
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Evaluatie en actualisatie klimaatbeleid 

Bijlage(n) : 1. Rapport 'Evaluatie & actualisatie klimaatbeleid gemeente 
Haren' 

2. Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : In het rapport 'Evaluatie & actualisatie klimaatbeleid gemeente 
Haren' worden enerzijds de resultaten van de evaluatie van het 
in de afgelopen jaren uitgevoerd klimaatbeleid op een ri j gezet. 
Anderzijds worden in het rapport een aantal concrete 
voorstellen gedaan om het klimaatbeleid op een iets andere 
voet voort te zetten. Hoofdpunten zijn: 

 een nieuwe reductiedoelstell ing voor de gehele gemeente; 

 meer focus; 

 betere borging in de organisatie met ambteli jk 
opdrachtgeverschap bij de gemeentesecretaris en 
voortzetten van de functie duurzaamheidscoördinator; 

 toetsingskaders voor klimaatprojecten. 

We hebben een projectenoverzicht opgenomen. Dit is een 
organische li jst, waarin verandering mogelijk is. Uw raad wordt 
jaarli jks geïnformeerd over de stand van zaken. 

De Milieuadviesraad (MAR) heeft geadviseerd over de evaluatie 
en actualisatie. Zij kan zich vinden in het vernieuwde 
klimaatbeleid en de nieuwe doelstell ingen.  

   

Voorgestelde beslissing : 1. Kennisnemen van de evaluatie van het klimaatbeleid. 

2. Het geactualiseerde klimaatbeleid vaststellen als kader voor 
het klimaatbeleid voor de komende jaren. 
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Aanleiding 
In 2009 is door de gemeenteraad de Nota Klimaatbeleid 2009-2015 vastgesteld. Dit vormde 
een goede basis voor het ‘ in de benen helpen’ van ons gemeenteli jk klimaatbeleid. Ten ti jde 
van het uitvoeren van de in de nota opgenomen projecten bleek al snel dat deze projecten 
en de brede focus niet aansloten bij de dagelijkse praktijk. Er bestond weinig ruimte om in 
te kunnen spelen op (externe) kansen, nieuwe ontwikkelingen, verzoeken van inwoners en 
bedrijven en ideeën vanuit de polit iek. De projectenli jst uit de nota geeft enerzijds duideli jk-
heid, maar vormde anderzijds een te statisch geheel.  
 
Uit een in onze opdracht uitgevoerd onderzoek door Royal Haskoning, bleek dat de doelstel-
l ing om in 2030 als volledige gemeente klimaatneutraal te worden, praktisch onhaalbaar 
was. 
 
Dit geheel gaf aanleiding tot een vervroegde evaluat ie en actualisatie van ons klimaatbeleid. 
Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Evaluatie & Actualisatie Klimaatbeleid gemeente  
Haren’ (zie bij lage). 
 
Doelstelling 
Het evalueren en actualiseren van het klimaatbeleid. 
 
Gekozen oplossing 
De evaluatie van het klimaatbeleid l iet zien dat iets meer dan de helft van de projecten uit 
de Nota Klimaatbeleid zijn uitgevoerd. Aan de projecten uit de Nota zijn adhoc vele projec-
ten toegevoegd, die echter slechts deels zijn uitgevoerd. De belangrijkste conclusies zijn 
dat het goede voorbeeld is gegeven, uitgevoerde projecten vooral ‘ laaghangend fruit’ zi jn, 
dat een knelpunt in capaciteit goed ondervangen kan worden door inzet van een stagiair en 
dat het intern bereik van het klimaatbeleid behoorli jk was. Verder is duideli jk dat er soms 
een worsteling is tussen papier en praktijk (wij schrijven het op, maar wat gebeurt daarna?) 
en dat er kansen op een grote CO2 winst zijn gemist. Ook verdient de communicatie zowel 
in- als extern aandacht. Als een belangrijk punt voor het vervolg van klimaatbeleid is de bor-
ging in de organisatie genoemd. 
 
In de actualisatie van het kl imaatbeleid is op basis van de inzichten uit de CO2 nulmeting 
(rapport Royal Haskoning, oktober 2010) een nieuwe reductiedoelstell ing voor de gemeente 
bepaald: In het jaar 2030 is de CO2 uitstoot met 25% gereduceerd ten opzichte van het jaar 
2009. (De documenten ‘CO2 uitstoot gemeente Haren’ en ‘Op weg naar klimaatneutraal, 
Strategische notit ie’, l iggen ter inzage en zijn te raadplegen op www.haren.nl). Voor de ge-
meenteli jke organisatie bli jft de doelstell ing om in 2015 klimaatneutraal te zijn. Binnen het 
klimaatbeleid wordt de focus gelegd op de sectoren Wonen en Gemeenteli jke Organisatie. 
Uitgangspunten in het beleid worden het pakken van kansen, duurzaamheid vanaf het begin 
meenemen in projecten en het denken vanuit Total Cost of Ownership. Met de introductie 
van toetsingskaders wordt deze focus ook meegenomen in het besluit of we projecten wel of 
niet gaan uitvoeren. 
 
Om de borging in de organisatie te optimaliseren bli jft de functie duurzaamheidscoördinator 
bestaan binnen de door u reeds beschikbaar gestelde uren. Deze functie combineren wij 
met de nieuw te creëren inkoopcoördinatiefunctie tot een functie. Zie hiervoor ook het tege-
li jk met dit raadsvoorstel ingediende voorstel inkoop en aanbesteding. De borging wordt 
verder geoptimaliseerd doordat de gemeentesecretaris in ieder geval de komende jaren 
ambteli jk opdrachtgever voor duurzaamheid is en er in workshops en overleggen meer aan-
dacht besteed wordt aan duurzaamheid in de dagelijkse werkzaamheden. 
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In het geactualiseerde klimaatbeleid is een projectenli jst opgenomen, samengesteld uit de 
projecten die nog niet uitgevoerd waren. Alleen projecten die door het toetsingskader komen 
zijn opgenomen. De l i jst is niet statisch. Jaarli jks wordt aan de raad de stand van zaken 
gerapporteerd. 
 
Argumentatie 
Zie onderdeel 3. 
 
Kostendekking 
De evaluatie en actualisatie van het klimaatbeleid vragen niet om extra investeringen.  
 
Communicatie  
De MAR heeft geadviseerd over de evaluatie en actualisatie. De aanbevelingen van de MAR 
zijn meegenomen in het definitieve rapport en het B&W en raadsvoorstel. 
 
In de uitvoering van het geactualiseerde klimaatbeleid is communicatie een belangrijk as-
pect. Dit wordt per project nader uitgewerkt. Ook de duurzaamheidscoördinator heeft hier 
een rol in. 
 
Voorgestelde beslissing 

1. Kennisnemen van de evaluatie van het klimaatbeleid. 

2. Het geactualiseerde klimaatbeleid vaststellen als kader voor het klimaatbeleid de 
komende jaren. 

 
Haren, 25 oktober 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 


