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1. Duurzame samenleving

Doel: Beschikbaar maken van instrumenten die helpen bij de uitvoering van duurzaamheidsbeleid.
Het overzicht van instrumenten die het bereiken van de doelen geformuleerd in de duurzaamheidsvisie ondersteunen, is eind 2020 bijgewerkt aan de huidige 
omstandigheden en mogelijkheden. Er is een aanzienlijk aantal instrumenten in kaart gebracht op juridisch, communicatie en, met name, financieel gebied. Een 
aantal daarvan zijn reeds door ons ingezet, bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken met de corporaties, het aanbieden en inzetten van leningen en subsidies 
voortkomend uit de woonvisie, en campagnes voor energiebesparing (ons project Reductie Regeling Energiegebruik). Toch kunnen diverse instrumenten beter bij de 
doelgroep voor het voetlicht gebracht worden. Wij willen dit insteken door beter gebruik te maken van het energieloket (in 2021 wordt dit loket geëvalueerd en 
opnieuw ingericht). Daarnaast willen we mogelijkheden van het inzetten van energiecoaches nader onderzoeken.

Doel: Uitwerken ondersteuningsaanpak voor initiatieven uit de samenleving.
Een generieke ondersteuningsaanpak is tot op heden niet ontwikkeld; projecten/ initiatieven zijn te uniek (gebleken) om hier een generieke aanpak op los te laten. 
Uiteraard zijn wel diverse projecten ondersteund en gefaciliteerd gedurende de afgelopen periode. Bijvoorbeeld het project ‘free fridge’ en de pilot ‘Versterkt 
aardgasvrij Steendam-Tjuchem’. Wij willen samen met een aantal burgergroeperingen in 2021 onderzoeken waaruit de steun kan bestaan.

Doel: Ontwikkelen communicatiestrategie, zodat stakeholders maximaal kunnen worden betrokken bij duurzaamheidsbeleid.
Via de website van Midden-Groningen kunnen de duurzaamheidsvisie en het plan van aanpak Duurzame bedrijfsvoering worden ingezien. Daarnaast zijn, en worden, 
voor specifieke beleidsopgaven en projecten (bijvoorbeeld voor het project Gorecht-Noord) communicatiestrategieën/plannen en participatietrajecten ontwikkeld.  
Tevens is een uitgebreid communicatie- en participatietraject opgezet rond het beleidsplan ‘Van afval naar grondstof’ dat in 2018 is vastgesteld, en acties die hierop 
volgden. Binnen de regionale energiestrategie (RES) wordt communicatie momenteel door de gemeenten die betrokken zijn bij de RES gezamenlijk opgepakt.

Doel: Jeugd structureel betrekken bij maatschappelijke en strategische duurzaamheidsvraagstukken. 
Jeugd en scholen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie. In het RES-traject is Jong-RES momenteel aangehaakt. Toch er op dit moment 
geen sprake van het structureel betrekken van de jongeren. Eind 2020 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om jeugd meer te betrekken waarbij 
we, bij voorkeur, aansluiten bij bestaande structuren en organisaties. Dit moet leiden tot een actieprogramma om jeugd te betrekken bij duurzame ontwikkeling in 
2021.
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2. Duurzame energievoorziening

Doel: In 2030 reductie van CO2-uitstoot met 55%.

In de grafiek is de totale bekende CO2-uitstoot van de gemeente Midden-Groningen 
weergegeven. Het meest recent beschikbare cijfer is over 2017, de totale uitstoot 
bedroeg toen ca 800.000 ton.

Ook is, middels de stippellijn, de maximaal toegestane CO2-uitstoot volgens het 
Klimaatakkoord weergegeven.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor, Rapportage CO2-uitstoot, paragraaf 1.2.

Doel: 1,5% energiebesparing per jaar.

In de tabel is het totale bekende energiegebruik (in Terajoule, TJ) van de gemeente Midden-Groningen 
weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat de het totale energiegebruik in 2017 13% lager lag dan in 2016.

Bron tabel: RWS Klimaatmonitor, database.

Totale energiegebruik Midden-Groningen (in TJ)
Jaar Gebruik % verandering
2016 10707
2017 9300 -13%
2018 nog onbekend
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Doel: 25% Hernieuwbare / duurzame energie geproduceerd binnen de gemeente.

