“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige
wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende
generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien”
(1987 Brundlandt Rapport :Onze gezamenlijke toekomst)

Startnotitie Duurzaam Albrandswaard
wat willen we
bereiken?
(doel)

Met de motie Borgen voor Morgen werd het college verzocht de gemeenteraad een plan 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 startnotitie opgesteld.
Op het gebied van duurzaamheid concentreren wij ons op vijf thema’s. De thema’s op basis
van het College Uitvoeringsprogramma ( CUP) zijn duurzame energie, duurzame mobiliteit,
duurzaam ondernemen, duurzaam inkopen en duurzaam bouwen.
Doel van duurzaam Albrandswaard is het stimuleren en faciliteren van duurzaamheid in de
gemeente Albrandswaard Het uiteindelijke doel is te komen tot een duurzame ontwikkeling
van de gemeente.

wat gaan we
daarvoor doen?
(resultaat)

Wat gaan wij nu doen:
De eerder genoemde vijf thema’s werken wij verder uit als doelstellingen voor een duurzaam
Albrandswaard in een beleidsnotitie Duurzaam Albrandswaard en een
Uitwerkingsprogramma Duurzaam Albrandswaard.
Duurzaamheid staat de afgelopen jaren is duurzaamheid volop in de belangstelling. Steeds
meer grote en kleine bedrijven pakken duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen
op. Ook de burgers verwachten van de (gemeentelijk) overheid duurzaamheid serieus op te
pakken in actie en regie.
Duurzame ontwikkeling van bedrijven en instellingen komt tot uitdrukking in de triple P:
People (mensen), Planet (aarde) en Profit/Prosperity (winst/welvaart). Triple P staan voor
respectievelijk de sociale, ecologische en economische dimensies.
Bij vertaling hiervan naar de gemeentelijke situatie komen we op waarden die voor de
gemeente herkenbaar zijn:
People: Sociale kwaliteit, Gezondheid, Leefbaarheid, (Keuze)vrijheid, Veiligheid
Planet: Milieukwaliteit, Energie, Water, Materiaal, Mobiliteit, Zuiverheid
Profit: Economische kwaliteit, Winst/welvaart, Betaalbaarheid, Transparantie, Eerlijkheid
De toekomst van Albrandswaard moet een duurzame zijn. Deze ambitie houdt in dat de
gemeente in haar denken en doen geleidelijk aan gaat verduurzamen. De gemeente moet
inspireren en geïnspireerd worden, zodat ze zichzelf en anderen kan aanzetten tot duurzaam
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handelen. Dit is een groeiproces omdat de kennis op punten nog ontbreekt. Ook zijn de
financiële en maatschappelijke consequenties op dit moment nog niet even realistisch en
haalbaar.
Als de gemeente deze ambitie wil realiseren mag ze geen afwachtende houding aannemen.
Sterker nog: van de gemeente mag een actieve, uitnodigende en coöperatieve houding
worden verwacht. De gemeente gaat een actieve samenwerking zoeken met externe partijen.
De ambitie om duurzaamheid zowel strategisch als inhoudelijk op een stevige manier binnen
de gemeente in te bedden krijgt invulling in de vorm van de vijf thema’s . Deze thema’s staan
voor een evenwichtige groei naar een duurzame toekomst. Bij elk thema spelen de
economische, ecologische en sociale elementen een rol. Als we ze in samenhang bezien,
ontstaan er mogelijkheden om tot verrassende, vernieuwende en creatieve oplossingen te
komen.
De thema’s hebben elk een uiteenlopende mate van concreetheid. Van belang is dat er
inzicht wordt gegeven in de bedoelingen en de ambities van de thema’s en dat de raad de
gelegenheid heeft zich hierover uit te spreken.
Duurzame Openbare Ruimte
Onder het thema Duurzame Omgeving vallen alle doelstellingen die betrekking hebben op de
openbare omgeving zoals: straatverlichting, gemeentelijke riolering, onkruidbestrijding
openbaar groen enz. In dit thema is ook natuur- en milieu educatie opgenomen omdat dit
raakvlakken heeft met de omgeving (natuur).
Duurzame Mobiliteit
Onder het thema duurzame Mobiliteit vallen alle doelstellingen die betrekking hebben op de
aspecten verkeer, (openbaar) vervoer, infrastructuur en mobiliteit.
Wij willen het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan het
stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen, bevorderen van het gebruik van het
openbaar vervoer en het vergroten van de verkeersveiligheid. Door het stimuleren van
duurzame mobiliteit willen we de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NO2 (stikstofdioxide)
en PM10 (fijn stof) verlagen.
Duurzaam Ondernemen
Onder het thema Duurzaam Ondernemen vallen alle doelstellingen die betrekking hebben op
de aspecten ondernemen, bedrijventerreinen en andere werkterreinen.
Wij willen dat er in Albrandswaard duurzaam wordt ondernomen. Wij besteden daarbij niet
alleen aandacht aan het ondernemen zelf, maar ook aan de (her)ontwikkeling en inrichting
van de locaties waarop ondernomen wordt. Bij de (her)ontwikkeling en beheer van
bedrijventerreinen besteden we aandacht aan het thema duurzaamheid.
Duurzaam Inkopen
Onder het thema Duurzame Organisatie vallen alle doelstellingen die betrekking hebben op
het duurzaam gebruik van materialen én het duurzaam inkopen daarvan door de
gemeentelijke organisatie. Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een
stevige impuls en geeft de gemeente het goede voorbeeld. Duurzaam inkopen is inkopen
volgens de criteria die opgesteld zijn door Agentschap NL.
Duurzaam Bouwen.
Onder het thema Duurzaam Bouwen vallen alle doelstellingen en activiteiten die betrekking
hebben op de nieuwbouw en grootschalige/projectmatige renovatie van gebouwen
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(duurzaam bouwen) en het toepassen van duurzame maatregelen in de ruimtelijke inrichting
en bij de (her)inrichting van de leefomgeving. Wij willen aan de slag met duurzaam bouwen.
Duurzaam bouwen betekent immers bouwen met het oog op de toekomst. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, een energiezuinige
manier van verwarmen of juist koelen, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke
bouwmaterialen. Duurzaam gebouwde woningen zijn ook woningen die levensloopbestendig
zijn: woningen die aangepast kunnen worden aan de levensfase van de bewoner.
waarom is het
nodig?
(probleem)

