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Onderwerp:
Update Duurzaamheidsagenda 2019-2022
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Beslispunten:
Kennis te nemen en akkoord te gaan met de in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 (zie
bijlage) beschreven werkzaamheden.

Inleiding
Het coalitieakkoord 'Vertrouwd, 'Vernieuwend, Vooruit 2018-2022' is helder als het gaat
om duurzaamheid in de gemeente Borger- Odoorn: 'Duurzaamheid is een kernthema in
de komende raadsperiode. Als gemeente moeten we aansluiten bij de doelstellingen uit
het klimaatverdrag van Parijs. Om de nationale en internationale afspraken na te komen
wordt van de gemeente een forse inspanning verwacht. Wij zijn ons er van bewust dat
wij dit niet alleen kunnen. Daarom willen we samen met alle Drentse overheden,
bedrijven, inwoners en overige instanties werken naar een Energieneutraal Drenthe. Er
komt een nieuwe Duurzaamheidsagenda, met een ambitie om de doelstellingen van het
kabinet eerder te behalen.'
Deze duurzaamheidsagenda 2019-2022 ligt, met dit document en onderliggend
projectplan, voor u. Een praktische in de tijd uitgezette activiteitenlijst waarvoor de
projectgroep duurzaamheid verantwoordelijk is, met daaraan gekoppeld de benodigde
(financiële) middelen en tijdsplanning.

Beoogd effect
1.
In 2050 streven we naar een reductie van CO2 tot van 80 tot 90% (Landelijk)
2.
In 2050 is onze gebouwde omgeving van het aardgas af (Landelijk)
3.
Expeditie Energieneutraal Wonen: in 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor
zijn/haar woongenot niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen, zoals aardgas,
kolen en olie. In 2040 wonen we in Drenthe energieneutraal en zijn we zelfvoorzienend
op energiegebied. (Lokaal, provinciaal)
Het programma Duurzaamheid voert deze collegeperiode onderstaande werkzaamheden
uit om bij te dragen aan bovenstaande doelstellingen:
A. We stellen een communicatie-participatieplan energietransitie op;
B. We voeren het project Gas Erop! uit om de eerste start te maken onze
woningvoorraad in 2040 van het aardgas af te krijgen en de gehele gebouwde
omgeving in 2050;
C. We stellen een Transitievisie Warmte op (wettelijk vereist);
D. We stellen participatief wijkuitvoeringsplannen op en voeren deze uit (wettelijk
vereist);
E. We starten en begeleiden het Koploperproject Toekomstbestendig ondernemen;
F. We introduceren een financieringsmodel voor mensen die niet in aanmerking
komen voor de duurzaamheidslening (Energiefonds);
G. We werven energiecoaches en leiden deze op;
H. We komen tot een model om onze voortgang te monitoren;
I. We vervullen een actieve rol in de vorming van de regionale energiestrategie.
Argumenten
1.1
De raad vraagt om een update van de duurzaamheidsagenda en krijgt deze
agenda nu ter goedkeuring met daaronder liggende uitgewerkte projectplannen
1.2 Duurzaamheid is een kernthema in het collegeakkoord
Het collegeakkoord is helder: duurzaamheid is een kernthema. De Duurzaamheidsagenda
2019-2022 is het kloppend hart van het duurzaamheidsbeleid.
1.3 Wettelijke taken
De gemeente heeft zich te houden aan haar wettelijke taken: Het opstellen van een
Transitievisie warmte, wijkuitvoeringsplannen en de direct gelieerde op te leveren
omgevingsvisie. De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 voert deze wettelijke taken uit.
1.4 Verbonden door ambitie
De genoemde beoogde effecten komen voort uit landelijk beleid en lokale keuzes. De
daarmee samenhangende werkzaamheden zijn noodzakelijk om onze doelstellingen te
realiseren. Met duurzaamheid als kernthema en participatie als speerpunt in het
collegeakkoord is het dus logisch zo snel mogelijk te starten met de uit te voeren
werkzaamheden. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met andere
programma’s zoals de Omgevingswet en Omgevingsvisie en provinciale ontwikkelingen
als Regionale Energie Strategie. Als cittaslow gemeente staan we voor rust, ruimte,
lokale en gezonde voeding en een duurzame, gezonde samenleving. Zonder uitzondering
uitgangspunten die passen binnen de update van de duurzaamheidsagenda.

Kanttekeningen
1. De Energietransitie en duurzaamheidsbeleid in het algemeen is een altijd
bewegend en organisch proces. Nieuwe technieken komen op de markt of
vertragingen treden op bij bijvoorbeeld de vorming van rijksbeleid
(Klimaatakkoord). De in de Duurzaamheidsagenda genoemde werkzaamheden,
uitgezet in de tijd, zijn derhalve uitgangspunten, maar kunnen nimmer als
vaststaand worden gezien. Dat betekent dat de duurzaamheidagenda gezien kan
worden als een voor de organisatie bindende ambitie. Tijd, middelen en mensen
hebben constant evaluatie nodig. De doelstellingen liggen vast, de weg er naar
toe kan wijzigen.
Financiën
Voor de realisatie duurzaamheidsagenda 2019-2022 is het uitvoeringsbudget voor 2020
reeds beschikbaar gesteld.
Communicatie
Onder de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 ligt een communicatie- en participatieplan.
(zie bijlage)
Uitvoering
De in de duurzaamheidsagenda beschreven werkzaamheden zijn of worden uitgewerkt in
projectplannen uitgewerkt in tijd, middelen en capaciteit.
Bijlagen
Duurzaamheidsagenda 2019-2022,
Projectplan Participatie/communicatie,
Raadsbesluit
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