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Vergadering van de gemeenteraad van  22 december 2014 

Portefeuillehouder :  G.J.W. Gabriëls 

Behandelend ambtenaar : Maaike van Roij  Nummer raadsvoorstel: RAD-001046 

Doorkiesnummer : (0495) 57 72 35 Agendapunt: - 
Roij, Maaike van RB S1  
RAD: RAD141222 maandag 22 december 2014 BW: BW141118 

 
ONDERWERP 

 
Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Voor u ligt het eindconcept van het ‘Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014- 2020’. Het 
beleid bevat de visie van de gemeente Weert op het klimaatbeleid en de energietransitie van onze 
maatschappij en heeft tot doel een stap in de richting te zetten van de centrale ambities van Weert 
en die zijn: 

 Weert energieneutraal in 2050. 
 Weert is een klimaatbestendige, vitale stad. 

 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
In het milieubeleidsplan is een ambitie vastgesteld op het gebied van milieu en duurzaamheid, 
namelijk het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon-, en werkomgeving voor de 
huidige en de komende generaties. Tevens is in het milieubeleidsplan aangegeven dat beleid 
ontbreekt ten aanzien van het omgaan met duurzame energie binnen de gemeentelijke organisatie. 
De gemeente Weert heeft aangegeven dat er een beleidskader duurzaamheid wordt opgesteld dat 
wordt voorgelegd aan de raad. Met het duurzaamheidsbeleid willen we een stevig fundament 
zetten naar een duurzame toekomst van de gemeente. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Het vastgestelde beleidskader dient als leidraad en inspiratiebron voor de gemeente, inwoners, 
bedrijven en instellingen om hun ambities in het kader van duurzaamheid (gezamenlijk) op te 
pakken. Duurzaamheid is van iedereen en verweven met alles wat we doen. De gemeente wil de 
projecten uit het beleidskader Duurzame Ontwikkeling graag uitvoeren met externe partners en 
daarvoor is een leidraad nodig.  
 
Dit beleidskader geeft inzicht in: 

 de gemaakte keuzes van het gemeentebestuur; 
 de gekozen strategie om de ambities te verwezenlijken; 
 de rol van de gemeente; 
 de partners waarmee wordt samengewerkt; 
 het kader waarbinnen projecten op het gebied van duurzaamheid worden uitgevoerd; 
 de uit te voeren projecten gedurende de beleidsperiode. 
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De gekozen strategieën voor het realiseren van de ambities zijn voornamelijk: het voorbeeld geven 
als gemeente (zelf doen en laten zien) en het stimuleren en faciliteren van initiatieven van buiten. 
Verder zijn er praktische en haalbare stappen nodig om de ambities te realiseren. Deze stappen 
zijn uitgewerkt voor een termijn van 7 jaar. Tijdens deze 7 jaar ligt de focus op 5 thema’s. De 
keuze voor deze thema’s is gebaseerd op Weertse kenmerken en kansen, 
beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente en de belangrijkste bronnen van energiegebruik in 
de gemeente volgens de energiescan. 
 
De thema’s voor de komende zeven jaren zijn: 

1) Duurzame gemeentelijke organisatie 
2) Duurzaam wonen  
3) Duurzaam ondernemen 
4) Duurzame mobiliteit 
5) Natuur en leefomgeving 

 
Elke thema heeft een aantal doelstellingen tot 2020. Het realiseren van de doelstellingen kan via 
beleid, via samenwerking met partners of door het uitvoeren van projecten die deels door anderen 
worden geïnitieerd. De doelstellingen zijn verder vertaald naar concrete projecten die worden 
opgestart binnen twee jaar (2014 en 2015). In bijlage 1 van het beleidskader is een overzicht van 
alle projecten toegevoegd. 
 

COMMUNICATIE 
 
Om uitvoering te geven aan het beleidskader is gedragsverandering nodig van inwoners, 
ondernemers, organisaties, instellingen en de gemeente. Duurzaamheid moet gaan leven in de 
harten van iedereen die betrokken is bij de gemeente Weert. Daarom is communicatie een apart 
hoofdstuk in het beleidskader en ligt het accent op communicatie tijdens het hele traject van 
uitvoering. Het opstellen van een communicatieplan is een project dat is opgenomen voor 2014. 
Dit om het communicatietraject concreet te maken. 
 

EVALUATIE 
 
Het beleidskader benoemt projecten voor 2014 en 2015 welke nader zijn uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma. Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma worden geëvalueerd. Rekening 
houdend met deze evaluaties, de doelstellingen tot 2020 en de ambitie tot 2050 zal in 2016 een 
nieuw uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de uitvoering van nieuwe projecten na 2015. 
Dit programma komt op dezelfde manier tot stand als het programma voor 2014 en 2015, namelijk 
in overleg met interne en externe partijen. Deze werkwijze zal tijdens de looptijd van het 
beleidskader nog enkele malen worden herhaald. 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001046 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  18 november 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020 vast te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  22 december 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


