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Onderwerp: Raadsbrief Plan van aanpak Duurzame Bedrijfsvoering Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Middels deze brief informeren wij u over het onlangs vastgestelde Plan van Aanpak Duurzame 

Bedrijfsvoering Midden-Groningen. Onderaan deze brief vindt u bij de samenvatting per thema een 

korte toelichting. 

 

 In het Plan van Aanpak Duurzame Bedrijfsvoering geven we een eerste richting en uitwerking van 

de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed, het wagenpark, bedrijfsafval en inkoop. Hierbij 

worden concrete voorbeeldmaatregelen beschreven die op korte en lange termijn zullen bijdragen 

aan een duurzame bedrijfsvoering. Al werkende zal dit nader ingevuld en uitgewerkt moeten 

worden. De uitvoering en effecten van deze maatregelen kunnen gemeten worden waarbij de 

besparing van CO2-uitstoot de belangrijkste indicator is.  

 

De gemeente kan met haar inspanningen in het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering een 

belangrijke voorbeeldrol vervullen naar inwoners en bedrijven. De komende jaren zal er steeds 

meer van inwoners en bedrijven worden gevraagd als het gaat om verduurzaming. De 

gemeentelijke organisatie zal minimaal de gevraagde inspanningen van inwoners en bedrijven 

moeten evenaren om geloofwaardig te blijven. Het maken van wijkplannen voor uitfasering van het 

aardgas en het inzetten op meer afvalscheiding en recycling zal beter ontvangen worden wanneer 

ook de gemeentelijke gebouwen aardgasvrij zijn en het bedrijfsafval duurzaam verwerkt wordt. 

 

Vooralsnog moet het Plan van Aanpak Duurzame Bedrijfsvoering uit de reguliere budgetten 

gefinancierd worden. Dit vraagt enige creativiteit van ons bij de verdere uitwerking. Door niet 

meer te gaan doen maar door dingen anders te gaan doen kunnen we streven naar 

kostenneutraliteit. Indien extra investeringen onvermijdelijk blijken zal via de reguliere weg om 

extra budget gevraagd worden. Om de kostenneutraliteit (op termijn) daarbij zoveel mogelijk 
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overeind te houden dient een goede inschatting gemaakt te worden van de terugverdientijd. 

 

 

Samenvatting 

Als gemeentelijke organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid in het minimaliseren van onze 

eigen negatieve impact op het milieu. De volgende hoofddoelen streven we na: 
● Een duurzame vastgoedportefeuille zonder aardgas in 2035 

● Een duurzaam wagenpark in 2030 

● Vermindering van het bedrijfsafval en behoud van grondstoffen 

● Maximaal maatschappelijk verantwoord inkopen 

De maatregelen die voortkomen uit de bovengenoemde doelen zijn onder voorbehoud van 

beschikbare personele en financiële middelen. In het plan beschrijven we hoe we willen 

verduurzamen op de volgende thema’s: 

 

Vastgoed 

We zetten in op een aardgasvrije vastgoedportefeuille. Er liggen grote opgaven voor de 

verduurzaming van ons vastgoed. Een gedeelte van deze opgaven komt voort uit wettelijke 

verplichtingen. In 2020 wordt het eerste Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan opgeleverd. 

Daarmee geven we aan hoe en waar we willen verduurzamen.  

 
Wagenpark 

Met ons wagenpark veroorzaken we een CO₂-uitstoot van ongeveer 1000 ton CO₂ per jaar. Door het 

investeren in nieuwe technieken voor mobiliteit, zoals groengas en elektrisch vervoer, verlagen we 

geleidelijk de emissies van ons wagenpark. Voor de huidige collegeperiode 2018 – 2022 is €70.000 

per jaar beschikbaar om 50% van ons wagenpark te verduurzamen. In 2030 willen we ons volledige 

wagenpark verduurzaamd hebben.  

 

Bedrijfsafval 

Met het opstellen van het beleidsplan ‘van afval naar grondstof’ heeft de gemeente Midden-

Groningen al een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van onze omgang met afval binnen de 

gemeente. In 2020 wordt een richtlijn opgesteld waarmee we op gestructureerde wijze de interne 

afvalstromen duurzamer inrichten. Als gemeentelijke organisatie willen we daarmee ook een 

voorbeeld zijn voor onze inwoners en bedrijven. 

 
Inkoop 

De inkoopkracht van onze gemeente willen we gericht inzetten om (markt)partijen uit te dagen ons 

slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame gemeente 

en de eigen bedrijfsvoering. We leggen onze intentie en koers vast door het ondertekenen van het 

‘Manifest Duurzaam Inkopen’. Daarnaast gaan we aan de slag om  ‘Fairtrade gemeente’ te worden.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


