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*Z00DD3A6063* 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, samen sterk in duurzaamheid 

vaststellen.  
2. De uitwerking van de visie overdragen aan het college van B&W met de volgende opdracht: 
 - ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2020, gericht op de uitvoering 

van de ambities uit de duurzaamheidsvisie, waaronder verankering van duurzaamheid in de 
gemeentelijk organisatie; 

 - lokale duurzaamheidskracht activeren in het samen met partners op te richten 
duurzaamheidshuis. 

 
 
Samenvatting 
 
 
De duurzaamheidsvisie “Stichtse Vecht Energiek, samen sterk in duurzaamheid” legt een basis voor 
duurzame ontwikkeling in onze gemeente. Er worden keuzes gemaakt hoe duurzaamheid de komende 
jaren opgepakt gaat worden. De gemeente laat in de visie zien dat zij in Stichtse Vecht ruim baan wil 
geven aan de duurzaamheidskracht en zelf hierin ook het goede voorbeeld wil geven.  
 
De grondslag voor de duurzaamheidsvisie is te vinden in het visiedocument “Focus op Morgen”. Hierin 
wordt het belang om toekomstige generaties een leefbare planeet te kunnen bieden door het 
gemeentebestuur van Stichtse Vecht krachtig onderschreven. De benoemde peilers in het visiedocument 
zijn door vertaald in de duurzaamheidsambities in voorliggende visie.  
 
In het eerste kwartaal van 2014 worden de duurzaamheidsprojecten verder uitgewerkt in het gemeentelijk 
uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2020. 
 
 
 
 
Bijlage 
- Duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht energiek 2014-2020, samen sterk in duurzaamheid 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststellen duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht energiek 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december  
 
Werksessie 
4 december 

 

Portefeuillehouder 
P. Ploeg 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
valesca.van.den.bergh@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/22211-VB/13/03361 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De grondslag voor de duurzaamheidsvisie “Stichtse Vecht Energiek, samen sterk in duurzaamheid”, is te 
vinden in het visiedocument “Focus op Morgen”. Hierin wordt het belang om toekomstige generaties een 
leefbare planeet te kunnen bieden door het gemeentebestuur van Stichtse Vecht krachtig onderschreven. 
De benoemde peilers in Focus op Morgen zijn in de duurzaamheidsvisie doorvertaald naar ambities op 
het gebied van duurzaamheid voor de gemeente.  
 
Met de duurzaamheidsvisie wordt een basis gelegd voor duurzame ontwikkeling in onze gemeente. Er 
worden keuzes gemaakt hoe duurzaamheid de komende jaren in Stichtse Vecht opgepakt gaat worden. 
Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met 
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt vandaag de dag 
onder duurzaamheid geschaard. Dit vraagt om een visie op duurzaamheid voor Stichtse Vecht en een 
focus op de kernkwaliteiten en krachten in onze gemeente. De gemeente laat in de visie zien dat zij in 
Stichtse Vecht ruim baan wil geven aan de duurzaamheidskracht en zelf hierin ook het goede voorbeeld 
wil geven. Door in te zetten op de duurzaamheidkracht in de samenleving is de kans groter dat 
duurzaamheidsinitiatieven daadwerkelijk van de grond komen en berusten op maatschappelijk draagvlak. 
 
In de visie wordt onderschreven dat de huidige veranderende samenleving een andere rol van de 
overheid vereist die niet alleen reguleert maar vooral ook faciliteert. Deze faciliterende rol vraagt zowel 
intern als extern om een veranderingsproces. Deze nieuwe rol willen we enerzijds vormgeven in het 
duurzaamheidshuis, waarin het benutten en versterken van de duurzaamheidskracht in Stichtse Vecht 
centraal komt te staan en anderzijds vergt dit aanpassing van de interne organisatie, omdat we ons deze 
nieuwe rol eigen zullen moeten maken. Dit zal zowel in het uitvoeringsprogramma als in een strategisch 
communicatieplan, nader worden uitgewerkt. 
 
Argumenten 
De duurzaamheidsvisie is een richtinggevend beleidsinstrument waarin is aangegeven hoe duurzaamheid 
de komende jaren in de gemeente wordt opgepakt. In de visie zijn, vanuit de drie P’s; Sociaal (People), 
Ecologisch (Planet) en Economisch (Profit) ambities geformuleerd. De ambities kunnen als volgt worden 
samengevat. 
• Sociale duurzaamheid (people) 

- Versterken eigen kracht van mensen en van de lokale samenleving 
- Stimulering deelname aan het arbeidsproces, onder meer via social return  

• Economische duurzaamheid (Profit) 
- Versterken aanwezige duurzaamheids- en innovatiekracht  
- Stichtse Vecht is kenniscentrum voor duurzaamheid binnen de regio.  

