
Samen op weg  
naar een duurzaam 
Gorinchem



 Controlerende rol: 
terugblik 

–  Doelstellingen en bijbehorende  

uitvoeringsactiviteiten zijn onvoldoende 

‘SMART’ geformuleerd. 

–  Het milieubeleidsplan 2012-2016 heeft 

een te brede scope, kent te veel losse 

onderdelen en het ontbreekt aan korte 

termijn doelstellingen. 

–  De gemeente spreekt in de vorm  

van activiteiten niet in resultaten. 

–  Plannen voor projecten en activiteiten 

zijn zeer algemeen geformuleerd; niet 

duidelijk is wat de rol van de gemeente 

precies is. 

–  Te beperkt budget / FTE capaciteit 

met oog op te ambitieuze lange termijn 

doelstellingen. 

–  Integrale afweging van duurzaamheid 

vs. de economische/financiële 

effecten ontbreekt. Er is onvoldoende 

afstemming tussen de verschillende 

portefeuilles.

Doelmatigheid  
> efficiëntie

Doeltreffendheid  
> effectiviteit

–  Geformuleerde uitvoeringsactiviteiten/

operationele doelen in het uitvoerings-

plan zijn grotendeels niet gerealiseerd. 

Met name op het gebied van energie.

–  Communicatie tussen gemeente en de 

samenleving (burgers, maatschappelijke 

instellingen en bedrijven) over het 

duurzaamheidsbeleid wordt gemist.
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–  Geformuleerde uitvoeringsacties uit 

het milieubeleidsplan zijn grotendeels 

niet gerealiseerd. De meeste grote 

plannen voor energieprojecten 

zijn niet ontwikkeld: warmtenet, 

houtsnippercentrale, geothermie, 

windmolens etc. 

 

–   Het aandeel duurzame productie  

binnen de gemeentegrenzen is tussen 

2010 en 2014 gestegen van bijna 0,6% 

naar slechts 0,8%.

Toch is er een aantal kleine successen 
te melden, o.a. : 

> 250 woningen op een bronwaternet;

>  250 all-electric woningen, 

waarvan er 30 meedoen aan een 

proeftuinproject van STEDIN;

 

>  150 woningen met individuele 

bodemwisselaars; dus ook all-electric.

 

>  Tot slot zijn de plannen voor de aanleg 

van 9 MW aan windenergie in een 

vergevorderd stadium.

Doelstellingen

Prestaties

–  50% duurzame energie in 2035 d.m.v. 

duurzame opwekking in gemeente 

of door participatie in duurzame 

opwekking elders en een jaarlijkse 

energiebesparing van 1,25%.
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Nieuw afvalscheidingsbeleid: uiteindelijk 

75% gescheiden.

–  Gorinchem legt actief diervriendelijke 

en biodiversiteit bevorderende oevers 

aan (waterplan), met glooiende afloop. 

 

>  probleem is dat het effect niet gemeten 

kan worden (geen 0-meting uitgevoerd).

–  Uitvoeren van een duurzaam maaibeleid. 

–  Het realiseren van bloemrijke bermen 

(regionaal in samenwerking met 

stichting Blauwzaam).

 

–  Geen gebruik meer van chemische 

middelen bij onkruidbestrijding of 

verhardingen.

–  Naleven van de greendeal sport-

verenigingen (beperking chemicaliën/

watergebruik).

–  Aanpassing van kapbeleid bomen 

(meer bescherming voor 

beeldbepalende bomen en minder 

regeldruk voor andere bomen).

Prestaties

Doelstelling

–  Nog onbekend: prognoses zijn hoopvol. 

De operatie van Afval naar Grondstoffen 

is ingezet. Realisatie van ondergrondse 

containers is voorzien voor de eerste 

helft 2016. In de tweede helft 2016 is de 

hele gemeente over naar omgekeerd 

inzamelen (restafval wordt nog maar 

één keer per vier weken ingezameld;) 

gescheiden afval vaker. 

 

>  Verwacht wordt dat hierdoor een 

scheidingspercentage van 75% bereikt 

wordt in 2017.

Prestaties

Aandachtspunten: diversiteit bomen, 

duurzaam planten van bomen en 

struiken, communicatie richting burger, 

relatie bomen/zonnepanelen.
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Volksvertegen
woordigende rol

De gemeente(raad) moet meer communiceren over 
duurzaamheid en in gesprek blijven met de betrokken 
burgers en belangenverenigingen.

Hier staan we voor; 
dit gaan we doen;
dit resultaat streven we na;
en dit verwachten wij van u.

Tot slot zouden de 

raadsleden de dialoog 

moeten aangaan met 

actieve burgers. Waarin 

raadsleden toelichten: 

Op dit moment is geconstateerd 

dat er weinig contact is tussen 

actieve burgers en bedrijven over 

duurzaamheidsinitiatieven. 

De gemeente moet in de toekomst 

enerzijds communiceren over behaalde 

prestaties, maar juist ook luisteren naar 

betrokken partijen om samen concrete 

plannen vorm te geven. 

