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1. Voorstel 

 Vaststellen van de “Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen”. 

 Intrekken van de duurzaamheidsvisie “Duurzaam doen wat je kunt doen” van de voormalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

 

2. Inleiding 

In de lijn van de ambities van het College en de Raad op de thema’s Duurzaamheid en Energie ligt 

hier de Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen voor. Deze visie geeft richting aan het 

duurzaamheidsbeleid. Tevens wordt op basis van de visie richting gegeven aan hoe de beschikbare 

gelden, beschikbaar gesteld middels de voorjaarsnota 2018, moeten worden ingezet. En op basis 

van de visie, en de uitvoeringsprogramma’s die hieruit voortkomen (voor de korte en middellange 

termijn), kunnen de gemeente en de overige  betrokken partijen bij het gemeentelijk beleid (de 

gemeente en haar samenwerkingspartners) hun rol pakken en verantwoordelijkheid nemen.  

 

Om tot een breed gedragen Duurzaamheidsvisie te komen zijn er vele gesprekken met externe- en 

interne partijen gevoerd. Daarnaast hebben een externe- en interne klankbordgroep intensief 

bijgedragen aan de totstandkoming van de visie, zijn er bijeenkomsten voor bewoners en scholieren 

georganiseerd, en is er een enquète onder onze inwoners gehouden. 

 

De duurzaamheidsvisie kent de volgende opbouw. Eerst worden de aanleiding voor de visie 

(Collegeakkoord en het Kompas) en een aantal (inter)nationale afspraken uiteen gezet. (Uiteraard 

moet de visie voor Midden-Groningen hierop aansluiten). Vervolgens wordt het proces geschetst 

hoe de visie tot stand gekomen gekomen is; de Raad heeft kaders voor de visie meegegeven, een 

interne en externe klankbordgroep hebben intensief meegedacht bij de tot stand koming van de 

visie, en bewoners, jeugd en bedrijfsleven hebben input geleverd op basis van informatieavonden 



   

 Pagina: 2 van 5 

 Datum: 19 juni 2019 

 Zaak: 2019-000856 

 

 

of interviews. Vervolgens wordt het model gepresenteerd waar deze visie op is gebaseerd. Dit 

model is opgebouwd op basis van 1) ecologische randvoorwaarden (milieu, klimaat etc) en sociale 

randvoorwaarden voor  duurzame ontwikkeling (gerepresenteerd door de donut economie) en 2) de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals ofwel SDG’s) van de 

Verenigde Naties die zijn doorontwikkeld voor gemeenten. Aansluitend wordt voor een 6-tal 

thema‘s 1) Duurzame samenleving, 2) Duurzame energievoorziening, 3) Duurzaam landschap en 

klimaat, 4) Duurzaam wonen, 5) Duurzaam ondernemen en circulaire economie, en 6)  Duurzame 

gemeentelijke organisatie uiteen gezet wat het doel van de gemeente Midden-Groningen is en waar 

op wordt ingezet. 

 

Voor verschillende afzonderlijke beleidsdoelen worden onze ambities, doelen en inzet beschreven 

in aparte beleidsnota‘s. Zo hebben we bijvoorbeeld de strategische visie sociaal domein opgesteld, 

hebben we onze plannen over wonen in een woonvisie gepresenteerd, en is recent het 

afvalwaterbeleidsplan vastgesteld. Deze duurzaamheidsvisie kan worden beschouwd als een ‘brede 

paraplu‘ over het gehele spectrum van het gemeentelijke beleid. 

 

Onderdeel van de doelen en acties zoals opgenomen in de duurzaamheidsvisie zijn ook een aantal 

reeds opgestarte projecten. In de voorjaarsnota van 2018 is bijvoorbeeld geld gereserveerd voor de 

verduurzaming van het wagenpark van Midden-Groningen. Vervanging van voertuigen door 

duurzame voertuigen vindt plaats op natuurlijke vervangingsmomenten; uitgaande van een 

afschrijvingstermijn van 8 jaar, wordt in een college periode van 4 jaar 50%  van de voertuigen 

vervangen. Met het gereserveerde bedrag uit de voorjaarsnota zijn de meerkosten voor duurzame 

voertuigen ten opzichte de standaard benzine- en dieselvoertuigen gedekt.  

