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Onderwerp:
Reactie op eindrapport rekenkameronderzoek duurzaamheid 

Geachte heer Eigeman,

Op 14 juni hebben wij het (voorlopig) eindresultaat van het rekenkameronderzoek 2015›2016 
inzake het duurzaamheidsbeleid van u ontvangen (inclusief diverse bijlagen). U heeft ons gevraagd 
een reactie te geven op de feiten en dat bij voorkeur te doen voor 1 juli 2016. ln verband met de 
behandeling van het onderzoek in ons college op 16 augustus jongstleden geven wij u nu een reactie 
op het uitgevoerde rekenkameronderzoek.

Wij danken u hartelijk voor het eindrapport en zijn verheugd over de aandacht, die uw 
rekenkamercommissie heeft besteed aan het thema duurzaamheid. U geeft aan dat het rapport een 
bijzondere vorm heeft gekregen, namelijk in de vorm van een roadmap. Wij waarderen uw 
complimenten ten aanzien van de openheid, die u heeft geconstateerd tijdens de duur van het 
onderzoek bij de gemeentelijke organisatie, raad en college.

Nu gaan wij over tot een inhoudelijke reactie op het rekenkameronderzoek duurzaamheidsbeleid 
inclusief alle bijlagen. Door de keuze voor een roadmap achten wij het rapport zeer globaal en het 
valt ons op dat het rapport alleen aanbevelingen op hoofdlijnen bevat.

Ecorys constateert dat doelstellingen onvoldoende “SMART” zijn geformuleerd, De doelstellingen in 
het MBP (milieubeleidsplan) zijn wel vertaald in indicatoren en beoogd effect (=resu|taat). Omdat van 
veel ondewverpen geen nulmeting aanwezig was, dan wel zeer kostbaar zou zijn om uit te voeren 
(bijvoorbeeld biodiversiteit), zijn juist veel uitvoeringsactiviteiten in het milieubeleidsplan 2012-2016 
opgenomen. ln de evaluatie van het milieubeleidsplan, die bij deze brief is gevoegd, kunt u zien dat 
veel van deze activiteiten zijn uitgevoerd.

Op het gebied van energie stelt Ecorys dat de doelstellingen op het gebied van energie grotendeels 
niet zijn gerealiseerd. Deze constatering is juist, maar een nuancering en verklaring zijn hier op zijn 
plaats. Die zijn naar onze mening wel gegeven, maar vinden wij niet terug in het rapport.
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De wel gerealiseerde zaken worden bestempeld als kleine successen. ln relatie tot het totale plan 
voor Hoog Dalem is de vraag of dit een terechte constatering is. Ook ontbreekt een analyse van de 
rol van externe partijen. Ten aanzien van energie heeft Ecorys alleen de productie van duurzame 
energie bekeken. De energiebesparingsdoelstellingen, acties en de resultaten zijn niet meegenomen 
in het rapport.

Ten aanzien van het thema afval wordt geconstateerd dat de prestaties van het nieuwe VANG-
systeem tot op heden niet bekend zijn. Wel wordt gemeld dat de scheidingspercentages in 2017 
gehaald gaan worden. Niet duidelijk is waarop dit gebaseerd is.

ln het hoofdstuk kaderstellende rol wordt voor het nieuwe millieubeleidsplan het opnemen van vijf 
thema's geadviseerd, maar een onderbouwing voor de keuze van deze thema's ontbreekt. Wij 
hebben van u begrepen dat deze vijf thema's landelijk steeds vaker in milieubeleidsplannen 
voorkomen. Aansluiting bij de Gorinchemse situatie ontbreekt dan echter. Op het gebied van afval is 
actueel regionaal beleid aanwezig en dit beleid is in uitvoering. Het thema water komt met 
doelstellingen uitgebreid aan de orde in het waterplan, dat in uitvoering is en waarvoor volgend jaar 
samen met Waterschap Rivierenland een nieuw plan opgesteld wordt.

ln hetzelfde hoofdstuk is een vervolgproces opgenomen, waarin het organiseren van vijf sessies 
wordt aanbevolen. Sessie 1 en 5 behoren tot het proces dat behoort bij de raadsopdracht 
milieubeleidsplan. Sessie 2 en 3 behoren echter tot de reguliere activiteiten die wij als college al 
uitvoeren, waarbij wij opmerken dat wij de GR Waardlanden niet zien als een logische partij voor de 
realisatie van een warmtenet.

