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Raadsvoorstel 

Zaaknummer 	 L227927 
Datum raadsvergadering 	12 december 2019 
Portefeuillehouder 	H.A.W. van Beurden 

Onderwerp 	 Herijking dynamische Duurzaamheidsagenda 2019 - 2022 

Voorstel 
Het college stelt u voor om: 
1. de uitkomsten van het interactieve proces met partijen uit de samenleving inzake de 

herijking van de dynamische Duurzaamheidsagenda te bekrachtigen; 
2. het Fonds van de Duurzaamheidsleningen in 2020 en 2021 jaarlijks met € 100.000 te 

vergroten, tijdelijk revolverend tot en met 2030 en de kosten hiervan ad € 31.000 te 
dekken uit de binnen de algemene reserve met aangewezen bestemming gereserveerde 
middelen voor volkshuisvesting; 

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2020-1003 en 
deze vast te stellen. 

Aanleiding 
In het Coalitieakkoord 2014-2018 was de opdracht opgenomen om een brede 
Duurzaamheidsagenda te ontwikkelen, waarbij de Samenleving Voorop het uitgangspunt 
was. Het betrof een agenda 'voor en door' de samenleving. De ambities uit de 
Duurzaamheidsagenda 2016 - 2030 zijn juli 2016 door de raad bekrachtigd. De agenda is 
dynamisch van karakter en is met partijen uit de samenleving geëvalueerd over de periode 
2016-2018. Het college heeft op 2 april 2019 (L208483) besloten om de 
Duurzaamheidsagenda op basis van deze evaluatie en een vervolgproces met partijen uit de 
samenleving te herijken. De raad is hierover geïnformeerd via de Raadsinformatiebrief van 9 
mei 2019 en de evaluatie is naar de raad toegezonden. 

Doel I Effect 
Het doel is om duurzame ontwikkeling in Leusden een nieuwe impuls te geven. Het gaat met 
name om onderwerpen die niet worden gedekt door het College Uitvoeringsprogramma 
(CUP) of ander beleid. In de agenda worden de (voorgenomen) inspanningen van de, 
organisaties, bedrijven, inwoners en gemeente op het gebied van duurzaamheid zichtbaar 
gemaakt en afgestemd. 

Argumenten 
1.1 De herijkte agenda is tot stand gekomen via een interactief proces met de samenleving 
Op 25 juni is een plenaire bijeenkomst met  stakeholders  georganiseerd. De raad was ook 
uitgenodigd voor deze stakeholderbijeenkomsten via de raadsagenda. Een deel van de 
partijen was al eerder betrokken geweest bij de uitvoering en / of evaluatie van de agenda. 
Ook is een aantal nieuwe initiatiefnemers aangehaakt (zie bijlage 2 bij de agenda, lijst van 
samenwerkpartners). Na de zomer zijn deelonderwerpen in klein comité uitgewerkt in 
concrete activiteiten. Deze hebben een plek gekregen op de Duurzaamheidsagenda. De 
gemeente heeft een onafhankelijke procesbegeleider en penvoerder ingehuurd om dit op te 
halen in de samenleving. De raad is eind september via een aparte memo over de stand van 
zaken geïnformeerd. 

L227927 	 Pagina 1 



1.2 In de herijkte agenda zijn acties opgenomen die worden voortgezet (vanuit de evaluatie) 
of nieuw zijn aangedragen door partijen uit de samenleving 
Uit de evaluatie is gebleken dat een deel van de acties die destijds in de agenda waren 
opgenomen, ook uitvoering hebben gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
afvalvrije scholen en het ondersteunen van duurzame initiatieven. Andere onderwerpen 
bleken meer aanlooptijd nodig te hebben, zoals op het gebied van voedsel. 

Een deel van de onderwerpen dat in de Duurzaamheidsagenda 2016-2030 was opgenomen, 
is inmiddels gedekt door het CUP (zoals de Transitieagenda energie, afval, duurzame 
mobiliteit) of door ander beleid (zoals het Energieakkoord 2.0, het 
Landschapsontwikkelingsplan, Fietsplan 2018 en Mobiliteitsplan in wording). Daarnaast 
moeten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) en de op te stellen 
gemeentelijke Warmtevisie strategische keuzes gemaakt worden voor de toekomstige 
energievoorziening. Hierin heeft de gemeente een regierol gekregen van het rijk. Deze 
onderdelen zijn, met uitzondering van de ambitie, niet opgenomen in de herijkte 
Duurzaamheidsagenda, maar doorlopen een eigen traject. 

