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Aanleiding en context
De Duurzaamheidsagenda vindt zijn oorsprong in het Coalitieakkoord 2014-2018. De 
opdracht was om een Duurzaamheidsagenda op te stellen samen met de samenleving. Dit 
leverde een dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 op, waarin de gezamenlijke 
ambities van de samenleving en gemeente op het gebied van duurzaamheid werden 
verwoord. Deze ambities zijn op 6 juli 2016 door de gemeenteraad bekrachtigd (269838).

De dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden is geëvalueerd over de periode 2016-2018. 
Het college heeft op 2 april 2019 besloten de Duurzaamheidsagenda op basis van deze 
evaluatie en een vervolgproces met partijen uit de samenleving te herijken. Deze evaluatie is 
ter informatie naar uw raad verzonden.

Het doel van de agenda 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. 

Proces
Op 25 juni is een bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders uit de samenleving die 
betrokken zijn geweest bij de evaluatie en of bezig zijn duurzame plannen en initiatieven. 
Voor deze bijeenkomst was uw raad ook uitgenodigd. De oogst van deze bijeenkomst is 
naar de deelnemers verzonden.

Medio juli is een tweede bijeenkomst op 17 september aangekondigd, waarvoor uw raad ook 
was uitgenodigd. De week ervoor bleek dat de stakeholders er behoefte aan hebben om 
deelonderwerpen in klein comité uit te werken in concrete activiteiten en niet om nog eens 
plenair bijeen te komen. Dit proces is nog gaande en daarom hebben wij besloten om de 
tweede bijeenkomst geen doorgang te laten vinden.

Contouren
Er zijn nieuwe kansen geïnventariseerd op het gebied van circulaire economie, de Horst 
groenste bedrijventerrein, netwerk voor voedselinitiatieven, het bevorderen van duurzaam 
gedrag (laagdrempelig handelingsperspectief voor inwoners) en de zichtbaarheid van de 
agenda en initiatieven. Met partijen uit de samenleving is geïnventariseerd wie bepaalde 
activiteiten kan en wil op pakken (eigenaarschap). Dit zijn nieuwe onderwerpen die 
uitwerking krijgen in het kader van de Duurzaamheidsagenda. 

De Dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 blijft feitelijk van kracht. De ambities uit 
de agenda van 2016 blijven bestaan of zijn op onderdelen bijgesteld, en een groot gedeelte 
van de activiteiten loopt door. De herijking 2019 is een document met aanvullingen en 
wijzigingen, dat er bovenop komt te liggen. 
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De herijkte agenda bestaat uit een aantal onderdelen: 
1. De 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 agenda per thema. Hier wordt aangegeven wat er gebeurt, wanneer en door 
wie. 

4. Een communicatiestrategie om ervoor te zorgen dat de duurzame activiteiten goed 
zichtbaar zijn en mensen zich uitgenodigd voelen om mee te doen of in actie te 
komen met een eigen duurzaam initiatief. 

Vervolgproces
Het is de bedoeling om in december een voorstel aan uw raad voor te leggen ter 
bekrachtiging van de uitkomsten van het interactieve proces met partijen uit de samenleving. 
Daarbij wordt voorgesteld om bestaand duurzaamheidsbudget in te zetten voor de uitvoering 
en zichtbaarheid van de agenda. Tevens wordt een voorstel gedaan om het Fonds 
duurzaamheidsleningen uit te breiden voor woningeigenaren die hun woning willen 
verduurzamen. Deze planning is onder voorbehoud van het vervolgproces met partijen uit de 
samenleving. 
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