 

Tot slot, onderdeel van de duurzaamheidsvisie zijn de contouren van het uitvoeringsprogramma 

voor de periode 2019-2020. Dit programma bevat acties die het komende jaar worden opgestart en 

die logisch volgen uit de focus die door deze visie is aangebracht als ook acties die op ons afkomen 

als gevolg van (inter)nationale programma’s en afspraken. Het uitvoeringsprogramma 2019-2020  is 

opgenomen in bijlage 1. Nait soez’n moar doun. 

 

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen heeft het afgelopen half jaar een duurzaamheidsvisie opgesteld. 

Deze visie is in samenspraak met inwoners, scholieren, bedrijfsleven en diverse organisaties 

(waaronder woningcorporaties, brancheorganisaties etc.) tot stand gekomen. 

 

De duurzaamheidsvisie vertaalt de ambities die Midden-Groningen heeft op het brede terrein van 

duurzaamheid. De duurzaamheidsvisie gaat in op de  thema‘s;  

 

1. Duurzame samenleving  

2. Duurzame energievoorziening  

3. Duurzaam landschap en klimaat 

4. Duurzaam wonen 

5. Duurzaam ondernemen en circulaire economie  

6. Duurzame gemeentelijke organisatie.  
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Onder 6. vallen zaken als een duurzaam vastgoedbeheer, een duurzaam eigen wagenpark, 

duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het streven een fairtrade gemeente 

te worden.  

 

Als er reeds beleid binnen onze gemeente is opgesteld dat past binnen het duurzaamheidsbeleid 

(bijvoorbeeld afvalbeleid, groenbeleid en de woonvisie) dan is daar in deze Duurzaamheidsvisie 

aansluiting bij gezocht. Wij hebben bij het neerzetten van de basis van onze visie ook nadrukkelijk 

aansluiting gezocht bij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en tools van de VNG die zijn 

ontwikkeld voor gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdeel van de duurzaamheidsvisie vormt 

tevens een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2019-2020. De komende jaren zal de gemeente de 

voortgang van haar duurzaamheidsbeleid monitoren en het uitvoeringsprogramma jaarlijks 

updaten. 

 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad stelt op basis van haar bevoegdheden zoals vastgelegd in de Grondwet artikel 124 en de 

Gemeentewet (kaderstellende en controlerende rol van de raad) de duurzaamheidsvisie vast. 

 

5. Beoogd effect 

Deze Duurzaamheidsvisie, inclusief het uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2020, geeft 

richting aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid en aan hoe de gelden beschikbaar gesteld 

middels de voorjaarsnota 2018 moeten worden ingezet. Op basis van deze richting kunnen 

betrokkenen bij de uitvoering van het beleid voor onze gemeente en andere bij duurzaamheid 

betrokken partijen hun rol gaan pakken, en kan duidelijkheid worden verschaft over de taken en 

verantwoordelijkheden van een ieder. Tevens kan vanaf september 2019 uitvoering worden 

gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2020. 

 

6. Historische context 

In het coalitieakkoord worden onze ambities weergegeven wat betreft de energietransitie. Wij zien 

het als inspanningsverplichting voorop te lopen in de energietransitie. In de voorjaarsnota van 2018 

zijn gelden gereserveerd voor het opstellen van een energie- en duurzaamheidsvisie. 

 

Op 21 maart van dit jaar is de Raad tijdens een beeldvormende raadsvergadering gevraagd om de 

opstellers van de visie hun mening/ kaders mee te geven over de gemeentelijke voorbeeldfunctie, 

randvoorwaarden over het toestaan van de productie van duurzame energie in onze gemeente, de 

gewenste prioritering van de te behandelen thema’s en het door de gemeente Midden-Groningen na 

te streven ambitieniveau. 

 

7. Argumenten 

De Duurzaamheidsvisie geeft richting aan het duurzaamheidsbeleid en aan hoe de budgetten, 

beschikbaar gesteld middels de voorjaarsnota 2018, in te zetten. 

Het uitvoeringsprogramma 2019-2020, dat onderdeel uitmaakt van deze visie, geeft richting aan de 

uit te voeren acties/ projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeente 

voor de periode 2019-2020. 

