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Onderwerp
Beleidsnotitie Duurzaamheid gemeente Albrandswaard
Geadviseerde beslissing:
In te stemmen met de beleidsnotitie: duurzaamheid gemeente Albrandswaard.
Samenvatting:
Met de motie Borgen voor Morgen werd het college verzocht de gemeenteraad een notitie voor te
leggen waarin duurzaamheid ten aanzien van mens, middelen, milieu en leefomgeving bij nieuwe
projecten en investeringen structureel onderdeel wordt van beleid en daarmee wordt meegenomen in
de totale organisatie en uitvoering daarvan. Het college wil deze ambitie waarmaken. Om handen en
voeten te geven aan duurzaamheid is deze beleidsnotitie opgesteld.
Proces:
• Vervolgtraject na besluitvorming: op basis van in de beleidsnotitie genoemde vijf thema's de
speerpunten voor een Duurzaam Albrandswaard verder uit te werken in het Milieubeleidsplan 20122017 en het uitwerkingsprogramma.
Doel:
Het uitgangspunt voor de duurzame ontwikkeling van Albrandswaard vormt in feite het streefbeeld uit
de " Toekomstvisie Albrandswaard 2025" . Hierbij wordt gekozen voor een integrale benadering,
waarbij burgers en het bedrijfsleven nadrukkelijk worden betrokken, zodat vanuit een breed gedragen
visie vooral initiatieven komen vanuit de samenleving. De gemeente wordt meer een regiegemeente
die initiatieven en ontwikkelingen stimuleert en begeleidt, zonder deze taken zelf uit te voeren. Dit uit
zich bijvoorbeeld in de openbare ruimte, die meer ingericht wordt om elkaar te ontmoeten en bij
bedrijven die samenwerken met scholen om zodoende lokaal talent gericht te ontwikkelen en te
behouden voor de eigen gemeente. Ook de relatie met andere gemeenten, in eerste instantie de BAR
gemeenten, is vooral gericht op meer samenwerking.
Daar waar keuzes gemaakt moeten worden is gekeken naar die onderwerpen waarbij de
karakteristieke kwaliteiten en kansen voor Albrandswaard zoveel mogelijk kunnen worden
gerealiseerd. In dat licht is gekozen voor het uitwerken van vijf speerpunten, te weten:
- Duurzame Openbare Ruimte
- Duurzame Mobiliteit
- Duurzaam Ondernemen
- Duurzaam Inkopen
- Duurzaam Bouwen
Daarnaast is als overkoepelend thema ook sociale veiligheid benoemd.
Per speerpunt is een wensbeeld beschreven resulteren in meer concrete uitwerkingen. Voor de
uiteindelijke uitwerking dient het Milieubeleidsplan 2012-2017 en het uitvoeringsprogramma.
Kosten:
De geraamde kosten voor de verdere uitwerking van de speerpunten zijn opgenomen in het conceptuitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan 2012-2017.
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Beleidsnotitie duurzaamheid gemeente Albrandswaard. geschreven door

Poortugaal, 7 juni 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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