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Steenbergen; 13 oktober 2015

Aan de raad,
1.Inleiding
Na de vaststelling van de Duurzaamheidsnota in 2012 door uw raad zijn voor de uitvoeringsjaren 2012 tot
en met 2015 door ons college werkprograrmma's vastgesteld. Op basis hiervan wordt structureel gewerkt
aan de realisatie van de duurzaamheisdoelstellingen uit de nota. Hierbij ligt de nadruk op de 'planeť
aspecten van duurzaamheid (energie, afval, water, natuur e.d.).
Het werkprogramma Duurzaamheid 2014-2015 loopt eind 2015 af en dient een vervolg te krijgen.
Verder is In 2014 in het raadsprogramma 2014-2018 opgenomen, dat voor het richting geven aan het
duurzaamheidsbeleid de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (hierna; GDI) gehanteerd wordt. Met deze
GDI wordt het mogelijk om de duurzaamheid van een gemeente landelijk te meten.
De GDI is breder van opzet dan de oorspronkelijke Duurzaamheidsnota en omvat naast 'planeť
onderwerpen ook sociale thema's, zoals onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid e.d..
Om uitvoering te geven aan de opdracht vanuit het raadsprogramma, waarmee ingezet wordt op
integraler denken op het gebied van duurzaamheid, heeft ons college in de volgende documenten de
duurzaamheidsambities verbreed (GDI) en verdiept (Convenant Duurzaam Bouwen):
Het Collegeprogramma 2014-2018 waarin de acties MR1a en MR1b zijn opgenomen.
Deze acties houden in: een Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018 (hierna:
Uitvoeringsprogramma) opstellen waarbij de GDI als basis wordt gehanteerd voor het meten van
de voortgang en de GDI gebruiken om de komende 4 jaar binnen de top 100 gemeenten te
komen;
Het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant.
Bij de voorbereiding van het nieuwe Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met bovengenoemde
uitgangspunten.
Daarvoor is in beeld gebracht welke extra projecten en acties voortvloeien uit het Convenant Duurzaam
Bouwen en de GDI-ambities en wat dat betekent voor de nodige middelen.