Duurzaamheid is een ‘breed containerbegrip’ met raakvlakken aan vele maatschappelijke (actuele) 

thema’s. Met de nu voorliggende Duurzaamheidsvisie wordt ‘de vertaalslag’ gemaakt wat 
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duurzaamheid voor de gemeente Midden-Groningen betekent. Anders gezegd; na vaststelling van de 

duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma kunnen we gericht aan de slag met wat wij in 

onze gemeente onder duurzame ontwikkeling verstaan.  

 

Ook externe partijen kunnen vervolgens hun rol pakken en verantwoordelijkheid nemen om bij te 

dragen aan het duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Midden-Groningen. 

Vele duurzaamheidsinitiatieven komen van inwoners, bewonersorganisaties, bedrijfsleven, 

woningcorporaties of maatschappelijke organisaties. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol 

spelen. De visie, en acties die hieruit volgen en die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma, 

maken dat de rol van de betrokkenen binnen de gemeente en die van externe partijen helderder 

wordt. Er wordt dus meer duidelijkheid verschaft over de taken en verantwoordelijkheden van een 

ieder zodat het gezamenlijk werken aan een duurzame ontwikkeling effectiever wordt. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

In de visie worden doelen gesteld. Deze sluiten veelal aan bij (inter)nationale programma’ en 

afspraken. Wat de CO2-uitstoot aangaat, de gemeente Midden-Groningen wil in 2030 de CO2-

uitstoot met 55% hebben terug gebracht. Deze 55% is een Europees doel die scherper is dan de 49% 

uit de Nederlandse ontwerp-klimaatwet. We moeten ons realiseren dat 55% een zeer ambitieus 

doel is. 

 

9. Financiële paragraaf 

In de voorjaarsnota van 2018 is geld gereserveerd voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie en 

voor het uitvoering geven aan diverse duurzaamheidsprojecten. Tevens is een (extra) werkbudget 

voor duurzaamheid ter beschikking gesteld. In het uitvoeringsprogramma 2019-2020 wordt een 

inschatting gemaakt van het benodigd aantal FTE’s om invulling te geven aan het 

uitvoeringsprogramma en is, voor een aantal projecten, ingeschat of procesgeld of geld voor inhuur 

van derden benodigd is. Op basis van een eerste analyse van het benodigd aantal FTE’s verwachten 

wij dat veel van de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen het reguliere werk van de 

ambtenaren, of met budget dat in de voorjaarsnota 2018 in toegekend, of op basis van externe 

financiering. Daarnaast verwachten we dat het beschikbare werkbudget voor duurzaamheid redelijk 

kan voorzien in het benodigde procesgeld en/of geld voor inhuur van derden. 

 

Maar, de visie is ambitieus. Kosten voor de gemeente om het uitvoeringsprogramma voor 2019-2020 

ten uitvoering te brengen lijken voldoende gedekt. Kosten voor uitvoeringprogramma’s voor de 

gemeente na 2020 zijn op dit moment echter niet voldoende inzichtelijk. Een nadere uitwerking 

van de visie, vertaald in uitvoeringsprogramma‘s voor de periode na 2020, kan ertoe leiden dat de 

raad om aanvullend budget wordt gevraagd om onze ambities te verwezenlijken, dan wel dat 

ambities in de voorliggende duurzaamheidsvisie worden bijgesteld. 

 

10. Communicatie 

Wij willen een goede publiciteit rondom de duurzaamheidsvisie verzorgen. De eerste PR-actie, na 

vaststelling van de visie door de raad (aanbieding visie) willen wij graag in tegenwoordigheid van 

scholieren/ de jeugd doen. Zij zijn immers de toekomst van de gemeente Midden-Groningen. 

Daarnaast gaan we een publieksversie van de duurzaamheidsvisie opstellen en aanreiken aan de 

burgers van de gemeente Midden-Groningen. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Deze visie is in samenspraak met inwoners, scholieren, bedrijfsleven en diverse organisaties tot 

stand gekomen. In het uitvoeringsprogramma  is een aantal acties/ projecten, inclusief planning en 

benodigde inzet van FTE‘s  voor de periode 2019-2020 voorgesteld. Een meer definitieve invulling 

van het uitvoeringsplan vergt nog nadere afstemming, zowel intern als met externe partijen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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1 Concept Raadsbesluit 

2 Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