Wij delen de conclusie van het onderzoek dat de ambities, budget en formatie niet in 
overeenstemming zijn met elkaar. Dit heeft samen met externe factoren de uitvoering van met name 
de energieprojecten bemoeilijkt. Ecorys maakt de opmerking dat de scope van het MBP minder breed 
zou moeten zijn. Wij delen deze mening en denken dat het verstandig is om meer focus aan te 
brengen en minder doelstellingen en actiepunten op te nemen.

Ten slotte danken wij u hartelijk voor het uitgevoerde rekenkameronderzoek duurzaamheidsbeleids 
en kijken uit naar de reacties van de gemeenteraad op de aanbevelingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gorinche 

ecretaris de burgeme t 
L 

Bijlage evaluatie milieubeleidsplan 2012-2016 inclusief conclusies.
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Evaluatie milieubeleidsplan 2012-2016 1 juli 2016 

Klimaatbestendige stad 

Doelstellingen:
Een aandeel van 50% duurzame energie in 2035 door duurzame opwekking binnen de 
gemeente of door participatie van de gemeente en locale organisaties in opwekking elders;
Een jaarlijkse besparing van op de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt 
gebruikt ten opzichte van het huidige energieverbruik;
Het verbeteren van de biodiversiteit.

Speerpunten lrltïcatoren Beoogd effect Gerealiseerd 
Duurzame energie De hoeveelheid duurzaam 

opgewekte energie,
uitgedrukt in Gigajoules en 
als percentage van het 
totale energieverbruik in de 
stad.

50% van het 
energieverbruik in 
Gorinchem uit 
duurzame bronnen 
in 2035 

2011: (55.000 GJ)
2012: (60000 GJ)
2013: (58.000 GJ)
2014: (64..200 

2015: (88.000 GJ)
Uitbreiding Vreugdenhil 

Energiezuinigheid Vermeden CO2-uitstoot in 
nieuwbouw 
woningen en 

relatie tot energiesituatie 
met gasgestookte HR-

kantoorgebouwen ketels, uitgedrukt in tonnen 

Verbetering 
energiezuinigheid energielabelverbetering van 
bestaande 

en in relatie met de 
landelijke norm;

Aantal woningen met 

1 2 stappen;
woningvoorraad energieverbruik op de 

lange termijn.

ln 2020 20/0 minder 
CO2-uitstoot ten 
opzichte van 2011 

Uitstoot C02 gemiddeld 
particulieren 
2008: 4019 
201 1 3718 
201 3500 
201 2827 
2014: 3295 

Lichte afname over 2014 
en 2015 in labelklassen;
ca. 300 woningen 
verdwijnen uit bestand en 
dit lijken vooral en 
labelwoningen te zijn.

Biodiversiteit ln 2012 worden maatregelen 
ter versterking van de 
biodiversiteit opgenomen in 
het groenbeheerplan;

natuurvriendelijke oevers 
op basis van het waterplan 

Maatregelen voor 
versterking van de 
biodiversiteit 
uitgewerkt en 
opgenomen.

ln 2015 voor 100 
gerealiseerd:
Haarwijk Oost 0.05 
ha 
Haanuijk West 0.02 
ha 
Stalkaarsen 0.14 ha 
Gildewijk 0.25 ha 
Lingewijk 0.03 ha 
Gorinchem Oost 
0.25 ha 
In totaal 0,74 ha 

Maatregelen zijn 
genomen, maar niet 
precies duidelijk is wat de 
bijdrage is aan de 
biodiversiteit. Ook is in 
2016 een convenant 
ecologisch bermbeheer 
gesloten samen met 
Blauwzaam.