In de grafiek is de productie van hernieuwbare energie uitgedrukt in percentage van de 
totale hoeveelheid gebruikte energie in de gemeente Midden-Groningen. Het meest 
recente cijfer is over 2017, het was toen 3,8%. Als doel in de duurzaamheidsvisie is 25% 
gesteld.

bron: Rijkwaterstaat Klimaatmonitor, Rapportage hernieuwbare energie, paragraaf 2.5.

Doel: Bijdragen aan de RES. De inzet van onze gemeente in het regionale energietransitie beleid borgen.
Midden-Groningen is onderdeel van RES-regio Groningen. De RES 1.0 die focust op de duurzame productie van elektriciteit op land wordt op 1 juli 2021 opgeleverd. 
De RES 2.0 zal zich concentreren op de duurzame productie van warmte en heeft daarmee een sterke relatie met de transitievisie warmte.
Wij dragen actief aan bij aan de RES. We hebben zitting in het projectbureau dat de regionale opdracht coördineert en aanstuurt, hebben een periode een deel van 
secretariaatstaken op ons genomen en hebben actief bijgedragen aan de werkgroep Ruimte. Daarnaast hebben we vanuit de diverse specialismen input geleverd.

Doel: Ontwikkelen randvoorwaarden voor ontwikkeling productie duurzame energie uitwerken.
Het beleid rond zonneparken in Midden-Groningen is op 28 november 2019 vastgesteld door de raad. Verdere uitwerking volgt nog. In het beleid wordt gestreefd 
naar 50% lokaal eigendom; dit is in lijn met het klimaatakkoord. In RES-verband is een verkenning gestart rond de invulling hiervan. Op basis hiervan zullen RES-
partners, waaronder Midden-Groningen, onderzoeken of het mogelijk is in gezamenlijkheid beleid in deze te formuleren. Voor kleine windmolens geldt dat zij binnen 
het bestemmingsplan passen. Voor andere turbines is nog geen beleid geformuleerd.

Doel: Verkennen van de mogelijkheden van een prominente rol van nieuwe, duurzame gassen in de energietransitie.
Gezamenlijk met de RES-gemeenten laat Midden-Groningen momenteel een verkennende studie uitvoeren naar de rol die biogas kan spelen in de energietransitie. 
De vraag die voorligt is, onder andere, hoe de beschikbaarheid van biogas zich verhoudt tot de potentiele vraag. Biogas kan namelijk een rol spelen bij de transitie 
‘van het aardgas af’. Met name voor woningen in landelijk gebied is biogas een optie. De resultaten van de studie worden het eerste kwartaal van 2021 verwacht.
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3. Duurzaam landschap en klimaat

Doel: We ontwikkelen klimaatadaptief beleid.
In 2019 heeft de gemeente de zogenaamde klimaatstresstesten uitgevoerd. Daarmee is letterlijk in kaart gebracht welke delen van de gemeente in welke mate last 
krijgen bij de extreme weersomstandigheden hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Door het vertrek van de betrokken medewerker in de 1e helft van 2020 
heeft de ontwikkeling van beleid rond klimaatadaptatie vertraging opgelopen. Begin 2021 is dit weer opgepakt. De uitkomsten van de klimaatstresstesten zullen als 
basis gebruikt worden voor de beleidsontwikkeling. Een onderdeel daarvan zijn de zogenaamde ‘risicodialogen’ met de samenleving, over gevolgen van 
klimaatverandering en te nemen maatregelen om de gevolgen beheersbaar te houden. Deze dialogen zullen in 2021 plaatsvinden.

Doel: We maken ons hard voor natuur-inclusieve landbouw.
In december 2020 heeft de stuurgroep van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ingestemd met het voorstel om de streefbeelden en actieplannen voor het 
gecombineerde gebied Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt te hanteren als basis voor uitvoering van de Regiodeal aldaar. De gemeente Midden-Groningen is 
via Agenda voor de Veenkoloniën betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de streefbeelden en actieplannen.