2. Achtergrond
Ter toelichting op de documenten, die in de Inleiding zijn genoemd, dient onderstaande informatie:
De Du u rzaamheidsnota
gemeente Steenbergen
2012-2020.
In deze nota is beschreven hoe de gemeente Steenbergen op een structurele en integrale manier
werkt aan een leefbare samenleving, waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien,
zonder dat de basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang komen.
In de Duurzaamheidsnota zijn de ambities voor 2020 vastgelegd, verdeeld over de volgende
zeven duurzaamheidsthema's:
1. Communicatie
2. Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
Ter inzage ligt: 1. Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020; 2. Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant; 3. Werkbladen Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex GDI 2.0 gemeente Steenbergen; 4. Raadsbesluit; 5. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen
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Om invulling te geven aan de ambities voor de verschillende thema's worden op basis van de
werkprogramma's duurzaamheid activiteiten en projecten uitgevoerd.
De GDI
Begin 2014 is de door de landelijke Stichting Duurzame Samenleving ontwikkelde GDI
gepresenteerd. Deze index, beschikbaar voor alle ruim 400 gemeenten in Nederland, meet hoe
duurzaam elke gemeente is aan de hand van een set van indicatoren. Elke twee jaar zal een
nieuwe versie van de GDI worden gepresenteerd.
Voor alle 24 indicatoren die gebruikt zijn in de GDI (zie voor een opsomming van deze indicatoren
het onderstaande 'spinnenweb' van onze gemeente) zijn landelijk cijfers beschikbaar,
bijvoorbeeld bij het CBS.
Op basis van de gegevens uit de landelijk beschikbare cijfers, is een score per indicator en een
gemiddelde score (de GDI) per gemeente berekend. De GDI van de gemeente Steenbergen
(2014) bedraagt 4,7.
Geconstateerd wordt dat de GDI, net als de Duurzaamheidsnota, veel 'planet-onderwerpen'
bevat. Er zijn dus veel onderwerpen die zowel in de GDI als in de Duurzaamheidsnota staan: de
zogenaamde 'overlap' onderwerpen. Daarnaast besteedt de GDI ook aandacht aan onderwerpen
als onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid e.d. (de Sociale Duurzaamheid).
Uit onderstaande grafiek kan worden afgeleid dat de gemeente Steenbergen met deze score
aardig in de middenmoot uitkomt.
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De score per indicator kan worden afgeleid uit onderstaand diagram.
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Ter toelichting: het middelpunt van het spinnenweb geeft een score 0 weer (geen duurzaamheid).
De buitenste cirkel geeft de score 10 weer (volledige duurzaamheid). De rode lijn geeft de
gemiddelde scores van alle 403 Nederlandse gemeenten weer. Het blauwe gebied geeft aan hoe
Steenbergen scoort (september 2014). Voor sommige thema's scoort Steenbergen beter dan het
landelijke gemiddelde; voor andere thema's scoort Steenbergen slechter.
Om te behoren bij de top 100 van Nederland, moet de gemiddelde score van Steenbergen in elk
geval stijgen tot 4,9 - 5,0.
Het Convenant Du u rzaam Bou wen West-Brabant
Met het in 2014 ondertekenen van het regionale Convenant Duurzaam Bouwen (hierna:
Convenant) is een aangepaste invulling gegeven aan het thema Duurzaam ontwikkelen en
bouwen uit de Duurzaamheidsnota.
Het Convenant is gebaseerd op de toepassing van het instrument GPR waarmee de
duurzaamheidsscore van gebouwen in beeld kan worden gebracht voor wat betreft
materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde.
In het Convenant gaat het concreet om het hanteren van het ambitieniveau (een gemiddelde
GPR-score van 7,5 voor alle duurzaamheidsonderdelen en daarbinnen een score van 8 voor het
onderdeel Energie).
Taken Convenant:
De gemeente vervult een voorbeeldfunctie en zal - mede om die reden - het Convenant
toepassen bij eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten met een omvang groter dan C 25.000,00.
De taken van de gemeente, die niet alleen betrekking hebben op de eigen gebouwen maar op
alle bouwactiviteiten (renovatie of nieuwbouw) met een omvang groter dan C 25.000,00, zijn
hieronder op een rij gezet:
Opnemen eisen in koopovereenkomst bij overdracht en/of uitgifte grond;
Uitwerken duurzaamheidsthema's op stedenbouwkundig niveau;
Toezicht en steekproefsgewijze controle naleving Convenant;
Communicatie GPR richting vrije kavelbouwer;
Aanwijzing gemeentelijke contactpersoon GPR en duurzaam bouwen;
Opleiding/training GPR-methode voor betrokken afdelingen.
Ter vergelijking volgen hierna de bepalingen over du u rzaam bou wen u it de D
uu rzaamheidsnota.
Bij nieuwbouwprojecten wordt het toetsingsinstrument GPR gepromoot en gebruikt (ook bij de
gemeentelijke projecten). Gestreefd wordt naar een GPR-score van 7,0 voor de volgende
thema's: materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde Daarnaast wordt bij nieuwe gemeentelijke gebouwen uitgegaan van een 20*36
verscherpte EPC-eis ten opzichte van het geldende Bouwbesluit.
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Aanpassing doelstelling uit het
collegeprogramma
In het collegeprogramma is onder actie MR1b opgenomen: de GDI gebruiken om de komende 4 jaar
binnen de top 100 gemeenten te komen.
Bij deze doelstelling is op de eerste plaats de moeilijkheid, dat niet bekend is welke GDI-scores andere
gemeenten (door hun extra inzet) de komende vier jaar gaan behalen.
Als vervolgens de indicatoren van de GDI worden beschouwd, worden daarnaast de volgende
opmerkingen geplaatst:
de gebruikte gegevens waarmee de GDI (in 2014) is/wordt bepaald, zijn helaas niet altijd even
recent en/of gemeentespecifiek;
in veel gevallen zijn de scores maar beperkt beïnvloedbaar;
de uiteindelijke scores blijven ook vaak afhankelijk van gedrag van inwoners en bedrijven
ondanks de extra inzet van de gemeente.
Uit het voorgaande volgt dat het lastig is om aan te geven wat exact nodig is om aan de ambitie van het
gemeentebestuur te voldoen. In het voorliggende Uitvoeringsprogramma wordt toch een poging gedaan,
door per indicator aan te geven:
Welke gegevens de basis vormen voor de score;
Wat de stand van zaken is ten aanzien van het onderwerp dat hoort bij de betreffende indicator;
Welke acties in gang gezet kunnen worden om de score te verbeteren. Daarbij wordt zoveel
mogelijk ingezet op het 'laaghangend fruit': met de meest voor de hand liggende acties wordt
geprobeerd een zo hoog mogelijk resultaat te behalen.
Eerder is in onderhavig voorstel gesteld dat, om te behoren bij de top 100 GDI-gemeenten van
Nederland, de gemiddelde score van Steenbergen in elk geval moet stijgen van nu 4,7 (aardige
middenmoot) naar 4,9 - 5,0.
Om beter gerichte acties uit te kunnen zetten heeft ons college besloten actie MR1 b uit het
collegeprogramma te wijzigen in: De Gemeentelijke Duurzaamheidslndex-score gebruiken om de
komende vier jaar minimaal een score van 5,0 te behalen.
Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat de extra acties zeker zullen leiden tot een verbetering van de
score, maar dat geen enkele zekerheid kan worden gegeven over het bereiken van de ambities van de
gemeenteraad/ons college vanwege de hiervoor genoemde opmerkingen.

