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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

De ambitie van de raad is om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, 

waarbij de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (hierna; GDI) als basis gehanteerd wordt 

voor het meten van de voortgang. 

Het doel hierbij is om de komende vier jaar binnen de top 100 gemeenten te komen.  

 

In het collegeprogramma is dit project opgenomen onder nummer MR1a. 

 
 
 
1.2 Opdrachtformulering 

Het Werkprogramma Duurzaamheid 2014-2015 op basis van de door de raad vastgestelde 

Duurzaamheidsnota loopt eind 2015 af. Het opstellen van het nieuwe Werkprogramma 

(Uitvoeringsprogramma) Duurzaamheid  2016- 2017 stond daarom voor 2015 al als actie op 

de planning. Door de nieuwe ambitie van de raad (top 100 GDI) en de ondertekening van het 

regionale Convenant Duurzaam Bouwen, is de geplande actie verbreed (GDI) en verdiept 

(Convenant Duurzaam Bouwen).  

Er worden van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 4 scenario’s 

beschreven met een bijbehorende inzet qua uren en budget:  

Scenario 1: Basisscenario = alle activiteiten die voortvloeien uit de vastgestelde 

Duurzaamheidsnota 

Scenario 2: basisscenario + activiteiten convenant 

Scenario 3: basisscenario + activiteiten GDI 

Scenario 4: basisscenario + activiteiten convenant +activiteiten GDI. 

 

De scenario’s worden met een advies aan het college (incl. advies ten aanzien van wijze van 

voorleggen aan de raad) voorgelegd. 

 
 
1.3 Resultaat 

Een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018. Bij de opstelling van dit 

Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met ambities opgenomen in: 

- De Duurzaamheidsnota 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 het kader hiervan worden activiteiten en 

projecten uitgevoerd binnen 7 thema’s. De nadruk ligt hierbij op de ‘planet’-aspecten 

van duurzaamheid (energie, afval, water, natuur e.d.) 

Na de vaststelling van de Duurzaamheidsnota zijn voor de uitvoeringsjaren 2012 tot 

en met 2015 werkprogramma’s vastgesteld door het college van B&W. Op basis 
hiervan wordt structureel gewerkt aan de realisatie van de 

duurzaamheidsdoelstellingen; 
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- De GDI. Deze is breder van opzet dan de Duurzaamheidsnota en besteedt naast ‘de 
planet-aspecten’ ook aandacht aan onderwerpen als onderwijs, sociale zekerheid, 
werkgelegenheid e.d. (de ‘people’ en ‘profit’-aspecten). Er zijn dus wel veel  

onderwerpen die zowel in de GDI als in de Duurzaamheidsnota staan: de 

zogenaamde ‘overlap’ onderwerpen. 
- Het regionale Convenant Duurzaam Bouwen (in 2014 ondertekend). 

Met het ondertekenen van het Convenant is een aangepaste invulling gegeven aan 

het thema Duurzaam ontwikkelen en bouwen uit de Duurzaamheidsnota. 

In het Convenant zijn voor de gemeenten een behoorlijk aantal taken geformuleerd 

om de ambities te realiseren. 

 

 
1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

- Er moeten 4 scenario’s van het Uitvoeringsprogramma worden beschreven (zie 1.2 

Opdrachtformulering). Met de gelaagdheid van de scenario’s worden de activiteiten 
met hun respectievelijke kosten transparant voorgelegd; 

- Bij het opstellen van deze 4 scenario’s wordt rekening gehouden met de ambities in 

de Duurzaamheidsnota, de GDI en het regionaal Convenant Duurzaam Bouwen (zie 

1.3  Resultaat); 

- Het opstellen/invullen van het Uitvoeringsprogramma is afhankelijk van de keuze van 

het scenario, met het daaraan gekoppelde budget en uren.. 

 

 

 

2. Aanpak 
 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn alle afdelingen en daarbinnen verschillende 

(beleids) medewerkers betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma, wat de 

integraliteit van het project weergeeft. 

 

 
2.2 Participatie 
 
Na de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma wordt – zo nodig -  bij de concrete invulling 

van (een) bepaalde actie binnen het Uitvoeringsprogramma  (een) relevante stakeholder(s) 

betrokken. Met name wordt gedacht aan de ondernemersvereniging.  
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2.3 Het stappenplan. 
 
 

 Wat Doel Wanneer 

1 Inventariseren: 
- stand van zaken voor 

wat betreft 
Duurzaamheids nota, 
GDI en Convenant 
Duurzaam Bouwen; 

- Mogelijke acties i.v.m. 
ambities in genoemde 
beleidsdocumenten 
om tot doelstelling te 
komen  

    

Voorbereiding  
4 scenario’s voor opstellen 
Uitvoeringsprogramma 

Febr.- 
Mei 2015 

 
2 

Opstellen 4 SMART 
geformuleerde scenario’’s  

4 scenario’s voor invulling van 
het Uitvoeringsprogramma 

Mei-Juni 2015 

3 Naar MT: Concept-B&W 
advies op basis van 
opgestelde 4 scenario’s incl. 
wijze van voorleggen aan de 
raad 

Door het MT geaccordeerd 
concept B&W-advies  

Juni-Juli 2015 

 
4 

Advies aan B&W  
 

Besluit B&W Eind Augustus-
oktober 2015 
(uiterlijk 27-10-2015)  

 
5 

Acties/projecten uit 
Uitvoeringsprogramma 
(onder voorbehoud van 
besluit daartoe door de raad 
in raadsvergadering eind 
nov.) opnemen in paragraaf 
Duurzaamheid in Programma 
begroting 2016  

Paragraaf Duurzaamheid in 
Programmabegroting 2016 

5-11-2015 
Behandeling 
begroting raad 

6 Voorstel B&W aan raad  Raadsbesluit over 
Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid 2016-2018 

11-11-2015 
(oordeelsvormend) 
26-11-2015 
(raadsvergadering) 

7 Projectbladen opstellen voor 
acties, opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid 2016-2018 

Projectbladen voor de acties Dec.2015 

 

 

2.4 Risico’s  

Het Uitvoeringsprogramma is slechts uitvoerbaar als de benodigde capaciteit en het 
benodigde budget aanwezig is.  
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