
 
 
MEMO van het college aan de raad 
 
datum   : 20 december 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : duurzaamheidsbeleid “Natuurlijk Duurzaam Bergen!” 

portefeuillehouder : Alwin Hietbrink 

inlichtingen bij  : Kathy Boomstra  

 

Aanleiding  
 Op initiatief van ons college als onderdeel van de actieve informatieplicht. 
 
Kernboodschap  
Ons college wil informatie verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot het 
opstellen van duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Bergen.  
 
Inleiding 
Het concept duurzaamheidsbeleid “Natuurlijk Duurzaam Bergen!” is in concept gereed en 
wordt ter inzage gelegd. 
 
Proces 
In het door de raad vastgestelde coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen dat in 2011 
duurzaamheidsbeleid wordt opgesteld. Op 12 april 2011 heeft ons college met het Plan van 
Aanpak duurzaamheidsbeleid ingestemd. 

 
Ter voorbereiding op het opstellen van duurzaamheidsbeleid heeft in januari 2010 een open 
discussie in de gemeenteraad over het begrip “duurzaam” plaatsgevonden. Tijdens deze 
discussie stond de vraag ‘wat betekent duurzaamheid voor de gemeente Bergen’ centraal.  
 
Het duurzaamheidsbeleid is tot stand gekomen onder begeleiding van een ambtelijke 
projectgroep. In deze projectgroep zijn alle relevante beleidsvelden vertegenwoordigd (zie 
college besluit “Plan van Aanpak duurzaamheidsbeleid”, d.d. 12-04-2011). 

 
Op 19 mei 2011 zijn tijdens een presentatie- en informatieavond voor de commissie de 
kaders en uitgangspunten waarbinnen de gemeente Bergen haar duurzaamheidsambitie en  
-doelstellingen wil verwezenlijken toegelicht. Gedurende een inhoudelijke discussie met de 
commissie is aan de fracties de ruimte geboden om input te leveren. 

 
Tijdens een presentatie- en informatiebijeenkomst op 4 oktober heeft ons college de 
routekaart “Bergen Energieneutraal?!” aan de commissie/raad gepresenteerd. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft HVC een toelichting geven op de inhoud van de routekaart.  
 
Op 26 oktober 2011 is een interactieve bijeenkomst over duurzaamheid voor bewoners en 
ondernemers georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was het creëren van draagvlak 
voor de voorlopige uitwerking van het duurzaamheidsbeleid. Tijdens de bijeenkomst bleek de 



betrokkenheid voor het op te stellen duurzaamheidsbeleid groot. Er zijn uitspraken gedaan 
over wat men vindt dat de gemeente moet doen en wat zij zelf kunnen bijdragen.    
Bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is maatschappelijk draagvlak van groot 
belang. Gelet hierop is een inspraakprocedure gewenst. Het duurzaamheidsbeleid wordt 
daarom gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode 
schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. De ter inzage legging kan nog 
voor de schoolvakantie worden afgerond.  
 
Inhoud 
Het duurzaamheidsbeleid is opgesteld om een inzicht te geven in de uitgevoerde en 
voorgenomen activiteiten van de gemeente Bergen in het nastreven van duurzaamheid. 
Deze nota heeft als doel om alle gemeentelijke beleidsvoornemens voor duurzaamheid te 
bundelen, de ambities en doelstellingen tegen het licht te houden en deze te voorzien van 
een strategie voor implementatie in andere beleidsterreinen en hoe een voorbeeldfunctie te 
vervullen voor burgers en ondernemers. Ook zal het condities scheppen voor het doorvoeren 
van duurzaamheid op projectniveau in deze coalitieperiode.  
 
In het duurzaamheidsbeleid is het kader bepaald waar de gemeente zich de komende jaren 
op gaat richten. Het kader is uitgewerkt in de vorm van speerpunten. Deze speerpunten 
betreffen:  
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven 
3. Energiebesparing  
4. Duurzame energie 
5. Duurzame mobiliteit 

 
De speerpunten worden uitgewerkt met concrete plannen en activiteiten in de 
duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda maakt onderdeel uit van het 
duurzaamheidsbeleid en wordt ieder jaar vastgesteld.    
 
Planning 
Het concept duurzaamheidsbeleid  wordt begin januari gedurende zes weken ter inspraak gelegd. 
Zodra de inspraakreacties zijn verwerkt wordt het definitieve duurzaamheidsbeleid aan ons college 
aangeboden. Na instemming van ons college wordt het duurzaamheidsbeleid in de Algemene 
Raadscommissie ter bespreking aangeboden. Voorafgaand wordt de raad middels een 
raadspresentatie op de hoogte gebracht van de inhoud van het stuk. Het duurzaamheidsbeleid 
wordt voor de zomervakantie 2012 door de raad vastgesteld.    
 
Financiële consequentie 
Met de ter inzage legging zijn geen middelen gemoeid. 

 
Om de doelstellingen van de gemeente Bergen te realiseren, effectief te kunnen 
communiceren en om innovatieve en nieuwe ontwikkelingen op verschillende speerpunten 
een financiële impuls te kunnen geven zijn voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 
extra financiële middelen noodzakelijk.  
 
Voor de uitvoering van de diverse maatregelen uit de duurzaamheidsagenda is een bedrag 
van afgerond in totaal € 500.000,- begroot. Zie voor een uitsplitsing van de prognoses van de 
benodigde financiële middelen paragraaf 10 van het duurzaamdsheidsbeleid. 
 
Bij de vaststelling van het duurzaamheidsbeleid besluit ons college definitief over de 
financiële consequenties van de diverse maatregelen uit de duurzaamheidsagenda. Voor de 
uitvoering van de diverse maatregelen uit de duurzaamheidsagenda zal in de 
perspectiefnota 2013 een bedrag aan exploitatie onder nieuw beleid worden aanvragen. 
 



In de duurzaamheidsagenda zijn maatregelen opgenomen met een budgetraming. Bij de 
vaststelling van het duurzaamheidsbeleid in het tweede kwartaal van 2012 vindt hierover 
besluitvorming plaats.  
 
Van een aantal maatregelen worden de financiële consequenties in een later stadium bij de 
uitwerking concreet gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het haalbaarheidsonderzoek voor de 
duurzaamheidslening, windenergie en zonne-energie. Deze maatregelen worden verder 
uitgewerkt en separaat aan ons college en/of uw raad ter besluitvorming voorgelegd.    
 
Bijlagen (liggen ter inzage in de leeskamer) 
1. concept duurzaamheidsbeleid “Natuurlijk Duurzaam Bergen!”; 
2. persbericht.  
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