3. Overwegingen
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid2016-2018gemeente

Steenbergen

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018.
OPZET
Rekening houdend met het voorgaande is per thema/hoofdstuk uit de Nota Duurzaamheid in beeld
gebracht:
Wat de huidige stand van zaken is (uitvoering 2014-2015);
Welke projecten en acties voortvloeien uit de ambities van de Duurzaamheidsnota. Daarbij is
rekening gehouden met (de aansluiting) op de resultaten van de acties uit het werkprogramma
2014-2015, de mogelijke aansluiting bij de acties uit de regionale EnergieAgenda en nieuwe
inzichten, zowel landelijk als bij de gemeentelijke afdelingen en externe partijen;
Welke extra projecten en acties voortvloeien uit het Convenant Duurzaam Bouwen en de GDIambities van uw raad/ons college voor wat betreft onderwerpen, die een overlap hebben met de
thema's uit de Duurzaamheidsnota (de 'planet-onderwerpen').
Omdat de GDI breder van opzet is dan de 'planet-onderwerpen', is een extra duurzaamheidsthema
toegevoegd (8. Sociale duurzaamheid) en is het thema Duurzaam Ondernemen uitgebreid met duurzame
mobiliteit.
Voor zover het gaat om projecten en acties die voortvloeien uit de GDI is telkens aangegeven wat de
huidige score van Steenbergen is, in relatie tot de gemiddelde score van alle gemeenten.
In de bijlage bij het Uitvoeringsprogramma is in afzonderlijke spreadsheets voor de jaren 2016, 2017,
2018 inzichtelijk gemaakt:
Het project/de actie;
De externe partijen;
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Het benodigde budget. Hierbij gaat het om budget, dat niet vanuit andere beleidsvelden
beschikbaar is.
De in de spreadsheets lichtgrijs vermelde projecten/acties zijn in een ander uitvoeringsjaar gepland.
In de Inhoudsopgave van het Uitvoeringsprogramma ziet u de globale opzet in één oogopslag.
P R O J E C T E N / A C T I E S IN UITVOERINGSPROGRAMMA
Onderstaand wordt in het kort een overzicht gegeven van de projecten/activiteiten, die zijn opgenomen in
het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018:
Algemeen:
Coördinatie beleidscyclus (regulier werk)
Verankering duurzaamheid in ander beleid
Communicatie:
Plannen en uitvoeren communicatie-activiteiten Duurzaamheid
Duurzame gemeentelijke
bedrijfsvoering:
Duurzaam inkopen en aanbesteden (regulier werk)
Onderzoek verdere verduurzaming energie-inkoop
Onderzoek duurzame(re) bedrijfsvoertuigen
Verduurzaming openbare verlichting (regulier werk)
Energiebesparing en Duurzame Energieopwekking gemeentelijke gebouwen (reeds gepland)
Onderzoek meerkosten bij voldoen aan duurzaam bouwen-ambities in Convenant Duurzaam
Bouwen bij eventuele renovatie of nieuwbouw gemeentelijke accommodatie
Duurzaam ontwikkelen en bouwen:
Continuering toepassing duurzaamheidsladder bij RO-initiatieven (regulier werk)
Afstemming/samenwerking woningbouwcorporaties over duurzaamheid
Ondersteuning regionale initiatieven energiebesparing particuliere woningbouw
Communicatie duurzaam bouwen
Opstellen en verspreiden instructie GPR
Per te verkopen bouwkavel overwegen of GPR-ambitie uit Convenant Dubo toegepast wordt
Borgen duurzaamheidsexpertise stedenbouwkundig overleg
GPR-berekeningen vragen bij grotere bouwprojecten
Steekproefsgewijs controleren GPR-berekeningen
Communicatie over GPR (flyer, website, infobrief)
Training GPR voor medewerkers
Duurzaam beheren:
Uitvoering Afvalstoffenbeleidsplan (reeds gepland)
Verdere verduurzaming waterbeleid (regulier werk)
(Voorbereiding) invoering chemievrije onkruidbestrijding
Deelname boomfeestdag (regulier werk)
Realisering ecologische verbindingszone (reeds gepland)
Ontwikkeling en uitvoering Natuurbeleidsplan (reeds gepland)
Duurzaam ondernemen/duurzame
mobiliteit:
Activiteit uitvoeren in samenwerking met ondernemers
Energie handhaving bij bedrijven
Deelname actie uit regionaal uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit
Regionaal overleg beschikbaarheid busvervoer (reeds gepland)
Uitbreiding fietsstructuur langs de N259 (reeds gepland)
Vervolg deelname Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur
Duurzaam wonen en leven:
Duurzaamheidseducatie op basisscholen
Duurzaamheidscommunicatie via regionaal e-loket, eigen website e.d.
Duurzame
energieopwekking:
Opstellen regionale kansenkaart mestvergisting
Stimuleren toepassing duurzame energieopwekking (o.a. WKO)
Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie actief ondersteunen
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Afstemming ZLTO over duurzame energieopwekking bij agrarische bedrijven, met inachtneming
van vastgesteld planologisch beleid
Monitoring klimaat- en energiebeleid
Energiebesparingsactie woningeigenaren
Continuering regionale actie energieambassadeurs
Extra duurzaamheidsleningen mogelijk maken
Inrichting regionaal energieloket (regionale actie)

