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Onderwerp: Voortgangsrapportage uitvoering Duurzaamheidsbeleid Jaarplan 2016 

Advies: 
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage monitoring jaarplan 2016 uitvoering duurzaamheidsbeleid 
2. Kennis te nemen van de planning duurzaamheidsbeleid 2017 
3. De volgende aandachtspunten voortvarend op te pakken: 
- sterkere inzet op communicatie extern én intern 
- sterkere inzet op afvalscheiding d.m.v. communicatie 
- inzet op duurzaamheid die bij iedereen tussen de oren zit. 

Besluit B en W: Oľ?C\Po^~VW^ CXCÌxs^ ^^Ú. 

Korte samenvatting: 
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Ontwikkelingen staan niet stil en het is van 
belang op de hoogte te zijn van wat speelt en dit met collega's te delen. Projecten die de afgelopen jaren zijn 
ingezet, zoals Duurzaam (T)huis Twente, duurzaamheidstafels, energievisie, week van de duurzaamheid, de 
duurzaamheidsprijs, de Energy Battle, revitalisering ' t Lochter, de Fairtrade werkgroep; al deze onderdelen zetten 
nu in op duurzaamheid waar mogelijk. Dat op zich is al een prestatie. 
Maar we zijn er nog niet. Intern weten nog te weinig collega's het belang van duurzaamheid op waarde te 
schatten en ook op facilitair gebied valt er nog grote winst te behalen. 'Communication is key'. Inzet op 
communicatie wordt dan ook een speerpunt voor 2017 , maar ook in de nieuwe nota 'Samen werken aan een 
duurzaam Hellendoorn 2017-2020 ' , die in het najaar verschijnt. 

Aanleiding: 
Afspraak is om het college regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het 
vastgestelde duurzaamheidsbeleid. 

Relevante eerdere besluiten: 
(13INT03995) Raadsbesluit 29 oktober 2013, Nota Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn 
(16INT02384) Collegebesluit 28 juni 2016, Halfjaarlijks monitoring jaarplan 2016 Uitvoering 
Duurzaamheidsbeleid 

Doelstelling: 
Op de hoogte houden van het college van de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2016 en mogelijkheid 
te geven tot bijsturing. 

Oplossing: 
Als bijlage is een overzichtsmatrix bijgevoegd. Per activiteit is aangegeven met het 'stopl ichtmodeľ wat de 
voortgang is. De tabel is opgebouwd met een 'algemeen deel', een 'duurzame gemeentelijke organisatie' en een 
'duurzame samenleving'. Deze is weer onderverdeeld in participatie, fairtrade, afval, energie en klimaat, natuur 
en landschap, leefomgeving, MVO en samenwerken, met een uitwerking van projecten van dit moment. De 
overzichtmatrix wordt om de paar maanden aangepast en is tot stand gekomen door bijdragen van de 
inhoudelijke trekkers. In 2016 kwamen zij elk kwartaal bij elkaar om de voortgang en actualiteiten te bespreken. 

Besluit B en W 
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In 2017 wordt deze frequentie verhoogd naar 8 keer per jaar. Hierna een opsomming van de belangrijkste 
ontwikkelingen per speerpunt. 

Participatie 
Zoals uit de evaluatie blijkt hebben duurzaamheidsambassadeurs nu beter een idee wat er van hen verwacht 
wordt. We zijn er nog niet, maar er is meer duidelijkheid over mogelijkheden en uitvoering daarvan. 
Een ambassadeur (NKC '51) is bezig met een kwetsbare ouderenproject om ouderen langer bij de samenleving 
te betrekken. 

Fairtrade 
In mei heeft de Fairtrade werkgroep een duurzame modeshow georganiseerd, in november hebben ze een 
bewustwordingsavond gehouden met de film 'The True Cost' over misstanden in de kledingindustrie. 
Steeds meer verenigingen en organisaties sluiten zich aan bij het initiatief Fairtrade. Op dit moment worden de 
puntjes op de i gezet, zodat de aanvraag kan worden ingediend om in mei 2017 Fairtrade gemeente te worden. 

(Zwerfjafval 
In 2016 is een afval scheidingspercentage bereikt van 630Zo. 
In 2016 is het aantal kilo restafval per persoon per jaar nog 189 kilo. 
Het opzetten van de uitrol van de PMD container is goed verlopen, ambassadeurs van de duurzaamheid 
hebben een grote rol gespeeld in het informeren van achterban en inwoners. 

Energie 8i klimaat 
De uitwerking van het initiatiefvoorstel "IB*?*) energiebesparing in de gemeentelijke organisatie" is in 
volle gang. We zitten eind 2016 op een besparing van 7,5*36. 
De contouren van de energievisie krijgen vorm, met behulp van inwoners, organisaties en bedrijven. 
Ledverlichting intern wordt nu aangepast, buiten zal na een vertraging met aanbesteden in oktober alle 
hoofdwegenverlichting led zijn. 
Duurzaam (T)huis Twente (DTT) krijgt meer aandacht, niet meer alleen van duurzame voorlopers in de 
gemeente. Meer communicatie over het bestaan van DTT blijft noodzakelijk. 
Binnenkort zullen al 10 van de 29 beoogde laadpalen in Hellendoorn een plek krijgen. 