Doel: We nemen maatregelen om de dalende biodiversiteit tegen te gaan.
In 2019 is gestart met het project B(l)oeiende bosranden, gecoördineerd door Landschapsbeheer Groningen, met als doel de biodiversiteit in het Drevenbos bij 
Hoogezand en het Dorpspark De Akkers in Muntendam te vergroten. Maatregelen zijn o.a. structuur vegetatie vergroten en aanplant bes- en nootdragende soorten.
2019 was een voorbereidingsjaar. In 2020 / 2021 vindt uitvoering van maatregelen plaats, in samenspraak en samenwerking met bewoners / bewonersorganisaties. 
Ook bermbeheer zal de komende jaren in belangrijke mate gericht worden op biodiversiteit.

4. Duurzaam wonen
Doel: Alle nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd.
Door woningcorporatie Lefier zijn in Gorecht-West, in fase 3, in juni 2020 66 nul-op-de-meter (NOM) woningen (een concept met grote overeenkomsten met 
energieneutraliteit) opgeleverd. Nog eens 73 van dergelijke woningen zullen naar verwachting in juni 2021 opgeleverd worden, ook in Gorecht-West, als 
onderdeel van fase 4. In het Stadshart zijn door Woningstichting Groninger Huis in 2020 20 NOM-woningen opgeleverd.
Het is goed mogelijk dat de afgelopen twee jaar in de particuliere markt ook energieneutrale woningen zijn gerealiseerd. Cijfers daarover zijn niet beschikbaar 
aangezien de benodigde gegevens nog niet worden vastgelegd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van die vastlegging, 
kan in een volgende monitoringsrapportage wel volledig gerapporteerd worden over de mate waarin dit doel bereikt wordt.
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Doel: Energiedoelen vastleggen in prestatie-afspraken met de woningcorporaties
De Prestatie-afspraken Wonen 2021 bevatten verschillende energiedoelen. Evaluatie van deze prestatieafspraken vindt jaarlijks plaats. In het 1e kwartaal / maart 
2021 zal de evaluatie over 2020 plaatsvinden. Daarna volgt bestuurlijk overleg.

Doel: In 2030 is het aardgasverbruik in woningen met 50% afgenomen.

In de grafiek is het (temperatuur-gecorrigeerd) gasgebruik van woningen 
weergegeven. De dalende streefwaarden die uiteindelijk moeten leiden tot een 
50% reductie zijn middels een stippellijn ingetekend.
Het verbruik in 2019 is 39,3 miljoen m3. Rekening houdend met een daling van 1,5 
% per jaar zou het verbruik in 2030 max. 22,6 miljoen m3 zijn.

bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor, ‘Totaal gasgebruik woningen (temperatuurgecorrigeerd)’. 

Doel: Ontwikkelen Transitievisie Warmte (TVW), inclusief wijkenergietransitieplannen.
De transitievisie warmte (TVW) is een visie op wanneer en hoe welke wijken binnen de gemeente van het aardgas af gaan. Het vaststellen van een TVW uiterlijk in 
2021 is wettelijk verplicht. De bedoeling (mede van het Rijk) is om dit proces elke vijf jaar te herhalen en in de tussentijd bezig te gaan met de meest haalbare wijke
In 2020 is een Plan van Aanpak Transitievisie Warmte opgesteld. De basis voor het opstellen van de visie betreft een technische en sociale analyse. Een interactief 
proces met interne en externe partijen om tot een goed beeld hiervoor te komen is gestart in januari 2021. De visie geeft richting voor de korte (2030) en de lange 
termijn (2050). Nadere uitwerking van de visie op wijkniveau, in zogenaamde wijkuitvoeringsplannen, vindt plaats vanaf 2021. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de raadsbrief van december 2020.

Doel: Aardgasvrij maken van Gorecht-Noord middels restwarmte van ESKA B.V.
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Het plan is om de wijk Gorecht-Noord (blok B) uiterlijk 2024 gasvrij te maken door woningen en andere gebouwen te verwarmen via een warmtenet met restwarmte 
uit de ESKA-fabriek. Voor het project is een subsidie (6,2 miljoen) uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) verkregen. 

Het project is in 2019 van start gegaan. Halverwege 2020 is een gedetailleerd plan van aanpak opgeleverd wat bestaat uit: 1) gaskookplaten en -toestellen 
vervangen, 2) isoleren van woningen, 3) aanleggen van warmtenet, en 4) aanbrengen van zonnepanelen op beschikbare daken.
Halverwege 2020 is door de projectpartners een intentieverklaring ondertekend waarin zij de ambitie uitspreken om in samenwerking te komen tot een 
samenwerkingsovereenkomst en een leveringsovereenkomst. Tevens is een communicatiestrategie uitgewerkt. Het contact met de bewoners is vanaf half 2020 
geïntensiveerd; sindsdien zijn en worden zij regelmatig betrokken bij de nadere uitwerking van de plannen.