• Ecologische duurzaamheid (Planet) 
- het behouden, beschermen en versterken van het open en groene karakter met bijzondere 

cultuurhistorische waarden.  
- landelijk geformuleerde CO2 reductiedoelstelling behalen, te weten een reductie  van 20%  in 

2020 ten opzichte van het niveau van de CO2 uitstoot in 1990.  
De ambities zullen, in de vorm van projecten, nader uitgewerkt worden in een gemeentelijke 
uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2020.  
 
Op 19 juni 2013 is het peilstuk “Stichtse Vecht Energiek! Ruim baan voor duurzaamheid” in de raad 
besproken. De duurzaamheidsvisie bouwt voort op het peilstuk. Ook heeft er op 17 september 2013 een 
speciale werksessie met de raad plaatsgevonden rond het thema duurzaamheid, centraal stond het 
activeren van de duurzaamheidskracht in de samenleving van Stichtse Vecht, wat in voorliggende visie 
een belangrijke peiler is en ook in het uitvoeringsprogramma terug zal komen.  
 
Kanttekeningen 
Bij duurzame ontwikkeling is het belangrijk om te beseffen dat verduurzaming een lange termijn proces is. 
Een veranderproces, dat niet lineair verloopt  maar volgens een S-curve, eerst langzaam, dan snel (zie 
duurzaamheidsvisie). Dit betekent dat we nu nog niet kunnen overzien hoe duurzaamheid zich in Stichtse 
Vecht precies gaat ontwikkelen. We gaan samenwerkingsverbanden aan, waarbij  commitment en energie 
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van de samenwerkingspartners wordt gevraagd. Enerzijds is dit een nieuwe uitdaging. Anderzijds brengt 
dit natuurlijk ook risico’s met zich mee. De gemeente is hierin afhankelijk van andere partijen. 
 
Communicatie 
In de aanloop naar deze visie zijn vele gesprekken gevoerd met externe partijen, maar ook intern in de 
eigen organisatie. Uit de gesprekken is gebleken dat er binnen Stichtse Vecht al veel 
duurzaamheidspotentie en -energie aanwezig is. De input uit de gesprekken is gebuikt om de visie vorm 
te geven.  
 
Omdat het integreren van duurzaamheid in het dagelijks denken en handelen zowel extern als voor de 
interne organisatie een cultuuromslag vergt is een goede communicatie van cruciaal belang. Hiervoor 
wordt in het vervolgproces een communicatieplan uitgewerkt, waaraan concrete acties en een 
uiteenzetting in de tijd worden gekoppeld. Communicatie rondom duurzaamheid zal ook via het 
duurzaamheidshuis zijn weg vinden. Het duurzaamheidshuis zal een belangrijk onderdeel zijn in het op te 
stellen communicatieplan. 
 
Financiën en risico’s 
Risico’s:  
- Samenwerkingsverbanden dragen een risico met zich mee vanwege de commitment met 

samenwerkingspartners.  
- Te weinig draagkracht/bereidwilligheid om verandering op gang te krijgen.  
- Te weinig beschikbare middelen en/of capaciteitsinzet voor de uitvoering, waardoor projecten niet van 

de grond komen. 
 
Financiën:  
Voor de uitvoering van projecten zullen (financiële) middelen en inzet van capaciteit benodigd zijn. Inzet 
van middelen betreffen met name investeringsbudgetten, die zichzelf moeten terugverdienen op basis van 
sluitende business cases. De businesscase van een project dient in ieder geval binnen de kaders van de 
vastgestelde begroting te blijven. Indien middelen (van noemenswaardige betekenis) uit de begroting 
worden ingezet voor een specifieke businesscase zal dit in een apart voorstel aan het college van B&W 
worden voorgelegd.  
 
Vervolg 
Met deze duurzaamheidsvisie wordt een basis gelegd voor duurzame ontwikkeling in onze gemeente. Dit 
doen we door de lokale duurzaamheidskracht te activeren en te stimuleren maar ook door zelf, met onze 
ambities, het goede voorbeeld te geven. De gemeentelijke duurzaamheidsprojecten worden doorvertaald 
in een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2020, welke in het eerste kwartaal van 2014 door het 
college zal worden vastgesteld. Daarnaast zullen we  de raad regelmatig op de hoogte houden van de 
voorgang in het proces. 
 
 
22 oktober 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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