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Z-11-09001 Ruimtelijke ontwikk eling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel dhr. Ten Hagen 

Nr.     3. Bestuur\6054  

B&W-besluit   06-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015  

Raad    12-11-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de Bijgaande Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014. 

2. Duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen in de nieuwe Omgevingsvisie Hillegom. 

 

 

Bestaand kader:  

Milieuwetgeving 

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

Coalitieakkoord 2014-2018 

 

Doelstelling:  

We verstaan onder duurzaamheid en duurzame ontwikkeling: de ontwikkeling die 

aansluit op de behoeften van heden zonder het vermogen van toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (aldus de definitie van de 

VN-commissie Brundtland uit 1987). 

 

 

Inleiding: 

Eind 2011 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

“Samenwerken en verbinden” vastgesteld.  

Bijgaand treft u de Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 aan, die is opgesteld 

door de Omgevingsdienst West-Holland. Deze evaluatie geeft een “terugblik in 

vogelvlucht” op het gevoerde duurzaamheidsbeleid in de gemeente Hillegom.  

 

Argumenten: 

1. De Evaluatie geeft inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden van zowel 

wettelijke taken op het gebied van milieu als ambities op het gebied van 

duurzaamheid 

Op een groot aantal onderwerpen is de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

uitgevoerd. De Omgevingsdienst West-Holland voert in hoofdzaak de 

werkzaamheden uit voor de wettelijke milieutaken en tot 2012 de taken op basis van 

het  Klimaatprogramma.  
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In de Duurzaamheidsagenda is een onderscheid gemaakt in gemeentelijke projecten 

en activiteiten waarvan de gemeente of de Omgevingsdienst trekker is. Vanaf 2014 

voeren we tezamen met de aangesloten gemeenten van de Omgevingsdienst 

energieprojecten uit op basis van de verkregen VNG-subsidie voor het 

Energieakkoord. De Omgevingsdienst voert dit project uit. 

Binnen de gemeente voeren we de duurzaamheidsambities uit bij de verschillende 

projecten en beleidsvelden, zoals groen, afval, verkeer, ict, ruimtelijke ontwikkeling, 

water en gemeentelijke gebouwen. 

 

2. Overeenkomstig de Kadernota 2016 (pagina 9 – omgevingsvisie) worden de 

duurzaamheidsdoelstellingen verankerd in de nieuwe Omgevingsvisie 

Hillegom 

De Evaluatie Duurzaamheidsagenda geeft voldoende aanknopingspunten om 

doelstellingen te formuleren en te verankeren in de nieuwe Omgevingsvisie Hillegom.  

De Omgevingsdienst doet hiervoor een aantal aanbevelingen qua aanpak, stimuleren, 

monitoren en organisatie.  

 

Financiële dekking: 

In de kadernota 2016 is budget opgenomen voor het opstellen van een 

Omgevingsvisie, waarvan duurzaamheid een onderdeel is. Bij de ambtelijke fusie zal 

de formatie voor een duurzaamheidscoördinator voor de gemeenten HLT Samen 

bekeken worden. 

 

Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Het is wenselijk om de Evaluatie in november vast te stellen, zodat we dit bij de 

voorbereiding van de Omgevingsvisie mee kunnen nemen. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Evaluatie duurzaamheidsagenda 2011-2014 Hillegom dd 22-09-2015 Omgevingsdienst West-Holland 

Informatie bij: Sjoukje Eringa, S.Eringa@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537316. 
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Onderwerp: 

Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. Bijgaande Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 vast te stellen. 

2. Duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen in de nieuwe Omgevingsvisie 

Hillegom. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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