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Samenvatting
In november 2010 heeft u ingestemd met het portfolioplan duurzaamheid. Hierin
heeft u tevens ingestemd met het reserveren van € 500.000,— binnen de
Strategische Investeringen vooreen aantal inhoudelijke onderwerpen:
€ 310.000,- voor de ECD;
€ 100.000,- voor de Biesbosch;
€ 60.000,— voor monitoring;
€ 30.000,— voor interne duurzaamheid.
Het betreft eenmalige bedragen in de periode 2010-2015.
Voor de ECD heeft u reeds een inhoudelijk voorstel ontvangen; in november 2011
heeft u hiermee ingestemd, inclusief een voorstel tot begrotingswijziging,
waarmee de Si-middelen voor de ECD zijn overgeheveld naar de het investeringsen exploitatiebudget van het portfolio duurzaamheid.
In voorliggend voorstel lichten wij toe op welke wijze wij de overige Si-middelen
willen inzetten, voor de Biesbosch, monitoring en interne duurzaamheid. Dit gaat
vergezeld van een begrotingswijziging
i . Wat ïs de aanleiding?
In november 2010 heeft u ingestemd met het portfolioplan duurzaamheid. Hierin
heeft u tevens ingestemd met het reserveren van € 500.000,— binnen de
Strategische Investeringen voor een aantal inhoudelijke onderwerpen. Met dit
voorstel doen wij u een voorstel tot een begrotingswijziging en lichten wij
inhoudelijk toe waarvoor wij de middelen voor Biesbosch, monitoring en interne
duurzaamheid willen inzetten.
2. Wat willen we bereiken?
In de periode 2010-2014 willen we een transformatie op duurzaamheid in
Dordrecht realiseren. Met betrekking tot Biesbosch, interne duurzaamheid en
monitoring willen we het volgende bereiken:
- Een van de vier impulsprojecten uit het portfolio duurzaamheid is de
ontwikkeling van een nieuwe natuur- en recreatiegebied (Nieuwe Dordtse
Biesbosch), waarin het streven is om duurzame recreatie te bevorderen.
- Een transformatie op duurzaamheid in de stad betekent dat we zelf ook het
goede voorbeeld moeten geven vanuit onze eigen gemeentelijke organisatie
door onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen (interne duurzaamheid).
- Voortgang, resultaten en effecten van duurzaamheidsprojecten willen we goed
in kaart brengen, en erover kunnen communiceren. Deze informatie kunnen we
ook benutten om bij te sturen.
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Nieuwe Dordtse Biesbosch
In het portfolioplan duurzaamheid hebben we als impulsproject de Nieuwe Dordtse
Biesbosch (NDB) opgenomen: we willen nieuw natuur- en recreatiegebied
ontwikkelen, waarbij duurzame recreatie het uitgangspunt is.
Respect voor natuur en landschap staan centraal. Deze doelstellingen zijn
vervolgens in het portfolioplan vertaald in thema's met betrekking tot duurzaam
vervoer (wandel, fiets, kano), de daarbij behorende voorzieningen en GPSfaciliteiten. Tevens hebben we het ontwerp van een duurzaam bezoekerscentrum
opgenomen: niet alleen gebouw en omgeving, maar ook qua informatie, educatie,
etc. Dit wordt in samenspraak met onderwijs en ondernemers in het gebied
ontwikkeld, in relatie met het EU-project STEP1.
Met betrekking tot het ontwerp van een duurzaam bezoekerscentrum is er een
wijziging van inzicht. De "klassieke" bezoekerscentra raken te snel gedateerd.
Veel meer is er sprake van een "bezoekersmanagement", dat via allerlei methodes
bezoekers stuurt/uitdaagt en inspireert. We bouwen weliswaar nog een nieuw
informatiecentrum, maar zetten daarnaast vooral in op hedendaagse
informatiekanalen, voorbeeldondernemers en -locaties (Green Key), nieuwe
routes, e t c
Een tweede opmerking betreft de Nieuwe Dordtse Biesbosch: met de vertraging
en afslanking in de uitvoering van NDB kunnen wij de ervaringen en resultaten uit
de proeftuin voor duurzaam toerisme en uit STEP direct toepassen. Daarmee leidt
vertraging van het project tot een 'Voordeel" om ideeën ook direct toe te passen.
Met de € 100.000,— die binnen SI zijn gereserveerd willen we door middel van
onderstaande projecten inhoud geven aan deze doelstellingen en thema's.
Realisatie vindt plaats in 2012 en de eerste helft 2013. De bijdrage uit het
portfolio vormt een deel van de co-financiering van de projecten.
Producten