0,02 ha 

0,05 ha 
0,03 ha 
Noord 0,07 ha 

0,03 ha 
Hoog Dalem 0,95 ha 

ln totaal 15 ha.
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ln de jaren 2011~2014 heeft de gemeente Gorinchem het realiseren van energiebesparing in 
de bestaande bouw gestimuleerd. De campagne was gericht op particuliere woningeigenaren 
Met name werden maatregelen omtrent energiebesparing gestimuleerd, maar ook de 
toepassing van duurzame energie. Deze actie heeft in totaal een CO2-reductie van 82.101 kg 
opgeleverd.

Jaarlijks door Susteen gerealiseerde energiebesparing en -opwekking 

Maatregel Aantal Gas Elektriciteit Reductie C02 

spouwmuurisolatie 67 38.056 67.359 

Vloerisolatie 18 1.584 2.804 

dakisolatie 990 1.752 

Glas 423 749 

HR~ketel 44 79 
zonneboiler 360 637 

PV 15.300 8.721 
Totaal 101 41.457 15.300 82.101 

Procentuele ontwikkelingen in het energiegebruik in Gorinchem, 2008-2015, 2008 is 
gesteld op 100%

100 ff f ff f 
f ncoz 

IE|ektra 

60 f W 

IGas 

1 ITotaa|

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
i 

Biodiversiteit 
Het gestelde doel is het verminderen van biodiversiteit.
Ten aanzien van biodiversiteit is in 2012 geen nulsituatie vastgelegd voor de aanwezige ¿ora en 
fauna. Wel zijn er diverse maatregelen genomen zoals:

u Het inzaaien van braakliggende terreinen met bloemenmengsels;
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het realiseren van een gezond en veilig functionerend watersysteem. waardoor duurzaam en 
evenwichtig gebruik mogelijk is en het beeld van Gorinchem als waterstad wordt versterkt;
een veilige leef- en werkomgeving voor burgers en bedrijven;
een zorgvuldig en optimaal gebruik van de mogelijkheden die de ondergrond van Gorinchem biedt 
in het bijzonder voor de opslag en opwekking van duurzame energie.

Speerpunten Indicatoren Beoogd effect Gerealiseerd 

Gezonde leefomgeving Geluid 
o Voor alle nieuwe 

geluidgevoelige 
bestemmingen met een 
geluidbelasting van 53 dB of 
meer voorzien in een 
geluidluwe gevel of 
geluidluwe buitenruimte (is 
reeds vastgesteld beleid).

o Een actuele 
verkeersmilieukaart is 
beschikbaar en een 
signaleringskaart met de 
geluidsbelasting op de gevel 
van geluidgevoelige 
objecten;
Voor alle wettelijk 
gezoneerde 
industrieterreinen is een 
actueel 
zonebewakingsmodel 
beschikbaar, waarmee de 
geluidbelasting wordt 
gemonitord en beheerd;

Luchtkwaliteit 
o Jaarlijks vindt een monitoring 

van de luchtkwaliteit plaats in 
het kader van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma 

Alle urgente 
saneringsgevalle 
n opgelost in 
2015 (wettelijk)
Voor overige 
gevallen 
urgentiebepaling 
in 2015 
Voor alle nieuwe 
woningen een 
akoestisch 
verantwoord 
woon- en 
leefklimaat 

Een actuele 
verkeersmilieu-
kaart.

Actuele 
Zonebewakings 
modellen en 
actuele 
geluidszones 
voor de 
bedrijven-
terreinen 

Het voldoen aan 
de wettelijke 
grenswaarden 
voor lucht-
kwaliteit en het 

Alle urgente sanerings-
gevallen (woningen op de 
lijst) zijn gesaneerd. Voor de 
minder urgente sanerings-
woningen (B-Lijst) wordt in 
2016 een sanerings-
programma opgesteld.

