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Onderwerp 
Programma Duurzaamheid 2015-2018 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Het programma duurzaamheid 2015-2018 vast te stellen, conform de bijlage;  
2. Daarvoor een budget beschikbaar te stellen van €14.600,- in 2015 ten behoeve van de capaciteit 

en de financiële gevolgen mee te nemen in de 1
e
 Tussenrapportage 2015; 

3. Daarvoor in de Kadernota behorende bij de begroting 2016 jaarlijks een bedrag mee te nemen 
van €120.000 voor uitvoeringskosten van het programma Duurzaamheid en de finale afweging te 
maken bij de begrotingsbehandeling.   

 
Inleiding 
In januari 2014 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Programma Duurzaamheid 2014. In dit  
programma zijn activiteiten en projecten geformuleerd, waarbij de rode draad is dat duurzaamheid bij 
uitstek een onderwerp is waar de kracht van de samenleving kan worden benut. De samenwerking 
opzoeken met partners en de markt is dus van essentieel belang. Deze reeds ingezette aanpak willen 
we de komende jaren niet alleen continueren, maar ook intensiveren.  
 
Beoogd effect 
Ondanks de inzet van het afgelopen jaar, zijn we er nog niet. Door de integraliteit, de complexiteit en 
de noodzaak van investeringen die een concreet duurzaamheidsbeleid met zich meebrengt is het een 
proces waarbij duurzaamheid continue onder de aandacht gebracht moet worden, podium gegeven 
moet worden aan succesvolle initiatieven en een netwerk in stand gehouden moet worden. Om deze 
redenen wordt voorgesteld het programma niet alleen te continueren, maar ook te intensiveren. Hierbij 
willen we duurzaamheid vooral praktisch insteken met goed uitvoerbare projecten die gericht zijn op 
ecologische duurzaamheid en de vermindering van CO2 uitstoot.  
 
Relatie met beleidskaders 
Programma Duurzaamheid 2014  
 
Argumenten 
Verduurzaming is een keuze. Willen we een duurzame gemeente realiseren en willen we dat 
bewustwording over het belang van duurzaam handelen groeit bij bewoners, partners en gemeente? 
Dan is het voortzetten van de ingezette aanpak van belang. Indien we het programma willen 
continueren, zal ook de inzet gecontinueerd moeten worden. Het vliegwiel stopt als er niet hernieuwde 
energie in wordt gestopt. Het programma duurzaamheid 2015-2018 bevat een verdere uitwerking van 
de ambitie.  
 
Overleg gevoerd met 
Adviseurs financiën, milieu & duurzaamheid 
 
Kanttekeningen 
Het continueren van het programma Duurzaamheid gedurende de programmaperiode 2015-2018 
heeft financiële gevolgen, zoals beschreven onder financiën.   
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na het raadsbesluit wordt het programma gecontinueerd en uitgevoerd.  
 
Evaluatie/monitoring 
Jaarlijks zal de stand van zaken aan de gemeenteraad gerapporteerd worden.  



Financiën  
Het continueren en intensiveren van het programma Duurzaamheid gedurende de programmaperiode 
2015-2018 heeft financiële gevolgen. Ten eerste omdat het voorstel consequenties heeft voor de 
formatie. Er moet één formatieplaats (€80.000,- voor 1fte) beschikbaar blijven. Ten tweede wordt 
voorgesteld een budget voor projectkosten ter beschikking te stellen van €40.000,- per jaar voor 
communicatie, bewustwording, het organiseren van bijeenkomsten en advieskosten. Deze gelden zijn 
nodig om initiatieven te lanceren, van de grond te krijgen of verder te brengen.  
 
Kortom, jaarlijks is een bedrag nodig van €120.000 bestaande uit €80.000 voor één formatieplaats en  
€40.000 voor projectkosten. Voorgesteld wordt dit bedrag jaarlijks mee te nemen in de Kadernota 
behorende bij de begroting 2016.  
 
Voor het jaar 2015 is een andere situatie van toepassing. Doordat de uitvoering van het programma 
Duurzaamheid 2014 medio 2014 is gestart, wordt bij de jaarrekening 2014 voorgesteld een deel van 
het budget 2014 voor salariskosten en projectkosten inclusief de bijbehorende dekking vanuit de 
algemene reserve door te schuiven naar 2015. 
 
De benodigde projectkosten voor 2015 kunnen worden opgevangen binnen dit budget. Voor 
salarissen is in 2015 nog € 14.600 benodigd. Voorgesteld wordt deze eenmalige lasten mee te nemen 
in de 1

e
 Tussenrapportage 2015. 

 
Duurzaamheid is een onderwerp wat als groene draad moet lopen in alle besluiten, initiatieven en 
projecten. Andere investeringen worden daarom binnen bestaande budgeten gefinancierd.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is het onderwerp van dit voorstel. Het reduceren van CO2-uitstoot is een zaak van 
lange adem. Derhalve wordt voorgesteld de ingezette aanpak niet alleen te continueren, maar ook te 
intensiveren. Hierbij willen we duurzaamheid vooral praktisch insteken met goed uitvoerbare projecten 
die gericht zijn op ecologische duurzaamheid en de vermindering van CO2 uitstoot.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
We blijven een actief communicatiebeleid uitvoeren met de uitgangspunten: enthousiasmeren, 
informeren, verbinden en faciliteren. We houden zodoende doelgroepen zo goed mogelijk op de 
hoogte met betrekking tot ontwikkelingen en brengen goede voorbeelden onder de aandacht.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