Resultaat

Routes en verbindingen:
onderzoek
veerverbindingen/routes
en realisatie zonnepont,

Een nieuwe zonnepont in de vaart voor de
verbinding NDB en Hollandse Biesbosch.
Onderzoek naar veerverbinding NDB met
Brabantse Biesbosch ter hoogte van de
Zuidhaven/Tongplaat.
Uitbreidinq Rondje Biesbosch.
Op meerdere plaatsen 'electrificeren' van
vervoersplannen (boot, fiets, etc.)

€ 220.000

Wv.
bijdrage
portfolio
€ 50.000

€ 80.000

€ 10.000

Behalen van het Europese label voor
duurzaam toerisme (najaar 2012)
Certificeren van ondernemingen in huidige

€ 25.000

€ 10.000

€ 65.000

€ 20.000

Oplaadpunten elektrisch
varen (ten minste 7, o.b.v.
watersportonderzoek) d.m.v.
wal stroom
EU-Charter: studie en
aanvraag voor het Parkschap
Green Key certificering:

Totaal
begroot

1 1 STEP = Sustainable Tourism in Estuary Parks (Duurzaam toerisme in
deltagebieden). Het Parkschap is 'lead partner' in dit door Europa gesubsidieerde
project, met 2 partners uit België en 1 uit Engeland. Totale begroting min. € 5
min, EU-subsidie € 2,5 min. Looptijd project: tot 1-7-2013.
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Green Key is een bestaand
label; de organisatie
KMVK2 ontwikkelt voor het
Parkschap specifiek voor
vaartuigen aanvullende
criteria. In 2011 7
certificaten behaald, in 2012
beoogd resultaat: 7 erbij.
Kosten voor studie en
ontwerp
duurzaamheidmodules
bezoekerscentrum: binnen
STEP worden voor alle
entrees van de Biesbosch
modules ontwikkeld waarmee
entreepoorten worden
ingericht. Ook voor de locatie
Nieuwe Dordtse Biesbosch
zullen deze modules worden
benut.
Totaal

Biesbosch en Nieuwe Dordtse Biesbosch
m.b.t duurzaamheid (landelijk erkend label
in de recreatie/toerisme sector).

Entrees en informatiepunten van de
Biesbosch worden in een basisstijl
ontworpen met per locatie een 'eigen'
specialiteit. Ook voor de NDB worden
tenminste de basismodules toegepast.

€ 130.000

Monitoring
Het is belangrijk dat we de vorderingen op de transformatie op duurzaamheid
goed zichtbaar maken naar de stad. Ons plan is om dit zowel via de website
www.dordtduurzaam.nl te communiceren als door bijvoorbeeld een dashboard
ergens op een centrale zichtbare plek in de stad te plaatsen, waarop door middel
van bewegende meters de voortgang op een aantal duurzaamheidsdoelstellingen
inzichtelijk wordt gemaakt:
- energiegebruik (beoogde afname in 2015: 11%);
- gebruik van duurzame bronnen (beoogde toename in 2015: 3%);
- vermindering van C02-uitstoot;
- doelstelling op afvalscheiding nuttig hergebruik huishoudelijk afval: van 55% in
2009 naar 60% in 2015;
- duurzaam gedrag en handelen: is Dordrecht (bewoners, bedrijven, instellingen,
gemeente, etc.) nu daadwerkelijk duurzamer geworden?
Dit onderdeel is moeilijk te kwantificeren, dus zal vooral kwalitatief in beeld
worden gebracht.
- monitoring van Interne Duurzaamheid.
Wat betreft de eerste twee onderdelen beschikken we over de zogenaamde
Routekaart. Deze is reeds aan u gepresenteerd. Deze kaart maakt inzichtelijk hoe
het restwarmtenet, het winnen van zonne-energie en windenergie straks
daadwerkelijk bijdragen aan genoemde energiedoelstellingen. Dit kan worden
doorberekend naar C02-uitstoot. De scheiding van huishoudelijk afval wordt reeds
gemeten.
We willen de middelen voor monitoring inzetten om op basis van de grotendeels
reeds beschikbare informatie een goed model te laten ontwikkelen voor
communicatie naar de stad, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard.

St. Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
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Ook voor Interne duurzaamheid is het belangrijk dat we onze effecten meten en
zichtbaar maken. Een deel van het monitoringbudget gaan we daar aan besteden.
Interne Duurzaamheid
In de afgelopen twee jaar hebben wij al een aantal activiteiten ondernomen op
interne duurzaamheid. We maken hierbij onderscheid tussen enerzijds acties die
leiden tot een duurzamer gemeentelijke bedrijfsvoering, en anderzijds om
activiteiten waarmee we medewerkers willen stimuleren om het onderwerp
duurzaamheid te verankeren in (alle) gemeentelijk beleid en gemeentelijke
projecten.
Voorbeelden van acties rondom het verduurzamen van de bedrijfsvoering zijn:
- vervangen van tl-verlichting door duurzamer verlichting door Drechtwerk en
Greenfox; dit heeft geleid tot een dagelijkse afname van 600 kWH
energieverbruik in het Stadskantoor;
- overal instellen van dubbelzijdig printen;
- toevoegen van een elektrische scooter, als alternatief voor de auto (vervoer
voorwerk);
- er zijn voorbereidingen getroffen om de afvalscheiding nog verder te
verbeteren, inclusief een voorstel om overal met dezelfde systematiek van
afvalbakken te werken in het Stadskantoor;
- deelname van medewerkers (inclusief een aantal leden van het college van
B&W) aan een energiebesparingwedstrijd, waarmee het bewustzijn op
duurzaamheid wordt vergroot;
- Dordrecht loopt al jaren voorop met toepassingen van duurzame openbare
verlichting;
- aanschaf elektrische auto bij Stadsbeheer.
Voorbeelden van inzet om duurzaamheid te verankeren in beleid en projecten
kunt u denken aan kwartaalbijeenkomsten waarin sectoren laten zien hoe zij
werken aan duurzaamheid, een ideeënwedstrijd over duurzaamheid, een lezing
door Philips over duurzaamheid, en communicatie over duurzaamheidsprojecten
(inclusief de activiteiten rondom interne duurzaamheid).
Voor de komende twee jaar is een Plan van Aanpak gemaakt voor interne
duurzaamheid, waarin we w.b. het onderdeel "verduurzaming bedrijfsvoering"
zeven thema's hebben geselecteerd:
1. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: we willen een aanpak waarmee het
gemeentelijk vastgoed kan worden verduurzaamd. Uitgangspunt is dat alle
activiteiten die binnen 15 jaar worden terugverdiend, worden uitgevoerd.
2. Duurzaam inkopen & aanbesteden: in 2010 hebben we een bestuurlijk besluit
genomen om 100% duurzaam te gaan inkopen. Hoewel we op de goede weg
zijn, willen we onderzoeken hoe we hierop nog sterker kunnen worden.
3. Verduurzamen inkoop & gebruik van koffiebekers, consumptieartikelen (koffie
&thee, restaurant, snoep) en kantoorartikelen: deze producten worden
ingekocht via inkoopcontracten, die de komende twee jaar allen opnieuw
worden aanbesteed. Duurzaamheid moet een leidend principe zijn in de
nieuwe aanbesteding.
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4. Afname paplergebruik & toename digitalisering: we willen inzetten op een
afname van papiergebruik. Dat is deels al gerealiseerd door het instellen van
dubbelzijdig printen, maar door het nog verder doorvoeren van digitaal werken
willen we dit nog verder laten afnemen. Het gaan om papierverbruik bij
vergadering maar bijvoorbeeld ook in de afhandelingsprocessen van brieven
en facturen.
5. Afvalscheiding bedrijfsafval (en vermindering productie): het daadwerkelijk
plaatsen van overal dezelfde afvalbakken, met een stroom voor papier,
bekers, GFT en restafval. HVC zal zorgen voor na-scheiding waardoor zoveel
mogelijk hergebruik mogelijk is.
6. Energie: gebruik & inkoop. Dit jaar vindt een nieuwe aanbesteding plaats van
de inkoop van energie. Duurzaamheid is daarbij een uitgangspunt. Daarnaast
