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Betreft: eindrapport van de Rekenkamercommissie inzake het Duurzaamheidsbeleid 

Gorinchem, 19 augustus 2016 

 

Hierbij ontvangt u het Rekenkamerrapport “Samen op weg naar een duurzaam Gorinchem”. Het is een 

bijzonder rapport door de vorm waarin het naar u toekomt. Wij beschouwen het als een roadmap, 

samengesteld door het onderzoeksbureau Ecorys op basis van een onderzoekstraject dat heeft 

plaatsgevonden in de periode tussen november 2015 en maart 2016. De Rekenkamercommissie heeft 

het resultaat van dat traject met enthousiasme ontvangen. Zowel aanpak als resultaat worden door de 

commissie gedeeld. Het proces heeft door de “effectenarena” een bijzondere lading gekregen en Ecorys 

heeft haar aanspraken waargemaakt. Hierdoor ligt er nu een rapport dat doorwerking kan hebben zowel 

politiek als maatschappelijk. 

De Rekenkamercommissie is het college erkentelijk voor de reactie die ontvangen is. De commissie 

constateert dat de reactie instemmende en kritische elementen bevat. Het college doet geen voorstellen 

voor feitelijke bijstelling van de rekenkamerdocumenten. Het is een juiste constatering dat de roadmap 

een document op hoofdlijnen is. In andere type rekenkamerrapporten is meer oog voor details en voor 

uitvoeringsaspecten.  

Feitelijk vraagt het college waarop de verwachting van het in 2017 bereiken van het (afval) 

scheidingspercentage van 75% gebaseerd is. De Rekenkamercommissie meent dat deze informatie van 

het afvalbedrijf afkomstig. Die 75% in 2017 is overigens in landelijk opzicht een goede prestatie. 

Waar het de keuze voor de 5 thema’s betreft is op voorstel van Rekenkamercommissie zelf door Ecorys 

aangesloten bij de landelijke benadering zoals die o.m. in het Rijksprogramma Duurzaam Door wordt 

gehanteerd. Aansluiting op de Gorinchemse situatie is zichtbaar in de rode draden van de roadmap en is 

overigens ook terug te zien in de evaluatie van het milieubeleidsplan 2012 – 2016. 

Naast de roadmap heeft Ecorys op verzoek van de Rekenkamercommissie een aantal documenten 

toegevoegd die wij beschouwen als de onderbouwing en methodische verantwoording van het 

eindresultaat. Dat levert een onorthodoxe rapportage met meerdere documenten die de 

Rekenkamercommissie als één geheel beschouwt. Het zijn bijlagen bij de roadmap, maar bijlagen zonder 

welke het eindresultaat minder waarde heeft. In het bijzonder wijst de commissie op het overzicht van 

bronnen en op de verslagen. De presentaties, de deelnemerslijst en het bijzondere 

achtergrondgronddocument over de houtsnippercentrale geven meer kleur aan de bevindingen. Voor de 

goede orde nemen wij de brief van het college ook op als bijlage bij de roadmap. De brief maakt hiermee 

integraal deel uit van de rapportage. 

De Rekenkamercommissie hecht er aan de waardering uit te spreken voor de medewerking die de 

commissie en haar adviseurs hebben ondervonden gedurende het onderzoeksproces. Dat geldt voor de 

maatschappelijke partners, dat geldt voor de gemeentelijke organisatie en voor Raad en het College. Het 

proces is door de openheid waarmee onderzoekers te werk zijn gegaan, geen alledaagse opgave voor de 

verschillende deelnemers geweest. In de hedendaagse politieke realiteit is zo’n benadering niet zonder 



risico’s. De commissie constateert dat door de wijze waarop betrokken stakeholders zich hebben 

opgesteld een resultaat is ontstaan waarmee Gorinchem verder kan: “Samen op weg naar een duurzaam 

Gorinchem”. Voor de duidelijkheid: dat is een gezamenlijke prestatie: maatschappelijke participanten 

van geheel verschillende pluimage, bestuurders, raadsleden, ambtelijke adviseurs en onderzoekers.  

De Rekenkamercommissie spreekt de wens uit dat de onbevangenheid en openheid die tekenend waren 

voor het gevolgde proces leidend kunnen blijven bij de borging van het resultaat in de doorwerking van 

nieuwe beleid.  

De Rekenkamercommissie hecht er aan nog eens te benadrukken dat het rapport i.c. de roadmap en 

bijlagen niet het enige resultaat is ook het proces en de impact die het resultaat kan hebben op de 

samenwerking tussen verschillende spelers in het duurzaamheidsveld is een resultaat. Dat resultaat is 

door de Gorkumse gemeenschap samen met Raad en college geleverd.  

Zoals gebruikelijk legt de Rekenkamercommissie graag verantwoording af in een raadsvergadering. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Rekenkamercommissie Gorinchem 

Jean Eigeman, voorzitter 


