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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 14 februari 2017  

Onderwerp:  Duurzaamheidsagenda 2017-2025  Aan de raad.  

 

 

*Z00D5F8A7F0* 
 

Beslispunten 

1. De Duurzaamheidsagenda 2017-2025 met als ambitie een CO2-neutralegemeente in 2050 vast te 
stellen. 

2. Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 jaarlijks € 160.000,= voor de jaren 2018, 
2019 en 2020 beschikbaar te stellen.  

3. Het  college de opdracht te geven de incidentele uitgaven in 2018, 2019 en 2020 mee te nemen bij de 
kadernota 2018 
4. Eenmalig € 1.000.000,- in 2017 een krediet beschikbaar te stellen voor  storting in het revolving fonds 
van SVn t.b.v. het verstrekken van duurzaamheidsleningen. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op dit moment hebben wij geen actueel beleid op het gebied van duurzaamheid. De vorige 

duurzaamheidsagenda (2011-2014) is in 2015 geëvalueerd.  

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol in het leven van onze inwoners, instellingen en 

ondernemers. Steeds meer mensen gaan meer bewust leven, men heeft meer aandacht voor 

toekomstige generaties en het behoud van onze planeet. We moeten nu nadenken over 

bijvoorbeeld nieuwe vormen van energievoorziening, de innovatieve technieken op het gebied van 

mobiliteit en hoe we om moeten gaan met klimaatverandering. 

Duurzaamheid is een begrip dat dichtbij ons staat. Veel mensen zijn al aan het investeren in 

zonnepanelen, slimme meters en elektrische auto’s met bijbehorende oplaadpalen. Dat het nemen 

van deze maatregelen op termijn geld oplevert, is een mooie bijvangst! 

Door alle innovatie, kostenbesparingen en economische impulsen is het thema duurzaamheid uit 

de traditionele en ideologische milieuhoek gehaald. Duurzaamheid is een thema waarmee men zich 

kan onderscheiden. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid of een individuele inwoner. 

De Leiderdorpse ambitie op het gebied van duurzaamheid hebben wij samen met inwoners, 

instellingen en ondernemers verwoord in voorliggende Duurzaamheidsagenda.  

 

 



Pagina 2 van 6 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/17/041775/80452    Agendapunt  

 2017 raadsvoorstel     

1.b Voorgeschiedenis 

Wij hebben er bewust voor gekozen om de Duurzaamheidsagenda samen met onze inwoners, 

instellingen en ondernemers op te stellen. Op 14 juni 2016 hebben we een kick-off bijeenkomst 

georganiseerd. Deze kick-off bestond uit een informatiemarkt en een aantal workshops.  

 

Na de zomer zijn we van start gegaan met doelgroepsessies om concreet invulling te geven aan de 

thema’s van de duurzaamheidsagenda. We hebben sessies gehouden met inwoners, ondernemers, 

scholen, maatschappelijke instellingen, sportverenigingen, vastgoedpartijen, de 

woningbouwcorporatie, vve’s, de gemeentelijke organisatie en de raadswerkgroep. In totaal 

hebben meer dan 70  personeninhoudelijk input geleverd voor de agenda. Samen met hen zijn alle 

kansen en ideeën gebundeld en geprioriteerd. 

 

 Op 9 februari 2017 hebben we de concept-Duurzaamheidsagenda voorgelegd aan alle inwoners, 

instellingen en ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst - opkomst ruim 40 personen - heeft men 

de mogelijkheid gekregen om de Duurzaamheidsagenda aan te scherpen. Er is veel positieve 

feedback en herkenning  op het voorliggende stuk. 

 

Ook heeft een aantal deelnemers aan deze sessies aangegeven mee te willen doen aan de 

uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Dat past in de gedachte "van, voor en door Leiderdorp". 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Met de volgende beleidsvelden is samenhang: 

- ruimtelijke ordening 

- economische zaken 

- groen/water 

- wonen 

- mobiliteit 

- afval 

- Regionale samenwerking  

 

2 Beoogd effect 

In 2050 is de gemeente CO2-neutraal.  
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3 Argumenten 

1.1 De raad heeft een kaderstellende taak 

De gemeenteraad heeft op basis van de Gemeentewet een kaderstellende taak. Het is aan de raad 

om kaders te stellen. De voorliggende Duurzaamheidsagenda biedt de kaders voor de thema’s 

energie, mobiliteit, afval en klimaat en biodiversiteit voor een periode tot 2025. 

 

1.2 Het is van belang om actueel beleid te hebben om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en 

innovaties 

Zonder beleid, geen koers. Er is in de wereld van duurzaamheid een enorme stap gaande. De 

geformuleerde ambitie is om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Deze ambitie is niet uniek, maar sluit 

aan bij rijksdoelstellingen. Om volledig CO2-neutraal te worden, is het nodig om nu al beleid te 

formuleren dat de richting bepaald naar 2050. Een belangrijk thema om de ambitie te behalen, 

gaat over energie. Langzamerhand begint zich een energietransitie af te spelen naar meer 

duurzame vormen van energieopwekking, zoals zonne- en windenergie.   

 
 

1.3 Het is van belang om als gemeente een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de 

samenleving.  

