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PROGRAMMA

College vraagt gemeenteraad om mee te denken in deze gezamenlijke uitdaging

Presentatie (15 minuten):

• Toelichting proces

• Ambities toegelicht

Interactief gedeelte (45 minuten):

• Toetsen, prioriteren en bespreken van ambities

• Samenvatting en afronding

Dia 2



PROCES DUURZAAMHEIDSVISIE

Dia 3

Tot nu toe gedaan

Inbreng verzamelen Bureau-onderzoek inclusief focus

Interviews intern en extern

Openbare bijeenkomst

Hier zijn we nu

Visievorming Inbreng verwerken tot ambities en projecten

Backcasting: van ambities naar acties

Beeldvorming raad

Dit komt er nog

Vervolg Besluitvorming raad november 2018

Start uitvoeringsprogramma 2019







• Fotoos zonnepanelen, windmolenelectrische auto’s etc.



WAT IS DUURZAAMHEID?

Dia 7

De meest gebruikte definitie (Brundtland-rapport van 1987):  

”Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 

het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen.”

Vertaling in Mijlpalen van Meierijstad:

“Bij alles wat we doen, houden we rekening met de effecten op ‘elders’ en ‘later’. We 

handelen vanuit de gedachte ‘think global, act local’”



INTERNATIONALE DOELEN

Dia 8



FOCUS MEIERIJSTAD

Dia 9

v



DRIE THEMA’S

Dia 10

Energie en Maatschappelijk 

Verantwoord ondernemen

Schoon en Circulair

Klimaatbestendig en biodivers



VISIE VERSUS UITVOERING

• In de visie leggen we onze gezamenlijke ambities vast voor de langere termijn
• Ambities te bereiken in samenwerking met de samenleving en door een succesvolle gedragsverandering

• Het uitvoeringsprogramma geeft richting aan de “hoe”vraag op hoofdlijnen. 
• In hoofdlijnen tegelijkertijd met de visie gereed

• Nadere uitwerking in 2019 en verder

• Wordt een dynamisch document  (onder invloed van innovaties, wetgeving, herijkingen etc)

Dia 11



ENERGIE EN MAATSCHAPPELIJK 

VERANTWOORD ONDERNEMEN

Dia 12

Ambities:

1. In 2025 is 20% van het totale energieverbruik in Meierijstad duurzaam opgewekt.

2. In 2030 is bij de bedrijven in Meierijstad maatschappelijk verantwoord ondernemen de 

standaard. 

3. In 2030 is in Meierijstad het energiegebruik bij bedrijven en in de gebouwde omgeving met 30% 

gereduceerd.

4. In 2030 is al het maatschappelijk vastgoed in Meierijstad CO₂-neutraal.



SCHOON EN CIRCULAIR

Dia 13

Ambities :

1. In 2030 is de leefomgeving in Meierijstad vrij van zwerfafval.

2. In 2050 bestaat in Meierijstad geen (rest)afval en verspilling meer. Alle materialen en gebouwen 

komen uit en keren terug in gezonde kringlopen. 

3. In 2050 is de mobiliteit in Meierijstad innovatief en schoon. Vervoersbewegingen zijn zonder 

emissies en vrij van fossiele brandstof.

Toe te voegen op basis van rapport rekenkamercommissie?

1. In 2050 is de bedrijvigheid in Meierijstad schoon en emissieloos.



KLIMAATBESTENDIG 

EN BIODIVERS

Dia 14

Ambities: 

1. In 2030 is de groenindex van Meierijstad gestegen met 25% tot 0,5

2. In 2050 is Meierijstad volledig klimaatbestendig (klimaatadaptatie, verdroging en hittestress)

Toe te voegen op basis van rapport rekenkamercommissie?

1. In 2030 zorgen we dat bij alle activiteiten in Meierijstad de biodiversiteit per saldo minimaal 

gelijk blijft

2. In 2030 zorgen we dat bij alle activiteiten in Meierijstad de bodem- en waterkwaliteit per saldo 

minimaal gelijk blijft



AMBITIES: EINDDOEL EN TUSSENDOELEN

Dia 15

Energietransitie=kwestie van prioriteren, niet selecteren



AMBITIES: EINDDOEL EN TUSSENDOELEN

Dia 16

Tijd

Doel/resultaat

Overige ambities nog nader

te bepalen



VANUIT NULMETING NAAR MAATSCHAPPELIJKE

KOSTEN?

Dia 17



SAMEN MET PARTNERS EN ZELF AAN DE SLAG

Dia 18



INTERACTIEF GEDEELTE

Toetsen, prioriteren en bespreken van ambities

Pingpongballetjes:
Wit:        prioriteit  (aantal 8)
Oranje:  twijfel      (aantal 1)
Groen:   topprioriteit (aantal 1)


