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ONDERWERP
Concept nota Duurzaam Heemstede 2020 - 2024

SAMENVATTING
In de concept nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 is de basis voor een integraal en 
verbindend duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Heemstede omschreven. Deze wordt 
voor zienswijze voorgelegd aan commissie middelen om zo de volgende stap te kunnen 
maken in het opstellen van integraal en verbindend beleid. Na verwerking van de zienswijze 
kan de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 samen met een separaat 
uitvoeringsprogramma voor 2020 naar verwachting in april ter besluitvorming aan de raad 
worden voorgelegd. De bijbehorende financiële paragraaf en nadere uitwerking van het 
instrumentarium maken daarvan deel uit. 

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 de concept nota Duurzaam Heemstede 2020-2024, inclusief kaders 

en prioriteiten
2. De concept nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 voor zienswijze voor te leggen aan 

de commissie middelen (B-stuk).

AANLEIDING
De huidige nota Duurzaamheid 2016 – 2020 is 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, die door Heemstede zijn 
onderschreven. De landelijke afspraken leiden tot concreet uit te voeren beleid voor 
Heemstede.
Nu is een nieuwe nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 voorbereid die de verbinding legt 
tussen de (landelijk) gemaakte afspraken, het vigerende beleid en de inspanningen die 
daaruit (extra) volgen. Een projectgroep duurzaamheid doorloopt daarvoor een gezamenlijk 
proces. De kaders en prioriteiten in deze concept-nota worden nu, conform het procesplan 
Duurzaam Heemstede 2020-2024 (718435), aan de raad voorgelegd. Nadere uitwerking van 
de samenhang en de financiën van het beleid volgt in een separaat uitvoeringsprogramma 
per jaar, te beginnen met het uitvoeringsprogramma 2020.

MOTIVERING

Voorstel voor de kaders en prioriteiten sluiten aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen
Duurzaamheid is bij uitstek een dynamisch onderwerp. Ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op. Heemstede volgt die ontwikkelingen en probeert die in te passen in het beleid. In de 
afgelopen jaren zijn op landelijk niveau onder andere 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 en een 
aanzienlijk deel van de inspanningen van de gemeente Heemstede op het gebied van 
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duurzaamheid komt daaruit voort. De projectgroep heeft die kaders en de gevolgen en 
consequenties van de ondertekende akkoorden voor Heemstede inzichtelijk gemaakt.

Hoe gekomen tot deze kaders en prioriteiten.
Door een integrale aanpak zijn verbindingen tussen thema’s en maatregelen gelegd. Binnen 
de gemeentelijke organisatie is hiervoor een projectgroep ingesteld, die meerjarig actief blijft 
om de afgesproken acties en daarbij behorende doelen te behalen. Daarnaast is de externe 
adviesgroep duurzaamheid betrokken bij het bepalen van de kaders en prioriteiten voor het 
beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024. Zo ontstaat een gedragen beleid voor de 
komende vier jaar.

Keuze voor impactvolle acties welke bijdragen aan het de doelstellingen passend bij 
Heemstede. 
Binnen de ruimte die er is worden impactvolle maatregelen en acties als hoge prioriteit 
aangemerkt. Daarbij geldt dat de gemeente niet op alle ontwikkelingen (directe) invloed 
heeft. Bij het bepalen van prioriteiten is gekeken naar ontwikkelingen waarop de gemeente 
wel directe invloed heeft. De gemeentelijke organisatie neemt daarbij een voorbeeldrol. 
Daarnaast faciliteert de gemeente duurzame ontwikkelingen die grotendeels uit de 
samenleving moeten komen, maar die potentieel veel impact hebben.

Landelijke ambities zijn hoog en daarom wordt voorgesteld acties uit te voeren welke passen 
bij de grootte van de organisatie.
De ambities op het gebied van duurzaamheid die landelijk zijn bepaald zijn hoog. Voor een 
kleinere gemeente zoals Heemstede zorgen de opgaven voor een flinke belasting van de 
ambtelijke organisatie. Door prioritering aan te brengen passend bij het vigerend beleid en 
waarmee impact kan worden gerealiseerd draagt Heemstede zoveel mogelijk bij aan de 
doelstellingen. 

FINANCIËN
De uitvoering van het thema duurzaamheid op diverse beleidsvelden wordt voor het 
overgrote deel gedekt vanuit de reguliere budgetten. Om de impact te vergroten en 
duurzame ontwikkeling te versnellen is met ingang van 2020 voor het overkoepelend 
duurzaamheidsbeleid structureel € 50.000 in de begroting opgenomen. 

Daarnaast is voor 2020 en 2021 jaarlijks budget beschikbaar voor het Regionaal Energie 
Bespaarprogramma. Het gaat hier om € 30.000 vanuit de gemeente en door de provincie 
wordt dit verdubbeld middels een subsidie. Vanuit de Rijksoverheid is daarnaast vanuit de 
Klimaatenveloppe regionaal budget beschikbaar voor de Regionale Energiestrategieën 
(RES). Voor het opstellen van een Transitievisie Warmte, het informeren van inwoners over 
de warmtetransitie en wijkaanpakken is door de Rijksoverheid € 237.098 beschikbaar 
gesteld aan de gemeente. En daarnaast is vanuit het Rijk circa € 150.000 beschikbaar voor 
energiebesparing van woningen 

Een specificatie van de uitgaven voor 2020 en verder wordt opgenomen in de nota 
Duurzaam Heemstede en bijbehorend uitvoeringsprogramma welke in april aan de 
commissie middelen en de raad wordt voorgelegd.

PLANNING/UITVOERING
De concept nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 is integraal tot stand gekomen in een 
gezamenlijk proces met relevante belanghebbenden. De Adviesgroep Duurzaamheid heeft 
daarbij als adviseur en als klankbord gediend. 
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De nu gevraagde zienswijze van de commissie middelen wordt verwerkt in een op te stellen 
uitvoeringsprogramma 2020 zodat concrete uitvoering aan het beleid wordt gegeven. Daarin 
worden de financiering en de samenhang tussen verschillende thema’s en acties 
opgenomen. 

Zoals nu voorzien kan de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 inclusief 
uitvoeringsprogramma in april aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 
Tegelijkertijd is dan een beknopte evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2019 
beschikbaar.

Het uitvoeringsprogramma bij de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 wordt jaarlijks 
bijgesteld. Om de voortgang te monitoren vindt daarnaast elke twee jaar een evaluatie van 
de uitvoering van het beleid plaats.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het beleid Duurzaam Heemstede 2020-2024 is de overkoepelende duurzaamheidsagenda 
voor de gemeente Heemstede die de verbinding legt tussen landelijke kaders en vigerend 
beleid op verschillende thema’s. Participatie vindt voornamelijk plaats binnen de thema’s 
zelf, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Participatie heeft in de gemeentelijke organisatie 
een belangrijke rol en wordt zodanig toegepast dat het per beleidsveld aansluit bij de 
gemeentelijke werkwijze voor participatie.

In het beleid wordt vastgelegd hoe 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, die sinds eind 2019 beschikbaar 
zijn, zijn middelen die hiervoor worden ingezet. 

BIJLAGEN
 kenmerk:  720009 onderwerp: concept Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024