zetten we in op verdere afname van energiegebruik in de gemeentelijke
gebouwen door ook in andere panden dan het Stadskantoor de tl-verlichting te
laten verduurzamen door Drechtwerk (het Stadskantoor was een pilot). We
doen mee met de regionale aanpak energiebesparing gemeentekantoren,
waarin we de klimaatinstallaties optimaliseren en de energieverbruiken
monitoren. Ook werken we een idee uit om op vrijdag, als de bezetting in het
Stadskantoor laag is, de Westvleugel te sluiten en de medewerkers te laten
flexwerken op andere plekken in het Stadskantoor. Via de ECD onderzoeken
we de mogelijkheid tot het gebruik van zonne-energie op daken van
gemeentekantoren.
7. Vervoer: woon-werk & werk-werk. Hierbij hoort de verdere verduurzaming van
het gemeentelijk wagenpark, en verkenning van ons gemeentelijke
mobiliteitsconcept voor medewerkers in brede zin: hoe willen/kunnen we
omgaan met vervoersvraagstukken vanuit belang van duurzaamheid, en
tegelijkertijd ook belang van goed werkgeverschap en Het Nieuwe Werken.
Voor het onderdeel "verankering in beleid en projecten" willen we doorgaan met
het organiseren van bijeenkomsten waarin kennisuitwisseling centraal staat. Dat
kan doordat collega's elkaar informeren over hun projecten (in 2012 in ieder geval
nog over ECD en de Duurzaamheidsfabriek), maar ook door kennis van buiten te
halen of door bedrijfsbezoeken te organiseren (DuPont, HVC).
Bovendien willen we gemeentebreed door middelen van een korte visie of pamflet,
aangeven hoe wij op een selectie van inhoudelijke beleidsterreinen werken aan
duurzaamheid. Aanleiding is om intern de inzet op duurzaamheid explicieter
zichtbaar te maken. Maar dit kan ook extern worden ingezet als
communicatiemiddel.
Als het om relatief duurdere investeringen gaat, zoals bij vervanging van de t l verlichting en aanschaf van nieuwe afvalbakken, doen we een beroep op de
reguliere middelen die binnen de gemeente beschikbaar zijn voor de
bedrijfsvoering. Als bepaalde investeringen niet mogelijk blijken, maar toch
wenselijk in verband met duurzaamheid, leggen wij u een apart
financieringsvoorstel voor.
De middelen a € 30.000,— (dus gemiddeld € 7.500,— per jaar) benutten we voor
kleine investeringen en voor het organiseren van kennisbijeenkomsten.
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a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
U zult via de reguliere momenten in de P&C-cyclus worden geïnformeerd over de
voortgang in het portfolio duurzaamheid, ook over de Biesbosch, interne
duurzaamheid en monitoring. Als er aanleiding is om u extra te informeren, dan
doen wij dit door middel van een raadsinformatiebrief of informeert de wethouder
u mondeling.

c. Znclusiefbeleid
Plannen in de Biesbosch houden rekening met toegankelijkheid voor
gehandicapten. Bij monitoring en interne duurzaamheid is inclusiefbeleid niet van
toepassing.
4. Wat mag het kosten?
€ 100.000,- voor de Biesbosch;
€ 60.000,— voor monitoring;
€ 30.000,— voor interne duurzaamheid.
Zie paragraaf 3 waarvoor de bedragen worden ingezet.
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- begrotingswijziging.

7- Voorstel
Wij stellen u voor:
1. akkoord te gaan met de aanwending van de middelen uit het portfolio
Duurzaamheid voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, voor monitoring en interne
duurzaamheid;
2. krediet te verlenen voor deze kosten ad € 190.000,— en dit ten laste brengen
van de reserve SI - W41 (Duurzaamheid);
3. de begroting te wijzigen conform begrotingswijzigingsnummer 212051.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris .
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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