De Duurzaamheidsagenda is vooral een agenda voor en door de samenleving. Met partijen 
uit de samenleving is geïnventariseerd of en op welke onderwerpen energie zit en wie 
bepaalde activiteiten kan en wil op pakken (eigenaarschap). Daarbij is gekeken welke acties 
uit de agenda 2016 - 2030 voortzetting behoeven (zoals actie Steenbreek en 
initiatiefondersteuning) en welke nieuwe kansen zich voordoen. Deze kansen liggen op het 
gebied van circulaire economie, de Horst als groenste bedrijventerrein, voedselbewustzijn, 
het bevorderen van duurzaam gedrag (het bieden van handelingsperspectief) en het 
vergroten van de zichtbaarheid van de agenda en duurzame initiatieven. Het zijn vooral 
onderwerpen die niet gedekt zijn door het CUP of ander beleid. 

De Dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 blijft feitelijk van kracht. De thema's uit 
de agenda zijn: 1. Energie en duurzaam bouwen, 2. Lokale en circulaire economie, 3. 
Biodiversiteit en duurzame leefstijl, 4. Duurzame Initiatieven. De ambities uit de agenda van 
2016 blijven bestaan of zijn op onderdelen bijgesteld en een deel van de activiteiten wordt 
voortgezet. De herijking 2019 is een document met aanvullingen en wijzigingen, dat er 
bovenop komt te liggen. 

Deze oplegnotitie bestaat uit een aantal elementen: 
1. De bijgestelde ambities. De evaluatie liet zien dat sommige ambities bijstelling nodig 

hadden. 
2. Een aantal nieuwe projecten met projecteigenaar die worden opgepakt in het kader 

van de Duurzaamheidsagenda en waar ook een inspanning nodig is van de 
gemeente. 

3. Een communicatiestrategie om ervoor te zorgen dat de activiteiten goed zichtbaar 
zijn 

4. Overzicht van lopende activiteiten per thema van de verschillende betrokkenen 
(bijlage bij de agenda). 

De gemeentelijke rol voor de Duurzaamheidsagenda is initiator voor de herijking van de 
agenda, uitvoerder van eigen acties en vooral  facilitator  bij bepaalde onderwerpen en voor 
de communicatie. Voor de uitvoering van de agenda wordt bestaande formatie ingezet en is 
budget nodig (zie hieronder bij punt 1.3). 
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De herijkte Duurzaamheidsagenda heeft een looptijd tot en met 2022. Tussentijds kunnen 
acties worden toegevoegd of van de agenda worden gehaald. Over de uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd via de 
Raadsinformatiebrief. 

1.3 Er is een budget van € 15.000 op jaarbasis nodig over de periode 2020— 2022 voor de 
uitvoering van de herijkte Duurzaamheidsagenda 
Dit budget zal onder meer worden ingezet voor: 
1. Kennisdeling en - uitwisseling,  community  vorming, bijeenkomsten voor doelgroepen, 

Duurzaamheidscafés; 
2. Digitale zichtbaarheid en communicatie, zoals de website 

www.leusden.nl/duurzaamdoen  en het moderaten van  social  media; 
3. Het faciliteren van acties om duurzaam gedrag te stimuleren, denk aan de actie 

Steenbreek, duurzame huizenroute, ondersteuning Fair  Trade;  
4. Het jaarlijks organiseren van de actiemaand Duurzaam Doen Oktober. 

Het college heeft op 2 april 2019 besloten om bestaand duurzaamheidsbudget, ad € 15.000 
op jaarbasis voor de periode 2020 - 2022, te reserveren voor de zichtbaarheid en uitvoering 
van de herijkte agenda. Dit bestaande duurzaamheidsbudget is afkomstig van een 
bezuiniging op het subsidiebedrag van € 30.000 per 2020 aan De Groene Belevenis 
(L198159). De helft van deze middelen is gereserveerd voor de uitvoering van de herijkte 
agenda. Dit is gekoppeld aan de resterende looptijd van de huidige Coalitieperiode (2020 — 
2022) en de Duurzaamheidsagenda. In de Kaderbrief bij het Voorjaarsdebat heeft de raad 
met dit voorstel ingestemd en dit is verwerkt in de meerjarenbegroting. 

2.1 Het Fonds duurzaamheidsleningen voorziet in een behoefte van woningeigenaren 
Het fonds is bedoeld voor woningeigenaren die maatregelen willen nemen op het gebied van 
duurzame energie of energiebesparing. In de praktijk wordt met name voor de aanschaf van 
zonnepanelen een duurzaamheidslening aangevraagd, omdat andere subsidieregelingen 
hier niet in voorzien. Sinds 2010 zijn 72 leningen verstrekt aan woningeigenaren met een 
gemiddeld bedrag van € 7.200. 

