
 

Raadsconferentie opzet 2:     

Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid: Agenda’s trekken, route bepalen en uitvoeren ? 

                          -Geef duurzaamheid de vijf!-  

                   (focus op gemeentelijk organiseren)  

Inleiding 

Bevindingen/Conclusies van het recente onderzoek van de Rekenkamer: 

Uit de QuickScan komt naar voren dat Den Helder geen actueel overkoepelend duurzaamheidsbeleid 

heeft waarin alle thema’s van de Big 5 (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, 

biodiversiteit, duurzame mobiliteit) aan bod komen.  Er is evenmin een overkoepelende 

duurzaamheidsmonitoring in Den Helder. Er zijn geen afspraken vastgelegd met de raad over 

duurzaamheidsmonitoring voor de thema’s van de Big 5. 

Het duurzaamheidsbeleid van Den Helder is daarmee inhoudelijk onvoldoende goed vormgegeven. 

De focus van het beleid ligt op de energietransitie. Kenmerk: RKC.160821 De ambitie van de 

gemeente ligt op dat thema hoger dan de Nederlandse ambitie: Den Helder wil in 2040 

energieneutraal zijn, terwijl het de Nederlandse ambitie is dat in 2050 te bereiken. De ambitie van 

Den Helder wordt echter door verschillende betrokkenen niet haalbaar geacht en in de praktijk 

wordt er op bestuurlijk niveau losser mee omgegaan. Dat maakt het voor de ambtelijke organisatie 

lastig opereren omdat er een gat zit tussen de ambities en de praktijk. 

 Aanbevelingen duurzaamheidsbeleid Den Helder Op basis van bovenstaande bevindingen doet de 

Rekenkamercommissie Den Helder de volgende vijf aanbevelingen:  

1) Maak een duurzaamheidsagenda voor de 5 thema’s klimaatadaptatie, energie, circulaire 

economie, biodiversiteit en mobiliteit. Ga het gesprek aan over realistische doelstellingen en een 

routekaart waarin wordt teruggerekend welke ontwikkelingen nu in gang gezet moeten worden om 

de doelstellingen te bereiken. Vat duurzaamheid daarbij breder op dan de energietransitie, en betrek 

ook andere thema’s. Ontwikkel een ambitie voor de 5 thema’s mede gerelateerd aan de huidige 

positie in de landelijke benchmarks.  

2) Benoem een coördinerend wethouder duurzaamheid, waarbij duurzaamheid breder wordt 

opgevat dan de energietransitie.  

3) Blaas de raadswerkgroep duurzaamheid nieuw leven in om de kennisdeling tussen de ambtelijke 

organisatie en de raadsleden te bevorderen en een open gesprek te voeren.  

4) Ontwikkel een eenduidig monitoringinstrument, zodat college, raad, ambtenaren en samenleving 

geïnformeerd kunnen worden en aan de hand waarvan waar nodig bijgestuurd kan worden. Leg 

afspraken vast tussen raad en college over monitoring van het duurzaamheidsbeleid. 

 5) Zorg voor structurele samenwerking tussen gemeente en stakeholders. Versterk de 

betrokkenheid van stakeholders vanuit hun eigen rol en positie. Specifiek voor energie is het weer 

activeren van het energieakkoord wenselijk om samen met stakeholders stappen voorwaarts te 

zetten. Pak als gemeente de regie en kijk waar samenwerking voor versnelling kan zorgen. 

 



 

 

Doelgroep is de gemeenteraad incl. Burgmeester, wethouders en beleids-en vak ambtenaren  

 

Locatie: WSOW-gebouw  

 

Idee is om de dag bijeenkomst en het eten niet te ver van elkaar te organiseren (auto/fiets parkeren 

etc.). Programma is mogelijk nog corona-regime afhankelijk.  Ik ga uit van toch maximaal 50 pax.  We 

zullen ruimte nodig hebben gezien de mogelijke kans op 1,5 meter regime. Eten op Willemsoord is 

natuurlijk goed te doen. Eventueel Buffet bij WSOW ook een mogelijkheid ?!  

 

Programma: 

08.30 -09.00 uur   Aankomst 

09.00 -10.00 uur   Presentatie ‘Energietransitie’     (spreker/spreekster ?!) 

10.00- 10.15 uur   Pauze 

10.15- 11.15 uur   Presentatie ‘klimaatadapatie’ (spreker/spreekster ?!) 

11.15-11.30 uur    Pauze 

11.30-12.30 uur    Presentatie ‘circulaire economie’  (spreker/spreekster ?!) 

 12.30-13.30 uur   Lunchbuffet/ Wandelpauze 

13.30-14.30 uur    Presentatie ‘ biodiversiteit’ (spreker/spreekster ?!) 

14.30-14.35 uur    Pauze  

14.35-15.35 uur   Presentatie ‘duurzame mobiliteit’ (spreker/spreekster ?!)       

15.35-15.50 uur    Pauze   

15.50-16.50 uur   ‘Round up’ met als resultaat: opgesteld advies richting agendacommissie 

16.50-17.00 uur   Afsluiting door burgemeester   

17.00-20.00 uur   Napraat en gezamenlijk aan tafel 

 