Doel: Verkennen mogelijkheden om restwarmtepotentieel te benutten in de omgeving van Gorecht-Noord.
Verkenning Blok C
Hiertoe zijn geen specifieke acties opgezet. Wel ligt hier een duidelijke 1 op 1 relatie met de Transitievisie Warmte (TVW) waar wij halverwege 2020 mee van start 
zijn gegaan. Eind 2021 dient er een Transitievise Warmte (TVW) opgesteld en door de Raad vastgesteld te zijn.

Doel: Voorkomen energie-armoede.
Een concreet voorbeeld van het voorkomen van energie-armoede is de specifieke uitkering RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) die de gemeente in 2019 heeft 
aangevraagd en die huishoudens met een kleine beurs ondersteunt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Eind 2020 is wederom een dergelijke 
uitkering aangevraagd, de vervolgregeling RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Verschil met de vorige regeling is dat bij deze uitkering ook huurders 
betrokken moeten zijn. Een ander concreet voorbeeld is mogelijke deelname van onze gemeente aan het project Free Fridge; hierover zijn wij met de 
initiatiefnemers in gesprek.

5. Duurzaam ondernemen en circulaire economie

Doel: Afspraken maken met het bedrijfsleven in verband met de wettelijke verplichting energiebesparingsmaatregelen.
Begin 2018 is het project Energiebesparing bij Bedrijven (EBB) gestart met als doel om het energieverbruik van bedrijven terug te brengen. Het accent lag op de 
(middel-)grootverbruikers. In totaal zijn 60 bedrijven uit de gemeente bezocht door de Omgevingsdienst Groningen. Eind 2020 is het project afgerond. De 
daadwerkelijk uitvoering van energiebesparende maatregelen zal in 2021 gemonitord worden. Pas daarna zal een goed beeld van de geboekte energiebesparing 
worden verkregen. Op basis van resultaten van bedrijven in andere gemeentes blijkt dat er gemiddeld 5% tot 15% besparing mogelijk is, met uitschieters tot 30%. De 
ontstane bewustwording bij bedrijfseigenaren over energiebesparing is ook een belangrijk projectresultaat.

Doel: In 2030 reductie van CO2-uitstoot van bedrijven met 50%.
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In de grafiek is de totale bekende CO2-uitstoot van de sector Industrie (alleen Industrie 
(SBI C)) binnen de gemeente Midden-Groningen weergegeven.
Ook is, middels de stippellijn, de maximum toegestane CO2-uitstoot volgens het 
Klimaatakkoord en eigen beleid weergegeven.

bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor, Rapportage CO2-uitstoot, grafiek & tabel 3.3.

Doel: 25% van het energiegebruik van bedrijven is duurzaam opgewekt.
Het is vooralsnog niet mogelijk om de voortgang in het behalen van dit doel te monitoren. In de beschikbare databanken is in verband met privacy geen relevante 
data beschikbaar.



Monitoring duurzaamheid 2021 – tussenconceptversie 8 feb 2021 pagina 10 van 12

6. Duurzame gemeentelijke organisatie

Doel: Volledig duurzame en aardgasvrije vastgoedportefeuille in 2035.
In 2020 is een start gemaakt met voorbereiding en uitvoering van het aardgasloos maken van gemeentelijke gebouwen. De gehele portefeuille bestaat momenteel 
uit ca. 70 gebouwen. Wij zijn begonnen met het uitvoeren van deze ambitie binnen het Scholenprogramma; in de beschikbare financiële middelen voor dit 
programma zit een budget voor verduurzaming. MFC Foxhol is inmiddels van het aardgas afgekoppeld. Gymzaal Arie Bosscherstraat zal in Q1 2021 ‘van het gas af’ 
gaan. Voor onder andere MFA de Borgstee in Harkstede bestaan vergevorderde plannen.
Nieuw Accommodatiebeleid is nog niet opgesteld. Dit staat voor 2021 op de rol.
De Uitvoering van de activiteiten om Kantoorgebouwen minimaal over energielabel C te laten beschikken staat gepland voor de periode 2021-2022, als onderdeel 
van het Accommodatiebeleid. Dit moet uiterlijk 1 januari 2023 afgerond zijn.
De invoering nieuwe software energiemonitoring gemeentelijk vastgoed (2020) is gereed.
De oplevering van het eerste Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (ombouwen MJOP naar DMJOP 2020) staat voor 2021 gepland.

