteuning als financiële. Raad stelt vast 2020-Q3

2. Initiëren /faciliteren initiatieven van onderop a. Regels inzet “energiefonds” Weststellingwerf– bestemmingsreserve Raad stelt vast 2020-Q3

3. Initiëren /faciliteren initiatieven van onderop a. Inrichten gemeentelijk Energieloket In uitvoering

€ 4. Initiëren /faciliteren initiatieven van onderop a. Plan van aanpak energiecoaches. Er is hiervoor in 2020 geld beschikbaar (RRE-subsidie). In uitvoering
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COMMUNICATIE EN 
SAMENWERKEN

€ 5. Communicatie a. Er wordt per onderdeel gecommuniceerd en plannen opgesteld. In een communicatie-
agenda wordt hiervan een overzicht gegeven en waar nodig aanvullingen gegeven

In uitvoering
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