
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

10 december 2013 
Gemeentestukken:  2013-337/37837 

 
Onderwerp: Programma Duurzaamheid 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor : 

1. het programma duurzaamheid met zes specifieke projecten vast te stellen conform dit 
voorstel; 

2. daarvoor eenmalig een bedrag van € 158.500  beschikbaar te stellen; 
3. dit bedrag te dekken door inzet van de vrije reserve; 
4. de daarvoor benodigde begrotingswijziging conform het voorstel vast te stellen. 

 
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor een krediet beschikbaar te stellen, groot € 158.500 
ten behoeve van programma Duurzaamheid, onder vaststelling van de 2e wijziging van de 
concernbegroting 2014 (zie bijlage). 
 
2. Aanleiding 
In het coalitieakkoord 2012-2014 is een ambitie uitgesproken ten aanzien van het thema 
duurzaamheid. Daarbij is afgesproken om activiteiten op dit gebied te intensiveren en een impuls te 
geven aan de verduurzaming van de lokale gemeenschap. In de afgelopen maanden is gewerkt 
aan het vertalen van deze ambitie naar concrete acties. Er is geconstateerd dat duurzaamheid 
borrelt en bruist in de samenleving maar ook nog onvoldoende van de grond komt. Er heeft een 
brede verkenning plaats gevonden welke kansen er liggen op het gebied van duurzaamheid. 
Specifiek is daarbij gekeken hoe zonne-energie daarin een katalysator kan zijn. Deze verkenning 
heeft geleid tot het nu voorliggende voorstel.   
 
3. Aspecten 
Doelstelling 
De doelstelling is om van Ridderkerk een duurzame gemeente te maken en daarbij de kracht die er 
al in de lokale gemeenschap aanwezig is te benutten. Dat doel moet bereikt worden door het 
verbinden van partijen en initiatieven en het realiseren van een aantal projecten. Eind 2014 moet 
Ridderkerk duurzaam op de kaart staan.   
 
Wat is er al bereikt 
Naast de verkenning naar de kansen op het verduurzamen van de gemeente Ridderkerk is er in de 
afgelopen maanden al een aantal successen geboekt. Deze zijn hieronder kort weergegeven. Zie 
voor een uitgebreidere beschrijven bijlage 1 ´Programma Duurzaamheid´.  
 

- Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis 
- Zonnepanelen op het dak van de kinderboerderij  
- Zonneatlas 
- Project collectieve inkoop zonne-energie 
- Communicatie via een speciale website zon in Ridderkerk 
- Lokale installateurs zonne-energie hebben zich verenigd  
- Duurzaamheidsnetwerk 
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De projecten 
Om invulling te kunnen geven aan de ambities is een zestal projecten gedefinieerd. Het betreft de 
volgende zes projecten: 
  

1. Optimale communicatie 
2. Opzetten van een duurzaamheidsnetwerk van lokale partijen; 
3. Oprichten van een kenniscentrum duurzaamheid; 
4. Een dakoppervlak campagne starten; 
5. Een crowdfundingsproject rondom een school of sportcomplex starten; 
6. Het stimuleren van Wijk Energie Coöperaties (WEC); 

 
In bijlage 1 ‘Programma Duurzaamheid’ is een nadere omschrijving te vinden van de projecten. 
 
Participatie en de rol van de gemeente 
Om te komen tot dit voorstel is met zeer veel partijen intensief overleg gepleegd. Partijen zijn 
geraadpleegd, zijn om advies gevraagd en zijn gefaciliteerd. Bij de uitvoering van de verschillende 
projecten wordt per project het niveau van participatie bepaald. Daarbij zal het veelal gaan om 
coproduceren en faciliteren. Want het uitgangspunt is om de kracht uit de lokale samenleving te 
benutten. En daarbij passen deze vormen van participatie.  
 
Daarbij is het goed om aan te geven dat er met zeer veel Ridderkerke ondernemers is gesproken. 
Onder die ondernemers bestaat ook een grote bereidwilligheid om in gezamenlijkheid Riderkerk te 
verduurzamen. En dat is ook precies wat wij met het voorstel beogen. Vooral de krachten in de 
samenleving mobiliseren, verbindingen leggen, faciliteren en slimme allianties sluiten. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om als gemeente steeds de voortrekker te zijn. In 2014 zal de 
gemeente in een aantal gevallen die rol nog wel hebben. Dat komt omdat er eerst iets moet 
worden opgebouwd. Maar na dat bouwjaar past ook weer een zekere bescheidenheid ten aanzien 
van de rol van de gemeente. De benodigde creativiteit en ondernemerschap zit juist in de lokale 
samenleving.  
 
Capaciteitsvraagstuk 
Dit voorstel heeft consequenties voor de omvang van de formatie. Als de projecten conform 
voorstel moeten worden uitgevoerd is daar extra formatie voor nodig. Het betreft een volledige 
formatieplaats voor de duur van een jaar. Ook na dat jaar zal er bij continuering van de ambities 
capaciteit beschikbaar moeten zijn.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na het raadsbesluit wordt direct gestart met de werving van de beoogde adviseur duurzaamheid. 
Deze procedure kost vermoedelijk de nodige tijd. Om de uitvoering al wel ter hand te kunnen 
nemen worden de contracten met de twee externe adviseurs verlengd tot het moment dat de 
wervingsprocedure is afgerond. De kosten voor deze twee externe adviseurs worden gedekt uit het 
bestaande budget uitvoering energieprojecten. Dit zorgt er tevens voor dat er sprake is van een 
warme overdracht zowel van kennis als opgebouwd netwerk.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Met het sluiten van het coalitieakkoord is door de coalitiepartijen de afspraak gemaakt dat er voor 
het realiseren van de ambities op duurzaamheid eenmalig een bedrag van € 100.000 beschikbaar 
is. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld op basis van een concreet voorstel. En dat voorstel ligt nu 
voor. Het gevraagde bedrag ligt echter hoger dan de oorspronkelijk afgesproken € 100.000. Dat 
komt omdat er bij het maken van die afspraak geen rekening is gehouden met de benodigde 
ambtelijke capaciteit om invulling te kunnen geven aan het realiseren van de ambities.   
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Daarom is een aanvullend bedrag noodzakelijk. Voor de uitvoering van de projecten is een 
totaalbedrag nodig van € 170.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 

- € 15.000 Project Optimale communicatie 

- € 5.000   Opzetten van een duurzaamheidsnetwerk lokale partijen 

- € 40.000 Project Kenniscentrum Duurzaamheid 

- € 30.000 Project Wijk Energie Coöperatie  

- € 80.000 Een formatieplaats voor de duur van een jaar 

Totaal: € 170.000 voor de duur van één jaar 
 
Het geraamde bedrag wordt gedekt door de inzet van reserves te weten: 

- € 11.500 vanuit de reserve SLOK-projecten. Dit bedrag staat al geraamd voor 2014.   

- € 158.500 vanuit de algemene  reserve.  

 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen wonen d.d. 9 januari 2014 
Behandeld in de raad d.d. 23 januari 2014 
a.govaart@ridderkerk.nl/497/H 