Duurzaamheid heeft zich definitief op de politieke agenda gevestigd. Het bedrijfsleven pakt
duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen op. De rijksoverheid heeft
op 12 november 2007 samen met de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten(VNG) een
klimaat akkoord afgesloten.
De belangrijkste afspraken van dit klimaatakkoord zijn:
 gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015;
 de rijksoverheid en de gemeenten bevorderen dat het aandeel duurzame energie in
2020 uitkomt op 20%;
 de rijksoverheid en de gemeenten willen dat in 2020 de nieuwbouw klimaatneutraal
is. Het energieverbruik in gebouwen moet dan 50% lager zijn;
 het rijk en de gemeenten willen dat er op meer plaatsen biobrandstoffen te verkrijgen
zijn.

waarom moet het
juist nu?
(aanleiding)

Met de motie Borgen voor Morgen werd het college verzocht de gemeenteraad een plan 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.

waar moeten we
op letten?
(risico’s en
neveneffecten)

Gelet moet worden op:
 de integrale aanpak van duurzaamheid op alle beleidsvelden van de gemeente
Albrandswaard
 de samenwerking duurzaamheid in BAR verband stimuleren
 de punten van het VNG akkoord van 12 november 2007

Planning

.
Fase
Startnotitie
Beleidsnotitie
Duurzaamheid
Uitwerkingsprogramma
Duurzaamheid
2013 - 2015

wie doet er mee?
(participatie)
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Deadline
januari 2012
Juni 2012

Status
Voorstel

Toelichting

Oktober 2012

Bij het opstellen van het Uitwerkingsprogramma 2013 – 2015 wordt onder andere
samenwerking gezocht met :
Stadsregio Rotterdam

Gemeente Ridderkerk en Barendrecht
.

Bijlagen Ter informatie
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