Leefomgeving 
Er melden zich regelmatig inwoners bij de gemeentewerf met de vraag of ze zelf iets kunnen doen aan 
zwerfafval. Deze mensen faciliteren wij graag met een afvalprikker en I of ophalen van zwerfvuil wat 
door hen is verzameld. 
Voor het verduurzamen van evenementen wordt er een tekst opgenomen in het handboek evenementen. 
Week van de duurzaamheid 
In oktober is de dag en de week van de duurzaamheid groot opgezet. Er waren verschillende 
presentaties van collega's en er is een prijs voor de meest duurzame Hellendoorner uitgereikt. De 
winnaar Henny Kemper die op de fiets zwerfafval ophaalt kreeg de meeste stemmen. Zijn prijs, een 
boom, wordt 25 maart 2017 geplant. 

MVO 8L samenwerken 
Duurzaamheidstafel duurzaam bedrijf krijgt vorm in samenhang met revitalisering ' t Lochter. 
Onderwerpen als SROI en MVO zullen daar ook een belangrijke rol spelen. 
Duurzaamheidstafels voor inwoners krijgt vorm in voorjaar 2017. Er hebben zich verschillende inwoners 
gemeld die graag willen meedenken over het duurzaamheidsbeleid 2017-2020 . Daar maken we graag 
gebruik van. Dit wordt als het een concept betreft groter opgepakt om meer inwoners mee te laten 
denken. 

(Interne) communicatie 
Interne communicatie blijft een cruciaal aandachtspunt. Duurzaamheid moet om te kunnen landen in de 
werkzaamheden van collega's, meer aandacht krijgen. Dit zal ook een speerpunt worden in het plan 2017-2020. 
Ontwikkeling van het afgelopen jaar is het digitale platform www.duurzaamhellendoorn.nl, deze zag in 
september 2016 het levenslicht. Op dit moment wordt er gewerkt aan goede invulling van de site onder andere 
met behulp van de ambassadeurs van de duurzaamheid. De gekoppelde Facebookgroep 'duurzaam Hellendoorn' 
heeft nu al 240 likes en plaatst bijna elke werkdag een update over duurzaamheid. 

Effecten: 
Het college heeft inzicht op de voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. 
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Planning 2017: 
Het jaarplan 2017 staat in het teken van communicatie. Duurzaamheid moet bekend worden voordat men er 
uitvoering aan kan geven. Intern betekent dit ook 'duurzaamheid in en om jouw werk' . Het digitale platform 
duurzaam Hellendoorn, opgezet in 2016 wordt met behulp van de ambassadeurs en Fairtrade werkgroep in 
2017 verder ingevuld. Doel is om dit bekendheid te geven in heel Hellendoorn, en om met juni op 500 likes te 
zitten met de Facebookgroep 'duurzaam Hellendoorn'. 

Het jaarplan 2017 wordt onderdeel van de nieuwe nota 'samen werken aan een duurzaam Hellendoorn 2017¬
2020 ' die dit najaar beschikbaar komt. Dit plan bevat duidelijke speerpunten welke we in het kader van het 
duurzaamheidsbeleid hebben benoemd en welke ruimte er is voor initiatieven in de samenleving. Dit wordt 
opgezet met behulp van duurzaamheidstafels. De contouren hiervoor krijgen vorm. 
De focus voor 2017 zal zich richten op: 

Herziening millenniumdoelen n.a.v. update millenniumdoelen 2016 
Europees beleid, Rijksbeleid, provinciaal beleid en waar van toepassing gemeentelijk beleid 
Herziening doelstellingen speerpunten, toevoeging speerpunt communicatie 
Uitwerking van het plan voor een duidelijke communicatiestructuur voor collega's (intern) 

- Voorbereiding nota 2017- 2020 

Voorjaar Opzet duurzaamheidstafels - eerste overleggen 
April Afronding concept energievisie Hellendoorn 
Mei Gemeente Hellendoorn verwacht het predicaat 'Fairtrade gemeente' 
Zomer 
Najaar Nieuwe nota 'samen werken aan een duurzaam Hellendoorn 201 7-2020'met behulp van 

duurzaamheidstafels 
Oktober Prijs en week van de duurzaamheid 
Einde jaar Start uitvoering nieuwe nota 

Doorlopend De lunchbijeenkomsten duurzaamheid met verschillende medewerkers zullen dit jaar 8 keer 
plaatsvinden. 

Doorlopend 

Opzet en uitvoering projecten in het kader van zwerfafval 

Doorlopend 

Interne communicatie met betrekking tot duurzaamheid herzien 

Financiële consequenties: 
Geen 

Personele consequenties: 
Geen 

Juridische consequenties: 
Geen 

Informatisering I Automatisering: 
Geen 

Burger- en overheidsparticipatie: 
De ambassadeurs van de duurzaamheid worden nauw betrokken bij activiteiten waar mogelijk, zoals inzet in de 
week van de duurzaamheid en het verspreiden van informatie over de PMD container. Overige participatie wordt 
in de activiteiten die daar op van toepassing zijn, ingebed. 

Communicatie: 
Rapportage wordt ter kennisgeving aan de raadscommissie GGB gezonden. 
Er wordt een persbericht verstuurd. 
Communicatie is erop gericht om de samenleving en de interne medewerkers bewust te laten worden 
van het belang van duurzaam gedrag. 
Communicatie op het gebied van duurzaamheid zal voornamelijk verlopen via de Facebookgroep 
'Duurzaam Hellendoorn' en de website www.duurzaamhellendoorn.nl 

Overige consequenties: 
Geen 
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