Doel: In 2030 duurzaam / volledig emissievrij wagenpark.
De gemeente heeft 82 kenteken geregistreerde voertuigen. Hiervan zijn 4 elektrisch, 15 stuks op bio- /groengas, 7 stuks benzine en 56 stuks diesel. Wat betreft het 
kentekengeregistreerde wagenpark is qua aantallen dus 23% verduurzaamd. Het doel in collegeperiode 2018 – 2022 is verduurzaming van 50% van het wagenpark. 
De niet-kentekengeregistreerde voertuigen (trekkers, grasmaaiers, e.d.), ca. 30 stuks, draaien nog allemaal op diesel.
HVO diesel is diesel op basis van plantaardige oliën en restafval. M.i.v. 2020 zijn nieuw aangekochte dieselvoertuigen tevens geschikt voor HVO-diesel.
Wij hebben met meerdere leveranciers verkenningen uitgevoerd over het ombouwen van voertuigen van fossiel naar waterstof. Op dit moment blijkt deze optie nog 
duidelijk te duur (ca. 4x zo duur). Ondanks subsidie blijkt het rijden op waterstof nog altijd duurder dan andere opties (bijv. elektrisch).
In 2020 is, in opdracht van het college door IBOR onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van de aanschaf van een auto op waterstof met verslaglegging in augustus 
2020 aan het College. Uitkomst: waterstof is nog niet marktconform.
Het opstellen van een PVA verduurzaming wagenpark wordt in 2021 opgepakt. 

Doel: Opstellen organisatieplan. Duidelijkheid creëren ten behoeve van borging van duurzaamheidsbeleid.
De hoeveelheid menskracht beschikbaar voor werkzaamheden op het werkveld energie en duurzaamheid in de gemeente Midden-Groningen is beperkt. Daar staat 
tegenover dat het uitvoeren van taken op een duurzame wijze onderdeel zou moeten vormen van de reguliere werkzaamheden. Werkzaamheden van de 
ambtenaren op het terrein van energie en duurzaamheid hebben zich tot op heden hoofdzakelijk op (wettelijk verplichte) energie-gerelateerde beleidsopgaven die 
een grote werklast met zich meebrengen (RES en TVW) waarmee bredere duurzaamheidsvraagstukken en -projecten beperkt aandacht hebben gekregen. 

De organisatie is in deze is nog in ontwikkeling. Op onderdelen draait dit reeds heel goed, bijvoorbeeld het werkveld afval. Taken op het terrein van energie en 
duurzaamheid zijn in deze collegeperiode in ruime mate uitgevoerd door externen en op basis van incidenteel geld, uit onder meer de voorjaarsnota 2018. Eind 2021 
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vindt een evaluatie van de startorganisatie plaats; een goede structurele basis voor het uitvoeren van energie- en duurzaamheidswerkzaamheden in de jaren die 
hierop volgen maakt onderdeel uit van deze evaluatie.

Doel: Ontwikkelen duurzaamheidsmonitor, om de voortgang in de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te volgen.
Er is een rapportage ‘Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid’opgesteld. Het voorliggende rapport is hiervan het resultaat. 

Doel: Opstellen Plan van Aanpak Duurzame Bedrijfsvoering.
De notitie betreffende duurzame bedrijfsvoering is in februari 2020 door het College vastgesteld. De gemeenteraad is daarbij per brief geïnformeerd. De eerste 
versie van de uitvoeringsagenda 2021 is in januari 2021 voorgelegd. Los daarvan zijn op verschillende thema’s stappen gezet voor verduurzaming van de 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld het verduurzamen van de vastgoedportefeuille, wagenpark en inkoop. Voortgangsinformatie over deze thema’s is onderdeel van deze 
monitoringsrapportage.

