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Onderwerp: aanbieding eindrapport Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen 
  

 
Geachte leden van de Raad, 
 
In het afgelopen jaar hebben wij als Rekenkamercommissie (hierna: RKC) onderzoek 
gedaan naar het onderwerp Duurzaamheid. Hiertoe hebben wij in oktober 2019 u, ter 
informatie, het onderzoeksvoorstel aangeboden. Inmiddels is het onderzoek afgerond. 
Dit heeft geresulteerd in het eindrapport Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen. 
 
Waarom een onderzoek naar Duurzaamheid?  
De doelstelling van het onderzoek is om de gemeenteraad op hoofdlijnen inzicht en een 
beoordeling te geven van het Uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid 2016-2018 Ge-
meente Steenbergen (hierna: uitvoeringsprogramma). 
 
Daarnaast is onderzocht in welke mate de gemeente Steenbergen invulling geeft en 
heeft gegeven aan de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. Hierbij doelen we 
op de strategie van het werken aan duurzaamheid: naast het zelf doen, anderen te 
willen stimuleren.  
 
Verantwoording 
Voor het onderzoek is een documentstudie uitgevoerd. Daarnaast heeft de RKC ver-
schillende vertegenwoordigers van externe organisaties geïnterviewd. Zij vormen een 
onderdeel van de sociale aspecten ('people'), milieuaspecten ('planet') en economische 
aspecten (‘profit'). De vertegenwoordigers hebben vanuit hun perspectief en beleving 
meningen, suggesties en ideeën naar voren gebracht over hoe zij het stimuleren van 
de gemeente ervaren. Dit heeft geleid tot verschillende interessante inzichten en uitin-
gen. 
 
Een zoektocht naar de richting in de ambitie 
De gemeente voert het uitvoeringsprogramma uit aan de hand van verschillende be-
schreven projecten. Vanwege het ontbreken van SMART geformuleerde doelstellingen 
is de doeltreffendheid niet eenduidig vast te stellen. Verder is er geen inzicht in de relatie 
tussen inzet van middelen en de bereikte resultaten. Dit maakt dat de RKC ook geen 
beoordeling kan geven over doelmatigheid van het Uitvoeringsprogramma. 



Naast particulieren hebben bedrijven een belangrijke rol  
De indicatoren in de GDI hebben vooral betrekking op particulieren, waarbij op redelijk 
korte termijn de meeste winst lijkt te behalen is op de aspecten: vervoerswijze, her-
nieuwbare energie, CO2-uitstoot wegverkeer en woningen, energieverbruik woningen, 
huishoudelijk afval en afvalscheiding.  
 
Echter, meer dan particulieren vervullen bedrijven een bepalende rol bij het tot stand 
brengen van CO2-reductie en het realiseren van andere duurzaamheidsverbeteringen. 
Daarbij is ook duidelijk dat de gemeente voor veel duurzaamheidsthema’s en onder-
werpen een stimulerende en regierol heeft. Maar, tegelijkertijd ook een controlerende 
en handhavende rol bij bedrijven. Dit alles laat onverlet dat de gemeente samen met 
bedrijven zich meer gaat richten op het ontwikkelen van duurzaamheidsindicatoren. 
Verder hebben grotere bedrijven een energiebesparingsplicht. Daarnaast geldt voor be-
drijven sinds 2019 een informatieplicht. De gemeente kan zich meer inzetten om deze 
twee plichten transparant te maken en te (laten) versterken en strak te monitoren. 
 
Niet alle resultaten zijn inzichtelijk voor de gemeenteraad  
Het onderzoek toont aan dat slechts een deel van de projecten/activiteiten gekwantifi-
ceerd zijn. Dit maakt het voor de raad lastig om de resultaten van het uitvoeringspro-
gramma te volgen en Duurzaamheidsdoelstellingen te controleren. 
 

  Verschillende inzichten over de rol van de gemeente 
Uit ons onderzoek blijkt dat over de wijze waarop de gemeente Steenbergen anderen 
wil stimuleren, een aantal kritische meningen naar voren komt. Tegelijkertijd brengen 
de meeste criticasters ook suggesties en ideeën naar voren voor verbeteringen. 
 
Voorstel 
Wij stellen als RKC voor om kennis te nemen van de bevindingen van het eindrapport  
en deze te behandelen tijdens de eerstvolgende oordeelvormende raadsvergadering. 
Vanuit de RKC zijn de voorzitter en secretaris aanwezig.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wensen 
u veel succes met de bestudering van het eindrapport. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen, 
  

                      

mr. B. Acer    dr. J.J.M. Coppens 
Secretaris    Voorzitter 


