Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 4
Voorstel tot vaststelling Plan van aanpak
Duurzaamheid

AAN DE RAAD

Samenvatting
Het Plan van Aanpak Duurzaamheid beschrijft hoe de duurzaamheidsambities van de gemeente
Aalten in de komende jaren worden waargemaakt. Het betreft voorgenomen beleid, projecten,
regelingen en maatregelen. In de actielijst, een uitvoeringsprogramma, is per actie is aangegeven
hoeveel emissie in kg.CO2 wordt vermeden, wie daarbij betrokken zijn, en welke kosten er mee zijn
gemoeid.

Inleiding
In het raadsprogramma 2018–2022 is zorg en aandacht voor duurzaamheid genoemd als een
belangrijk aandachts- en actiepunt. Het Plan van Aanpak Duurzaamheid geeft een zo concreet
mogelijke invulling van deze zorg en aandacht. Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is niet nieuw. In de
afgelopen jaren zijn er, al dan niet in regionaal verband, tal van regelingen, beleidstukken, projecten
en maatregelen ontwikkeld die er mede toe hebben bijgedragen dat de gemeente Aalten op dit
moment vrijwel op koers ligt voor wat betreft het halen van de regionale doelstelling 'energieneutraal in
2030' (Akkoord van Groenlo). Om op koers te blijven is echter nog een aanzienlijke vervolginspanning
noodzakelijk. Er is nog meer dan 65% van de doelstelling te gaan.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Duurzaamheid, Akkoord van Groenlo, Klimaatakkoord.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Het ‘plan van aanpak duurzaamheid’ is gericht op het brede begrip duurzaamheid waardoor er naast
voor de energietransitie ook aandacht is voor circulaire economie, afval, mobiliteit en dergelijk. Het
plan beschrijft voorgenomen gemeentelijk beleid, projecten, regelingen en maatregelen. Er is een
voorkeur voor maatregelen met snel en groot rendement. Veelal een voortzetting van gemeentelijk en
regionaal afgestemd duurzaamheidsbeleid en regelingen. Het plan is opgesplitst in de onderdelen:
wonen, produceren, mobiliteit, energie opwekken, klimaatadaptatie en wat de gemeente Aalten als
organisatie zelf aan duurzaamheid kan doen. In de actielijst, het uitvoeringsprogramma, is per actie
aangegeven hoeveel emissie in kg.CO2 er mee wordt vermeden, wie buiten de gemeentelijke
organisatie betrokken zijn, welke termijnen gelden en welke kosten er mee gemoeid zijn. Zo komt het
rendement van de acties in beeld.
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Alternatieve beleidskeuzes
--

Financiële consequenties
Dit plan van aanpak is een richtinggevend document. Het geeft het kader waar we de komende jaren
op in willen zetten. Om deze ambities vorm te geven is in de begroting 2019 € 75.000 beschikbaar
gesteld en wordt vanaf 2020 structureel € 125.000 extra in de begroting opgenomen
(Uitvoeringsprogramma 2018-2022).
De geschatte kosten van de acties uit de actielijst bedragen:
2019; € 61.000
2020: € 148.000
2021: € 81.000
Daarvan is structureel jaarlijks: € 31.000.
Fonds duurzaamheidsleningen (revolverend) € 250.000/jaar.
Voor de uitvoering wordt circa 1,5 fte als benodigd ambtelijke capaciteit geschat (ca € 120.000
personeelskosten). Dit past binnen de begroting voor de komende jaren.

Participatie en Communicatie
Om de Aaltense burger te betrekken bij duurzaamheid, bij de ontwikkeling van dit plan van aanpak en
om te horen wat de ‘klant’ van de gemeente verwacht, is een enquête 'duurzaamheid' uitgezet op het
forum ‘u spreekt’. De vragenlijst is door 683 mensen ingevuld. Het rapport van de resultaten van deze
enquête is een bijlage in het PvAD.
Na vaststelling van het PvAD wordt de burger hierover geïnformeerd via ‘Aalten Vooruit’ en de
gemeentelijke website.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
Na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van de actielijst. Hierin is ook een tijdsplanning
opgenomen.

Bijlagen
-

Plan van Aanpak Duurzaamheid, met actieplan en bijlagen.
Collegebesluit 29 oktober 2019

Aalten, 29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019;

gelet op het aangenomen gewijzigde amendement 4.2. van de fracties van de Progressieve Partij en
D66 over subsidie voor verduurzaming woningen;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

BESLUIT

het Plan van Aanpak Duurzaamheid, met actieplan, vast te stellen.

AALTEN, 26 november 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