Nieuwe woningen worden 
getoetst aan het geluid-
beleid voor hogere waarden.
Dit beleid wordt in 2016 
geëvalueerd. Vooruitlopend 
daarop kan worden 
geconstateerd dat een 
geluidluwe gevel of 
buitenruimte niet voor elke 
nieuwe woning haalbaar is 
gebleken.

Ja er is een actuele 
verkeersmilieukaart.

Ja voor elk gezoneerd 
industrieterrein is een 
actueel zonebewakings-
model.

Ja er vindt een jaarlijkse 
monitoring van luchtkwaliteit 
plaats. Er wordt in 
Gorinchem aan de wettelijke 
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inventarisatie van de 
Gorcumse ondergrond 
komen tot een zorgvuldige 
locale invulling van het nog 
vast te stellen Besluit 
bodemenergie (gepland voor 
1 januari 2013).

ondergrondbeleid 
voor Gorinchem,
zo mogelijk in 
samenwerking 
met regio 

ontwikkeling. Vaststelling is 
gepland voor tweede helft 
2016.

Mobiliteit en 
infrastructuur 

In 2012 zijn er 3 laadpunten 
voor elektrische auto's 
gerealiseerd en worden in 
2013 en 2014 diverse 
promotieactiviteiten voor 
elektrisch rijden 
georganiseerd;

Stimuleren openbaar 
vervoer, ¿etsgebruik en 
lopen;
ln 2012 wordt een fietsplan 
opgesteld;

ln 2012 wordt via de media 
aandacht besteed aan de 
dee|auto's;

ln 2012 wordt er een 
onderzoek uitgevoerd naar 
de stedelijke distributie.

Gerealiseerde 
laadpunten in 
2012 en 
gerealiseerde 
promotieactivitei-
ten voor 
elektrisch rijden 
in 2013 en 2014 

Uiterlijk 2012 
gerealiseerd 
¿etsplan 

media-aandacht 
voor deelauto s 
in 2012 

Gerealiseerde 

Plan van aanpak 
stedelijke 
distributie voor 
2013 

Inmiddels zijn er ongeveer 
15 laadpalen gerealiseerd 
en op aanvraag worden er 
nog meer gerealiseerd.
We hebben een 
bedrijvenmarkt elektrisch 
rijden georganiseerd en via 
diverse communicatiekana-
len aandacht besteed aan 
elektrisch rijden.

De raad heeft in november 
2013 het ¿etsplan 
vastgesteld. Een van de 
doelen is het bevorderen i van het fietsgebruik van 
35% naar 45% in 2030.

Diverse ¿etsbevorderende 

maatregelen zijn genomen,
zoals in de Oude Hoven,
Hoog Dalem, Gorinchem 
oosten bij het ontwerp van 
de Brede scholen.

Artikelen geplaatst in de 
locale kranten over het 
gebruik en mogelijkheden 
van de deeelauto's.

Geen plan van aanpak 
gerealiseerd vanwege 
prioriteitstelling.

Verantwoordelijke stad 

Doelstellingen:

Binnen het concept Verantwoordelijke stad streven we ernaar:



Documenten Uit - 48614

meer beschikbaar apart 
voor Gorinchem.
De effecten van het 
VANG-project zijn nog 
niet gemeten. Dat gaat 
eind dit jaar gebeuren,
wanneer (bijna) alle 
huisaansluitingen over 
zijn op de nieuwe 
manier van inzamelen 
(het “omgekeerde 
inzame|en").

Behoud en versterken 
van natuur- en 
milieueducatie als 
beleidsinstrument 

Diverse milieucom-
municatieprojecten 

educatief programma,
waarin 1 of meer 
arrangementen zijn 
opgenomen rondom 
actuele (be|eids)thema's;
deelname Voortgezet 
Onderwijs aan 1 of meer 
onderdelen educatief 
programma.

Aantal milieucommunica-
tieprojecten 

Natuur- en milieubewuste 
(jonge) mensen 

Milieu- en 
natuurbewustzijn bij 
inwoners en leerlingen 

Elk jaar is door het 
Natuurcentrum een 
educatief programma 
uitgevoerd voor de 
basisscholen.
Het voortgezet 
onderwijs heeft in 2013 
en 2014 deelgenomen 
aan de duurzaamheids-
game.