De gemeente zal in verschillende rollen als onderdeel van de samenleving een bijdrage leveren aan 

het realiseren van de gestelde ambitie. Dat betekent dat wij meedoen, regisseren, inspireren, 

faciliteren, ruimte geven en kaders scheppen. Per initiatief en/of actie bepalen we onze rol. Dit 

betekent in sommige gevallen dat de gemeente actief een voortrekkersrol heeft en in andere 

gevallen zijn we een verbindende en/of faciliterende partij zonder actief mee te doen.  De gemeente 

heeft een voorbeeldfunctie. We zullen dan ook niet roepen wat goed voor onze inwoners is, maar 

we gaan zelf actief aan de slag.  Dat betekent dat we kritisch naar onze organisatie en naar ons 

handelen kijken om ons duurzamer te maken. We gaan niet betuttelen, maar stimuleren en 

inspireren. 
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2.1 Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda is een budget nodig 

Voor 2017 is reeds een budget beschikbaar, te weten € 100.000,= en een eerder geoormerkte 

voorziening van € 50.000,=. Een zeer beperkt  - te verwaarlozen – deel van dit budget is besteed 

aan de totstandkoming van de Duurzaamheidsagenda. Het restantbudget zullen wij besteden om 

direct na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda initiatieven in gang te zetten, we zullen 

faciliteren waar dat kan en we zullen stimuleren. Het budget is niet bedoeld om zelf te gaan 

investeren (bijv. aanschaf zonnepanelen). Kortom, het budget is bedoeld als aanjaagbudget. 

Aangezien niet alles in één jaar gerealiseerd kan worden  en de uitvoering voor de komende jaren 

gegarandeerd moet zijn, wordt bij de gemeenteraad een budget voor de jaren 2018-2020 

aangevraagd. 

 

4.1 Het faciliteren van duurzame maatregelen middels een duurzaamheidslening 

Op dit moment heeft Leiderdorp een duurzaamheidslening voor inwoners. 2016 is het laatste jaar 

dat de verordening in werking is. Ook is het budget voor inwoners al op (€ 100.000,= per jaar). De 

betrokkenheid van onze inwoners, scholen en sportverenigingen  bij de totstandkoming van de 

Duurzaamheidsagenda heeft uitgewezen dat er grote behoefte bestaat aan zowel het continueren 

als aan het uitbreiden van de duurzaamheidslening naar vve’s, scholen en sportverenigingen.  

Na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda door de gemeenteraad zal een voorstel worden 

voorbereid om de verordening die de duurzaamheidslening mogelijk maakt, worden 

geactualiseerd: naast inwoners krijgen ook vve’s, inwoners, scholen en sportverenigingen de 

mogelijkheid om een duurzaamheidslening aan te gaan.  

 

4.2 Het is een revolving fund 

De duurzaamheidslening is een aantrekkelijk middel om te kunnen investeren in duurzame 

maatregelen in en om de woning, school of sportvereniging.  Doordat het een revolving fund is, 

krijgt de gemeente het geld weer terug. De SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) ondersteunt de gemeente hierin. Het gaat om het beschikbaar stellen van een 

eenmalig bedrag. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Inwoners, instellingen en ondernemers zijn onvoldoende bereid om samen de 

Duurzaamheidsagenda uit te voeren 
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De Duurzaamheidsagenda is van, voor en door Leiderdorp. De uitvoering faalt op het moment de 

inwoners, instellingen en ondernemers niet of onvoldoende bereid zijn om mee te doen met de 

uitvoering van de Duurzaamheidsagenda.  

Met de herkenbaarheid van de genoemde activiteiten prikkelen we en dagen we onze inwoners, 

instellingen en ondernemers uit om mee te doen. We betrekken hen actief bij de uitvoering door 

de vorming van werkgroepen, we stellen een aanjaagbudget beschikbaar om activiteiten in gang te 

zetten of we faciliteren door energiescans of adviesuren beschikbaar te stellen.  

 

2.1 Zonder budget geen uitvoering 

Het is nodig om tot en met 2020 te beschikken over een budget om activiteiten in gang te zetten, 

te faciliteren en te stimuleren. Ontbreekt dit, dan is de Duurzaamheidsagenda leeg beleid.  

 

4.1 Onvoldoende financiële middelen om de Duurzaamheidslening uit te voeren. 

Indien het stormloopt met de duurzaamheidslening kan het betekenen het fonds opraakt. Indien 

dit het geval is, zullen wij de raad vragen om een aanvullende storting te doen in het fonds.  

 
 

5 Duurzaamheid 

Alle maatregelen in de agenda zijn gericht om het verbeteren van de duurzaamheid in Leiderdorp.  
 
 

6 Communicatie en participatie 

De agenda is via een intensief traject  samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers 

opgesteld (zie ook  Voorgeschiedenis). Zoals in de agenda vastgelegd zullen wij een uitgebreide 

campagne opzetten om te inspireren en te informeren over duurzaamheid. Wij zullen ook samen 

met inwoners, instellingen en ondernemers invullingen geven aan ideeën die nog niet uitgewerkt 

zijn.  

 

 
7 Kosten, baten en dekking 

 
2017 2018 2019 2020 

Energie  € 131.750,00   € 128.750,00   € 143.000,00   € 142.500,00  
Mobiliteit   €   10.000,00   €   20.000,00   €   10.000,00   €   10.000,00  
Afval  €     3.000,00   €     3.500,00   €     3.500,00   €     3.500,00  
Groen en Klimaat   €     2.500,00   €     7.500,00   €     2.500,00   €     2.500,00  

Totaal   € 147.250,00   € 159.750,00   € 159.000,00   € 158.500,00  
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Voor 2017 is reeds voldoende budget beschikbaar. Voor de jaren 2018-2020 gaan we via de kadernota 

het benodigde budget aanvragen.  

 

8 Evaluatie 

Na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 zullen wij starten met de uitvoering van de 

agenda zoals in het werkplan is vastgelegd. De voorbereidingen voor de uitvoeringen zijn al gestart. 

Wij zullen eens per twee jaar een uitvoeringsprogramma opstellen. Jaarlijks geven wij middels een 

rapportage de voortgang weer.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:  

- Raadsbesluit 
- Duurzaamheidsagenda 

 