2.2 Er zitten geen middelen meer in het Fonds duurzaamheidsleningen, behoudens het 
revolverend deel 
Het huidige Fonds duurzaamheidsleningen bevat € 400.000 en is revolverend tot en met 
2030 (269838). Woningeigenaren betalen maandelijks rente (2,9%) en aflossing aan de 
uitvoeringsorganisatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) die daarmee weer nieuwe 
leningen kan verstrekken. Sinds medio 2019 is er geen budget meer in het Fonds aanwezig, 
behoudens het revolverende deel. Dit betekent dat nieuwe aanvragers moeten wachten, 
totdat er voldoende aflossing en rente in het fonds is teruggestort, voordat een nieuwe lening 
kan worden verstrekt. Dit is een ongewenste situatie: het college wil juist nu inwoners 
kunnen ondersteunen bij het treffen van 'altijd goed' maatregelen (zoals het leggen van 
zonnepanelen) en daarmee de energietransitie en de al 'ingeboekte' besparing in de 
regionale opgave (RES, 39%) op gang helpen. 

2.3 De kosten ad. € 31.000 kunnen worden gedekt uit de voor volkshuisvesting 
gereserveerde middelen binnen de algemene reserve 
De kosten voor de ophoging van € 100.000 jaarlijks in 2020 en 2021 bedragen in totaal ad € 
31.000. Doordat het budget niet permanent revolverend wordt gemaakt, maar gekozen wordt 
voor tijdelijk revolverend (tot en met 2030), worden de benodigde rentelasten beperkt tot een 
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bedrag van € 31.000. Deze financiering S- en dekkingsmethode is ook toegepast bij de 2e 
tranche en de uitbreiding van het fonds naar € 400.000. De gereserveerde middelen voor 
Volkshuisvesting bedragen op dit moment € 339.876. De kosten van € 31.000 kunnen hieruit 
gedekt worden. Dit is analoog aan de dekking van een eerdere uitbreiding (2e  tranche) van 
het Fonds Duurzaamheidsleningen. Met uitbreiding van het Fonds Duurzaamheidsleningen 
en de dekking uit de gereserveerde middelen voor Volkshuisvesting wordt een bijdrage 
geleverd aan de verduurzaming van de Leusdense woningvoorraad 

3.1 De ophoging van duurzaamheidsleningen en dekking hiervan dient te worden verwerkt in 
een begrotingswijziging 
De ophoging van de duurzaamheidsleningen en dekking hiervan is nog niet opgenomen in 
de begroting 2020. De dekking ad. € 31.000 dient overgeheveld te worden van de algemene 
reserve met aangewezen bestemming naar de reserve dekking rente starters- en 
duurzaamheidsleningen. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de 
begrotingswijziging met nummer 2020-1003. 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
1. De Duurzaamheidsagenda is vanuit het vorige Coalitieakkoord vooral bedoeld als 

een agenda voor en door de Samenleving. Het is een instrument om verduurzaming 
vanuit de samenleving een nieuwe impuls te geven. De agenda is nadrukkelijk geen 
beleidsplan van de gemeente. Wel wordt de gemeente onder meer gevraagd om 
initiatieven te faciliteren (zie hierboven inzake rol gemeente). 

2. Indien de raad niet akkoord gaat met het voorstel om het Fonds Duurzaamheids-
leningen op te hogen, kunnen er komende 2 jaar beperkt (alleen vanuit het 
revolverend deel) nieuwe duurzaamheidsleningen worden verstrekt. Hierdoor kan de 
verduurzaming van de Leusdense woningvoorraad stagneren. Met name voor 
woningeigenaren die geen eigen middelen ter beschikking hebben om deze 
maatregelen te kunnen nemen. 

Risico's 
N.v.t. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
De herijkte Duurzaamheidsagenda is dynamisch van karakter en de uitvoering van de 
agenda loopt de periode 2020 — 2022 door. 

Bijlagen 
- Dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden 2019 - 2022 (L227927) 
- Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2016- 2018 (L208483) 
- Dynamische Duurzaamheidsagenda 2016- 2030 (269861) 

Het college van de gemeente Leusden, 

1-tx„.k>k— CLc,kei4- 
H.W. de Graaf — Koelewijn 	 G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris 	 burgemeester 
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