Organiseren Nacht van 
de Nacht 
Staatsbosbeheer, Earth 
hour, duurzaamheids-
special in de krant met 
artikelen en milieutips,
deelname aan Earth 
hour en Warme 
truiendag, organiseren 
duurzaam diner in het 
kader van wandeling 
van Urgenda naar de 
klimaatonderhandelinge 
n in Parijs, voorlezen 
door burgemeester en 
wethouders op scholen.
Organiseren actie Band 
op spanning in het 
kader van de week van 
de mobiliteit. Ook 
stimulering gebruik van 
de fiets.

Duurzaam 0 ln 2615 wordt 100% van de 100% van het 
inkoopbeleid goederen en diensten inkoopvolume 

duurzaam ingekocht. duurzaamheidscriteria 
toepassen 

Bij de inkoop van veel 
producten zijn 
duurzaamheidscriteria 
toegepast. Wel is 
moeilijk te beoordelen 
of er daadwerkelijk voor 
de duurzame variant 
gekozen is. Een 
monitor is in de maak.
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openbare verlichting in gerealiseerd in de 
relatie tot het areaal periode tot en met 
openbare verlichting in 2015.
2011.

Duurzame mm wordt een richtlijn Verinindering van de ln 2013 en 2014 zijn 
evenementen opgesteld voor duurzame milieubelasting van workshops duurzame 

evenementen. evenementen evenementen 
georganiseerd. Daarna 
nog voorlichting 
gegeven. Aantal 
maatregelen worden in 
de praktijk gebracht.
Richtlijn duurzame 
evenementen wordt 
opgenomen in nieuwe 
milieubeleidsplan of 
evenementenbeleid.

Verduušaming In 2012 wordt (E/oorstel Vermindering Geen middelen 
gemeentelijk gedaan over vervanging milieubelasting beschikbaar. Alleen 
wagenpark van het wagenpark, gemeentelijk wagenpark een elektrische auto 

duurzame alternatieven en voor groenonderhoud 
financiële consequenties. aangeschaft.

Ogenbare verlichting 
ln september 2012 heeft de raad het milieubeleidsplan 2012-2016 vastgesteld. Hierin is de 
doelstelling van 10% energiebesparing in 2016 opgenomen. Deze is overgenomen uit het beleidsplan 
Openbare Verlichting Lek en Menivede, dat in 2010 is vastgesteld.

ln afwijking van de doelstellingen uit het Milieubeleidsplan is er een bezuiniging op de Openbare 
verlichting doorgevoerd via motie 9 en heeft het college in december 2014 besloten de bestaande 
vervangingsbudgetten te gebruiken om energieverslindende armaturen te vervangen en wordt in het 
voorstel gesproken over een energiebesparingsdoelstelling van 

De realisatie is in 2015 en dit volgt uit de volgende tabel:

N
N

N
N

F-
O

O
O

O
 

aartal Besaarde rocenten er aarto v enerie 2 
2 2 4 door armaturen te vervanen en te dimmen 
3 0 door armaturen te vervanen 
4 1 door armaturen te vervanen 
5 2 2 A door armaturen te vervan en 

Overigens is het totale energieverbruik niet gedaald, doordat het areaal in Gorinchem ook steeds is 
uitgebreid. Binnen het bestaande vervangingsbudget wordt geprobeerd de hoge vermogens van de 
verlichting zoveel mogelijk te vervangen door energiezuinige armaturen. Deze werkwijze wordt 
voortgezet tot en met 2020. De verwachting is nu dat in 2016 een energiebesparing van 
gerealiseerd wordt (dus extra ten opzichte van 2015) en dat de eerder genoemde besparings-
doelstelling van 10% in 2020 gehaald zal worden.
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een aantal zaken niet haalbaar vanwege diverse interne en externe factoren. De constatering van de 
rekenkamercommissie dat ambities, formatie en budget niet in overeenstemming zijn onderschrijven 
wij.




