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ONDERWERP
Procesvoorstel beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024
SAMENVATTING
Dit procesvoorstel beschrijft het proces om te komen tot het beleid Duurzaam Heemstede
2020 - 2024. De duurzaamheidsambities van Heemstede worden vertaald in uit te voeren
beleid voor de komende 4 jaar. Het resultaat van het proces is een integraal en verbindend
beleid met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma op jaarbasis.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Het Klimaatakkoord en daaruit voorvloeiende vereisten om een Regionale
Energiestrategie (RES) en een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen.
 Ondertekend Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en bijbehorend uit te
voeren Actieplan MVI 2019 – 2020.
 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
 Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen 2020 en 2025
 Intentieverklaring Circulair aanbesteden MRA juni 2018
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het Procesvoorstel Beleid Duurzaam Heemstede 2020 - 2024
2. Dit besluit ter informatie te verstrekken aan de commissie Middelen (C-stuk).
AANLEIDING
De huidige nota Duurzaamheid 2016 – 2020 wordt tot het einde van 2019 uitgevoerd. In de
afgelopen jaren zijn op landelijk niveau het Klimaatakkoord, het Deltaplan Ruimtelijk
Adaptatie en het Nationaal Grondstoffenakkoord opgesteld. Deze beantwoorden aan de
maatschappelijke opgaven die op het gebied van klimaat voor ons liggen. De landelijke
afspraken leiden tot concreet uit te voeren beleid voor Heemstede.
De behoefte bestaat nu om integraal beleid op te stellen dat de verbinding legt tussen de
gemaakte afspraken, het vigerende beleid en welke inspanningen daaruit (extra) volgen.
Door gezamenlijk de komende maanden een proces te doorlopen wordt deze verbinding
gelegd. In het beleid wordt een duidelijke focus aangebracht en per jaar worden acties
uitgevoerd die de meeste impact voor Heemstede hebben. Deze acties worden opgenomen
in (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma’s.
MOTIVERING
Door een integrale aanpak ontstaat breed gedragen beleid dat aansluit bij de landelijke,
regionale en lokale (klimaat)doelstellingen.
De klimaatdoelen zijn niet alleen van de overheid, maar van iedereen in Heemstede.
Het beleid maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de ondertekende akkoorden voor
Heemstede en de consequenties hiervan. De te maken keuzes kunnen aan het beleid
Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 worden getoetst op het behalen van de doelstellingen.
Diverse actoren spelen een rol en samen met het projectteam worden de actoren en hun
mate van invloed in beeld gebracht. Waar nodig worden actoren betrokken bij het op te
stellen beleid.
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Het nieuwe beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 maakt verbinding tussen vigerend
beleid inzichtelijk.
Voor de maatschappelijk opgaven die voor ons liggen, als het gaat om klimaat, zijn in
diverse landelijke akkoorden concrete afspraken opgenomen. Deze akkoorden en
bijbehorende afspraken worden ook in Heemstede tot uitvoering gebracht en zijn in te delen
in de vijf volgende thema’s
 Energietransitie
 Klimaatadaptatie
 Circulaire economie
 Duurzame mobiliteit
 Ecologisch beleid
In het nieuwe beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 wordt inzicht gegeven in de
samenhang tussen de diverse duurzaamheidsambities in de verschillende beleidsvelden.
Het verbindend beleid bevat een instrumentarium om focus aan te brengen en concrete
acties worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma vastgelegd.
In het proces gaat het projectteam gezamenlijk komen tot acties waar de komende jaren op
wordt ingezet. Er is vastgelegd welk instrumentarium nodig is om het bestaand beleid te
kunnen toetsen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Er wordt een duidelijke focus
aangebracht aan meetbare acties die de meeste impact voor Heemstede realiseren. Deze
worden opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma.
FINANCIËN
Om het beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 op te stellen wordt gebruik gemaakt van
de bestaande capaciteit. Hiervoor is geen extra budget nodig.
Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2020 is jaarlijks € 50.000,- ter
beschikking gesteld voor het duurzaamheidsbeleid Heemstede. Daarnaast is voor 2019,
2020 en 2021 jaarlijks € 30.000,- beschikbaar voor het Regionaal Energie
Bespaarprogramma. Waarbij de provincie Noord-Holland jaarlijks dit bedrag verdubbelt tot
€ 60.000,-. Deze beide budgetten worden jaarlijks in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt
in concrete acties.
Vanuit de Rijksoverheid is op dit moment vanuit de Klimaatenveloppe budget beschikbaar
voor de Regionale Energiestrategieën (RES) en wellicht uiteindelijk ook voor de Regionale
Structuurvisie Warmte en de Transitievisie Warmte.
PLANNING EN UITVOERING
Ter voorbereiding voor dit procesvoorstel hebben beleidsexperts van de gemeente
Heemstede samen met afgevaardigden van de Adviesgroep Duurzaamheid gezamenlijk het
projectresultaat gedefinieerd. Op dit moment is een projectteam samengesteld. Deze kan
uitgebreid worden als de actoren en hun mate van invloed in beeld is met andere
belanghebbenden. De tussenstappen van de diverse fases worden telkens (waar
noodzakelijk) door de stuurgroep getoetst. De stuurgroep bestaat uit de wethouder
Duurzaamheid, de directeur ruimte en de projectleider. Het procesvoorstel (zie bijlage
717649) beschrijft de verdere planning van de diverse uitvoeringsfases om uiteindelijk tot
beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 te komen. Deze wordt in het eerste kwartaal van
2020 aan de raad voorgelegd.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Tijdens het proces de komende maanden wordt bepaald welke vormen van participatie en
communicatie effectief zijn om te komen tot beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 en
het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. De meest effectieve vormen van participatie
en communicatie worden gezamenlijk in de projectgroep bepaald en waar nodig getoetst. In
het beleid wordt opgenomen welke vormen van participatie en communicatie effectief zijn.
In het beleid wordt vastgelegd hoe alle betrokkenen de komende jaren worden geïnformeerd
over het proces en over het uit te voeren beleid Duurzaam Heemstede. Het online platform
en bijbehorende nieuwsbrief voor de gemeente Heemstede, welke in het najaar van 2019
beschikbaar komen, is een middel die hiervoor wordt ingezet.
BIJLAGE
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