Doel: Verbetering van de energieprestatie van gemeentelijk vastgoed; inventarisatie opties verduurzaming.
 Alle groot-onderhoudswerkzaamheden worden vooraf getoetst op de mogelijkheid verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn:

o Bij vervangen van cv ketels deze vervangen door energiezuinige cv-ketels.
o Daar waar de dakconstructie het toeliet is op diverse gebouwen is in 2020 het isolatiepakket maximaal uitgebreid.
o Regelingen van gebouwinstallaties worden kritisch gemonitord op instellingen die energieverspilling kunnen veroorzaken.
o Per 1-1-2020 vindt er op alle gebouwen, welke zijn voorzien van slimme meters, actieve energiemonitoring plaats.
o Door de werkwijze van technische installaties en de onderlinge communicatie in kaart te brengen is het afgelopen jaar in een aantal gebouwen 

de kwaliteit van het binnenklimaat sterk verbeterd.

Doel: Voorkomen van afval en verbeteren van recycleopties van interne afvalstromen op alle gemeentelijke locaties. 
Het nieuwe beleidsplan ‘Van afval naar grondstof’ is inmiddels opgesteld en eind 2019 vastgesteld door de Raad.
In september 2020 is een pilot Intern afval gestart in het voormalige gemeentehuis in Slochteren. Deze pilot loopt tot en met maart 2021. Doel is om inzicht te 
krijgen in de interne afvalstromen. 
De huidige kartonnen koffiebekers zijn niet recyclebaar. Begin 2021 worden deze bekers vervangen door een kartonnen recyclebare variant.
Het terugdringen van papierverbruik is binnen IBOR (team afval) een hot item, we willen meer en meer via de digitale weg communiceren, (digitale afvalkalender, 
afval-app) naar de inwoners, ook het gebruik van Chromebook of smartphone wordt gestimuleerd, agenda’s e.d. worden niet meer uitgeprint, standaard wordt 
tweezijdig gekopieerd.
In oktober 2019 is een interne werkgroep “Intern afval” opgericht. Doel is om de hoeveelheid (rest)afval zoveel mogelijk tegen te gaan en om bij te dragen aan een 
circulaire economie. Er moet nog een start gemaakt worden met het opstellen van een richtlijn voor het verduurzamen van interne afvalstromen.
Halverwege 2021, bij de opleveren van het nieuwe gemeentehuis zullen een aanzienlijk aantal afval-reducerende maatregelen worden geïmplementeerd.
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Doel: Uitwerken hoe MVI / duurzaam inkopen, MVO wordt geïmplementeerd binnen de gemeente.
In het nieuwe inkoop- en contractmanagementbeleid is expliciet invulling gegeven aan MVI. De raad heeft op 9 april 2020 het inkoop- en contractmanagementbeleid 
2020 - 2023 vastgesteld. Het inkoopbeleid is zowel voor intern (share point – inkooppagina) als extern (www.midden-groningen.nl) toegankelijk. Het conformeren 
van externe stakeholders aan MVO vereisten wordt vastgelegd in bestekken en contracten.
Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – MVI is nog niet ondertekend. Dit is gepland in het 1e kwartaal van 2021. Aan het opstellen van het actieplan 
MVI is nog geen uitvoer gegeven. Dit wordt in de eerste helft van 2021 opgepakt.
Bij elke te starten inkoop met een bedrag hoger dan € 25.000 wordt in het startformulier de vraag gesteld of er sprake is van MVI elementen. In incidentele gevallen 
wordt MVI toegepast. In 2021 worden een aantal, complexere, pilots uitgevoerd. Een structurele toepassing is onderdeel van de actiepunten die voortvloeien uit het 
actieplan MVI.

Doel: Behalen certificaat Fairtrade gemeente.
De gemeente wil graag de titel Fairtrade gemeente behalen. De gemeenteraad heeft zich hier in een motie over uitgesproken. Een van de criteria waar aan voldaan 
moet worden is het zelf als gemeentelijke organisatie fairtrade producten inkopen. Een ander criterium is dat een kernteam moet worden geformeerd wat zich inzet 
om fairtrade in de gemeente op de kaart te zetten en te houden. Eind 2020 is een plan van aanpak opgesteld wat er toe moet leiden dat nog in deze collegeperiode 
de titel behaald wordt. De gemeente zal in eerste instantie de voortrekkersrol vervullen. Als het kernteam eenmaal actief is, zal deze die rol overnemen.