Sociale Duurzaamheid:
Minima/Sociale
zekerheid
Inzet werkpleinen bij uitvoeren Participatiewet (reeds gepland)
Werken via 'ontwikkelbedrijf aan uitvoering van de Participatiewet (reeds gepland)
Minima
Uitvoering projecten/pilots in het kader van de Participatiewet (reeds gepland)
Onderwijs
Verdere inzet op de uitvoering RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) (regulier werk)
Gender

gelijkheid
Continueren en zo mogelijk uitbouwen arbeidsvoorwaarden t.b.v. gendergelijkheid (regulier werk)
Gezondheid/Ernstig overgewicht
volwassenen
Maatwerkafspraken met GGD over gezonde leefstijl e.d. (regulier werk)
Uitvoeren volwassenen- en ouderenmonitor (reeds gepland)
Opstellen en uitvoeren nieuwe nota Volksgezondheid met aandacht voor terugdringen
overgewicht (reeds gepland)
Gezondheid/Ernstig overgewicht
kinderen
Maatwerkafspraken gezonde voeding 't Ravelijn/gastlessen (regulier werk)
Beweegprogramma's voor kinderen via sportcoaches (regulier werk)
Aandacht voor terugdringen overgewicht bij de jeugd in de nieuwe nota Volksgezondheid
Sport
Opstellen en uitvoeren Sportbeleidsplan (reeds gepland)
Opstellen en implementeren plan van aanpak bredere inzet sportcoaches (reeds gepland)
Veiligheid
Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid (reeds gepland)
Werkloosheid
Continueren van het Werkcentrum (regulier werk)
Jeugdwerkloosheid
Continuering activiteiten 'jongerencoach/klantmanager jongeren' (regulier werk)
Werkgelegenheid
Uitvoering Economische Visie (acties gericht op werkgelegenheid) (reeds gepland)
Geconstateerd wordt, dat het overgrote deel van de bovengenoemde projecten/acties met een inzet op
de GDI-ambities, al zijn gepland in het collegeprogramma. Blijkbaar leefden er al eerder soortgelijke
ambities als in de GDI zijn opgenomen bij de raad/het college, zonder het als (sociale)duurzaamheid te
bestempelen.

BENODIGD B U D G E T
Het budget wat nodig is voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma wordt in onderstaand overzicht
weergegeven. Het gaat hierbij om middelen die niet vanuit andere beleidsvelden beschikbaar zijn.
2016

644.500

2017

648.200

2018

644.700
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VOORSTEL
Aangezien met het voorliggende Uitvoeringsprogramma de door uw raad gestelde ambities ten aanzien
van Duurzaamheid kunnen worden gerealiseerd binnen het in de perspectiefnota beschikbare budget,
wordt uw raad voorgesteld dit Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen
vast te stellen.

4. Middelen
De kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma worden ten laste gebracht van de in de
begroting opgenomen post Milieubeheer, kosten milieu algemeen.
Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma is ervan uitgegaan dat het jaarlijkse budget van
C 50.000,00 op die post beschikbaar blijft voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.
Voor 2016 is dit bedrag al opgenomen in de programmabegroting.

5. Risico's
Het Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016-2018 is slechts uitvoerbaar als de benodigde ambtelijke
capaciteit en het benodigde budget daadwerkelijk beschikbaar zullen worden gesteld voor de jaren 20162018.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma zal het geplaatst worden op de website van de gemeente.
In de periode 2016-2018 zullen de projecten en acties uit het door de raad vast te stellen
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen uitgevoerd worden.
Een beschrijving van het door de raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma zal worden opgenomen in de
programmabegrotingen 2017, en 2018 onder de paragraaf Duurzaamheid.
In de milieujaarverslagen 2016, 2017, en 2018 zal over de uitvoering van de acties/projecten uit het
Uitvoeringsprogramma worden gerapporteerd.

7. Voorstel
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen vaststellen.

Hoogachtend,?
de

de burgemeester
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