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Samenvatting
Aan het begin van de vorige collegeperiode heeft Dordrecht zich gecommitteerd
aan de doelstelling "energieneutraal in 2050. Het huidige college heeft in het
Politiek Akkoord 2014-2018 aangegeven onverminderd aandacht te besteden aan
het thema Duurzaamheid. Het thema Duurzaamheid is als één van de vier
prioriteiten gedefinieerd. Voor u ligt het Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018
met daarin vijf thema's, met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten, waarop
Dordrecht zich de komende jaren richt.

Inleiding
Het huidige college zet de ambitie "energieneutraal in 2050" voort. In het politiek
akkoord 2014-2018 is Duurzaamheid niet alleen als één van de vier prioriteiten
benoemd, maar ook omschreven als een thema dat terugkomt op alle
beleidsterreinen. In het Opgaveplan Duurzaamheid is een uitwerking gegeven aan
de omschreven kaders uit het Politiek Akkoord 2014-2018.
Doelstelling
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u kennis laten maken met de
doelstellingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid voor de komende
jaren.

Stand van zaken/de feiten
In het Opgaveplan Duurzaamheid, dat het College onlangs heeft vastgesteld, is
gekozen voor vijf thema's. Naast vier inhoudelijke thema's, te weten
energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik, is voor een vijfde
thema gekozen dat zich meer richt op de gemeentelijke organisatie. Dit vijfde
thema, "de voorbeeldige gemeente", laat zien dat we ook ons eigen steentje willen
bijdragen aan de doelstellingen op de vier andere thema's.
Voor elk van de vijf thema's zijn doelstellingen en activiteiten geformuleerd.
Hiervoor is hoofdzakelijk geput uit reeds bestaande onderliggende kaders, zoals de
structuurvisie 2040 en de programmakaarten. De gemeente zoekt nadrukkelijk de
samenwerking met (externe) partners om deze doelstellingen te realiseren.
Uiteraard zoeken we ook regionaal, danwel meervoudig lokaal, verbindingen indien
dit aantoonbaar bijdraagt aan de doelen op de thema's.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde Opgaveplan
Duurzaamheid 2015-2018.
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Kosten en dekking
Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 is een intensiveringsbudget voor
de Opgave Duurzaamheid voor de komende vier jaar (2015-2018) vastgesteld. In
onderstaande tabel leest u waaraan de middelen besteed worden.
Thema / jaar
Energietransitie
Mobiliteit

Circulaire economie
Ruimtegebruik
Voorbeeldige gemeente

Management
Regionale taken
Totaal

2017
2018
2016
2015
C 515.800,00 C 470.800,00 C 402.800,00 C 402.800,00
C 27.200,00 C 27.200,00 C 27.200,00 C 27.200,00
C 68.000,00 C 118.000,00 C 68.000,00 C 68.000,00
C 68.000,00 C 68.000,00 C 68.000,00 C 68.000,00
C 27.200,00 C 27.200,00 C 27.200,00 C 27.200,00
C 68.000,00
C 81.600,00

C 68.000,00
C 81.600,00

C 68.000,00
C 81.600,00

C 68.000,00
C 81.600,00

C 855.800,00 C 860.800,00 C 742.800,00 C 742.800,00

Communicatie en inclusief beleid
Bijna vijf jaar geleden is "Dordt Duurzaam" opgericht ten bate van de
communicatie over duurzaamheid. Niet alleen de gemeente maar ook (externe)
partners kunnen van dit kanaal (www.dordtduurzaam.n1) gebruik maken om te
berichten over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.
"Dordt Duurzaam" is al bij veel Dordtenaren bekend en wint nog steeds aan
bekendheid. Dit zetten wij de komende jaren dan ook voort. Daarnaast vindt
uiteraard ook communicatie plaats op projectniveau en zullen ook intern met enige
regelmaat communicatiemomenten plaatsvinden.

Vervolg en evaluatie
De uitvoering van de activiteiten uit het Opgaveplan Duurzaamheid is opgenomen
in het jaarplan. Evaluatiemomenten en voortgangsrapportages worden opgenomen
in de reguliere P&C cyclus.

Bijlagen
In de bijlage treft u het volledige Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
c:\ Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
/
de burg meester

M.M. van der Kraan
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