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 1 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 2 november 2011 

Onderwerp:  Duurzaamheidagenda 2011-

2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De duurzaamheidagenda 2011-2014 vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Leiderdorp komt op voor een goede leefomgeving, voor veiligheid en duurzaamheid. We 

werken hier al lang aan en met deze duurzaamheidagenda gaan we een nieuwe stap 

maken wat gaat leiden tot veel concrete acties. We willen zoveel mogelijk 

duurzaamheidskansen benutten. Wanneer we zelf initiatiefnemer zijn van een project dan 

geven we het goede voorbeeld. Verder stimuleren we de duurzame invulling van 

initiatieven van derden en maken die mogelijk waar het kan.  

 

De duurzaamheidagenda verbindt een drietal beleidsthema’s. Deze thema’s zijn: gezonde 

en veilige leefomgeving, duurzame inrichting en duurzame wereld. Voor elk thema zijn 

vaste aandachtsgebieden benoemd, te weten: wonen, werken, mobiliteit, groene en natte 

ruimte en gemeentelijke organisatie. Binnen elk thema worden doelstellingen benoemd. 

Deze doelstellingen worden in bijlage 1 van de duurzaamheidagenda samengevat en 

vinden haar uitwerking in andere (beleids)plannen. Bijlage 2 bevat een 

uitvoeringsprogramma waarbij concrete maatregelen SMART zijn gemaakt. Hier is een 

onderverdeling gemaakt in maatregelen waarbij de gemeente ‘trekker’ is en maatregelen 

waarbij de Milieudienst ‘trekker’ is. 

 

Daarnaast wordt u in kennis gesteld van de evaluatie van het Milieubeleidsplan 2003-2010. 

Deze evaluatie is meegestuurd. 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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Op grond van de Wet milieubeheer kunnen gemeenten een milieubeleidsplan vaststellen. 

Het voorgaande milieubeleidsplan had een looptijd van 2003 tot en met 2010. Voor ons 

reden om het milieubeleidsplan te herzien en de naam te veranderen in 

“duurzaamheidagenda”. De reden hiervan is dat wij veel waarde hechten aan 

duurzaamheid en dit begrip kent een ruimere interpretatie dan het begrip “milieu”. De 

duurzaamheidagenda beperkt zich dan ook niet tot milieuzaken, maar bevat ook 

onderwerpen over verkeer en vervoer. Dit doet voor ons recht aan het begrip 

“duurzaamheid” en wat wij hier onder verstaan.  

 

Wij volgen de definitie van het begrip “duurzaamheid” zoals deze door de VN-commissie 

Brundtland is omschreven: “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen”.  

 

De Milieudienst heeft voor alle aangesloten gemeenten een duurzaamheidagenda 

opgesteld. De indeling van de duurzaamheidagenda’s zijn in hoofdlijnen gelijk. Per 

gemeente wordt er een lokale invulling aan gegeven. Sprekende voorbeelden waar wij de 

nadruk op leggen, zijn het nieuwe gemeentehuis, het investeren in schone mobiliteit 

(elektrisch rijden) en het Milieu Educatief centrum (MEC). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De voorliggende duurzaamheidagenda is opgesteld door de Milieudienst West-Holland in 

samenwerking met onze ambtelijke organisatie. De Milieudienst voert voor onze gemeente 

alle milieutaken uit en is daardoor onze milieuafdeling.  

Samenhang met andere beleidsvelden binnen de gemeente zijn: 

• Ruimtelijke ordening 

• Groen 

• Beheer openbare ruimte 

• Bouw- en woningtoezicht 

• Verkeer en vervoer 

• Wonen 

• Regio 
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2 Beoogd effect 

Het bij elkaar brengen van alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid 

teneinde de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 

verbetering van de leefomgeving.   

 

3 Argumenten 

1.1 Uitvoering geven aan het coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord is een aantal speerpunten op het gebied van duurzaamheid 

opgenomen, zoals milieueducatie, energiebesparing en de toepassing van duurzame 

energie. Door vaststelling van de duurzaamheidagenda wordt hier nader invulling 

aangegeven.  

 

1.2 De duurzaamheidagenda geeft de duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende vier 

jaar  

De duurzaamheidagenda is een koepelplan dat voor een periode van vier jaar wordt 

vastgesteld. In de duurzaamheidagenda worden wettelijke verplichtingen, huidige 

maatregelen en doelstellingen (ambities) samengebracht.  

 

1.3 Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol. Niet alleen bij overheden, maar ook in 

het bedrijfsleven dringt het steeds meer door dat duurzaamheid de toekomst heeft. Wij 

werken zelf zoveel mogelijk duurzaam en tevens stimuleren en faciliteren we duurzame 

initiatieven van burgers en bedrijven. In dat kader richten wij ons in het bijzonder op 

energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit en duurzaam bouwen.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen 
 

 

5 Milieu 

De duurzaamheidagenda is in samenwerking met de Milieudienst West-Holland opgesteld. 

Een groot aantal thema’s op het gebied van milieu komt aan bod.  
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6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de duurzaamheidagenda zal deze ter inzage worden gepubliceerd op 

de gemeentelijke website en op de website van de Milieudienst West-Holland. 

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de uitvoering van maatregelen zijn voor een groot deel in de bestaande 

gemeentelijke begroting opgenomen, omdat het maatregelen zijn die op dit moment zijn 

ingebed in de plannen dan wel binnen de bestaande budgetten. Bij nieuwe maatregelen 

zullen de kosten inzichtelijk worden gemaakt.  

De kosten voor de uitvoering van maatregelen die door de Milieudienst uitgevoerd gaan 

worden, zijn in de begroting van de Milieudienst opgenomen. 

Uw raad heeft een voorziening beschikbaar gesteld van € 50.000,= om doelstellingen uit 

de duurzaamheidagenda te realiseren. Wij zullen met een concreet plan komen voor welke 

doelstellingen wij deze voorziening gaan inzetten, hiervan wordt u in kennis gesteld. 

Suggesties van onze kant van milieumaatregelen die geld kosten en die nog niet in de 

begroting zijn voorzien, zijn:  

•  Een proef met gifvrije onkruidbestrijding in 2012; 

•  Meerkosten aanleg van parkeerplaatsen voor elektrisch vervoer; 

•  Een proef met ecologisch bermbeheer (schapen in plaats van maaien); 

•  Energiezuinige lampen in de openbare verlichting. 

 

8 Evaluatie 

De duurzaamheidagenda wordt iedere twee jaar geëvalueerd, waarbij een tussentijdse 

bijstelling mogelijk is.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 
 
Bijlagen: - Duurzaamheidagenda 2011-2014  
   - Evaluatie milieubeleidsplan 2003-2010 