Daarnaast zou de gemeente iedere twee 

jaar de voortgang van duurzaamheid-

sprestaties i.r.t. de doelstellingen 

moeten publiceren. De gemeenteraad 

zou het college van B&W om een 

voortgangsrapportage moeten vragen.

De gemeente kan enthousiasmeren, 

stimuleren en faciliteren door meer te 

communiceren met burgers, maat-

schappelijke instellingen en bedrijven.
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Kaderstellende rol: 
de roadmap

–  Geef vorm aan een nieuw  
milieubeleidsplan = duurzaamheids
beleidsplan. Het verdient aanbeveling 

om de huidige 3 thema’s los te laten en 

te kiezen voor de vijf thema’s: 

 
 
–  Bepaal de stip aan de horizon en 

bepaal het stappenplan, met korte-

termijndoelstellingen. Deze stip aan de 

horizon wordt vervolgens vertaald in 

een duurzaamheidsbeleidsplan voor vier 

jaar, met ijkpunten na twee jaar.

 

Om een nieuw duurzaamheidsbeleidsplan vorm  
te geven, stellen we voor een aantal sessies te 
organiseren in 2016. De uitkomsten daarvan bepalen 
mede het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

 
– SMARTdoelstellingen:  
 -  Geformuleerd in concreet te behalen 

resultaten en wat het te behalen 

resultaat voor de gemeente is.

 

 -  Het moet duidelijk zijn wat de rol  

van de gemeente precies is (regierol, 

wetgevende/handhavende rol, 

aanjagende/faciliterende rol, 

voorbeeldrol).

 

 -  Doelstellingen van de gemeente 

moeten passen bij de beschikbare 

middelen (realistische doelstellingen).

 

 -  Maak een integrale afweging bij elk 

afzonderlijk investeringsvoorstel 

(duurzaamheidstoets).

1. Energie
2. Afval
3. Biodiversiteit
4. Water 
5.  Duurzaam inkopen 

Nieuwe opzet  
duuzaamheids  
beleidsplan
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Een sessie met gemeenteraad, wethouders en 

ambtenaren om doelstellingen SMART te maken en 

kortetermijndoelstellingen te formuleren. Welke  

stip aan de horizon kunnen we zetten die reëel is?  

Gebruik deze SMART-doelstellingen als input voor  

het duurzaamheidsbeleidsplan.  

 

Stedin is een belangrijke partij voor de voorziening 

van gas, elektriciteit en warmte. De betrokkenheid 

van Stedin voor de realisatie van de energiedoelen 

is onmisbaar. Om een goede afstemming te krijgen 

tussen de gemeentelijke doelen en de activiteiten 

van Stedin, is een gestructureerde samenwerking 

noodzakelijk.  

 

 

Sessie over de realisatie van een warmtenet i.c.m. 

een houtsnippercentrale. Betrokkenen zijn Poort6,  

HVC, energiecoöperatie Knotwilg en Waardlanden. 

De vooruitzichten zijn gunstig, nu moeten de partijen 

de laatste stap zetten. Tijdens de EffectenArena zijn 

goede intenties uitgesproken. De gemeente moet 

afstemming van de twee projecten faciliteren.

Sessie met een aantal bedrijven, waaronder Corbion, 

Vreugendhil, Merford en Damen Shipyard om samen 

te kijken of restwarmte nuttig gebruikt kan worden, 

of dat er samen andere duurzaamheidsinitiatieven 

ondernomen kunnen worden. De gemeente moet  

hier middelen voor vrij maken.

In hoeverre moeten de doelstellingen uit de eerste 

sessie worden aangepast en hoe vertalen we al deze 

uitkomsten in een nieuw duurzaamheidsbeleidsplan?

Tot eind 2016 — vijf sessies 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Stip aan  
de horizon

Samenwerken 
met Stedin 

Warmtenet 
i.c.m. 
houtsnipper
centrale

Sessie met  
bedrijven

Terugkoppel
sessie
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Het toekomstige 
duurzaamheidsbeleid 
vraagt om een integrale 
afweging, in de vorm  
van de vijf W’s.

Tot slot

Actie door de raad

–  De evaluatie van het Milieubeleidsplan;

 

–  het oordeel van het college over 

de bereikte resultaten van het 

milieubeleidsplan;

 

–  de bereidheid van het college om met 

een voorstel te komen voor een nieuwe 

aanpak die meer uitzicht geeft op het 

bereiken van resultaten.

Om van Gorinchem een duurzame gemeente te maken 
moet de raad zelf initiatief, of zelfs de regie, nemen. 
De evaluatie van het Milieubeleidsplan 2012-2016 zal 
een belangrijk ankerpunt zijn. De raad moet een nieuw 
beleidsplan ‘duurzaamheid’ vaststellen en daarvoor de 
benodigde middelen beschikbaar stellen.

Raadsleden kunnen het college van B&W actief stimuleren door te vragen naar:
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1. Wat willen we? 

2. Wat doen we? 

3. Wat kost het? 

4.  Waaraan zien we  

wat bereikt is?

5. Wat communiceren we?

Tenslotte zal de vertaling van het nieuwe beleid in de begroting terecht moeten 

komen, en dat raakt dan het budgetrecht van de raad.

De vijf W’s

in opdracht van de Rekenkamercommissie


