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SAMENVATTING 

Duurzaamheid is de term die gebruikt wordt voor alle acties die erop gericht zijn de negatieve 
gevolgen van het handelen van de mens op zijn omgeving te minimaliseren. Bij duurzame 
ontwikkeling gaat het erom het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen 
behoefte te voorzien niet in gevaar te brengen1. Er is dan sprake van een ideaal evenwicht 
tussen ecologische, economische en sociale belangen, oftewel tussen People, Planet en Profit. 
 
De Rekenkamer West-Brabant heeft op verzoek van de gemeenteraad de doelmatigheid en 
effectiviteit van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid onderzocht. Het onderzoek vond plaats 
van januari tot en met begin juli 2018 en betrof de raadsperiode 2014-2018. 
 
De gemeente Bergen op Zoom heeft in de afgelopen jaren vooral ingezet op bewustwording 
van de noodzaak tot duurzaamheid. Er zijn flinke vorderingen gemaakt, gezien de 
belangstelling bij inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven en bij het bestuur en de 
medewerkers van de gemeente zelf om aan verduurzaming bij te dragen. 
 
Vele initiatieven, projecten en duurzaamheidsmaatregelen zijn door of mede door de gemeente 
tot stand gekomen. De ambities reikten weliswaar verder, maar de ambtelijke capaciteit en de 
hoogte van het budget waren beperkt. 
 
Ook de organisatorische en bestuurlijke inbedding kenden hun beperkingen. De financiering 
van initiatieven, projecten en investeringen vonden plaats uit de lopende begroting of met 
medefinanciering door externe partijen.  
 
Onder deze omstandigheden is het voor de gemeente niet mogelijk gebleken een compleet en 
samenhangend overzicht te presenteren van de inzet op het thema duurzaamheid, de bereikte 
resultaten en de langere termijn effecten.  
 
Op operationeel uitvoerend niveau is de gemeenteraad door het college van burgemeester en 
wethouders actief geinformeerd over de vele initiatieven, projecten, activiteiten en 
investeringen. Een link naar het strategisch niveau en de lange termijndoelen ontbrak daarbij. 
 
Dit betekent dat geen onderbouwd oordeel kan worden gevormd van de doelmatigheid en 
effectiviteit van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Daarvoor ontbreken de meeste 
(SMART-)doelstellingen, indicatoren om prestaties te meten, evaluaties en effectrapportages. 
 
De Rekenkamer West-Brabant heeft de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
 

1. Neem aan de hand van raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders 

besluiten over de te bereiken (SMART-)doelen voor het toekomstig duurzaamheidsbeleid, 

de wijze waarop de doelen met externe partijen en de inwoners bereikt zullen worden en 

wat de regierol van de gemeente is. 

2. Stel via een afzonderlijk budget voldoende middelen ter beschikking om de gestelde doelen 

te bereiken. 

                                                      
1 Commissie van de VN in 1987. 



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

2 

3. Verzoek het college van burgemeester en wethouders om periodieke 

voortgangsrapportages in het kader van de planning & controlcyclus, waarbij aan de hand 

van indicatoren de stand van zaken wordt gemeten en effectevaluaties worden uitgevoerd.  
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1. INLEIDING 

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord forse doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid gesteld. Het uitgangspunt van de plannen is dat in 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen 49% minder moet zijn dan in 1990. Daarnaast moeten uiterlijk in 2030 alle 
resterende kolencentrales gesloten zijn. Om de doelstellingen uit het regeerakkoord te halen en 
een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs 
is er door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandeld over het 
Nederlandse Klimaatakkoord. 
 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom. De 
gemeenteraad heeft onder andere uitgesproken te streven naar een klimaatneutraal Bergen op 
Zoom in 2025.  
 
Dit rekenkameronderzoek gaat in op de vraag in hoeverre het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Bergen op Zoom doelmatig en doeltreffend is. Voor een goed begrip worden eerst de 
in dit rapport gehanteerde begrippen toegelicht. Daarnaast wordt de context van het provinciale, 
nationale en wereldwijde duurzaamheidsbeleid benoemd. 
 

1.1. Aanleiding onderzoek 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft duurzaamheid als onderwerp van onderzoek 
bepaald. In een gesprek met de Rekenkamer West-Brabant op 11 oktober 2017 zijn de 
relevante thema’s benoemd. Deze zijn vertaald in de centrale onderzoeksvraag en deelvragen. 
De beantwoording vindt u in dit rapport. 
 
Bijlage 1 bevat het verslag van het gesprek van de Rekenkamer West-Brabant met de 
gemeenteraad op 11 oktober 2017 en de vindplaats van de antwoorden op de toen gestelde 
vragen. 
 

1.2. Gehanteerde begrippen 

1.2.1. Begrip duurzaamheid in relatie tot dit onderzoek 

Duurzaamheid is de term die gebruikt wordt voor alle acties die erop gericht zijn de negatieve 
gevolgen van het handelen van de mens op zijn omgeving te minimaliseren. Bij duurzame 
ontwikkeling gaat het erom het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen 
behoefte te voorzien niet in gevaar te brengen2. Er is dan sprake van een ideaal evenwicht 
tussen ecologische, economische en sociale belangen, oftewel tussen People, Planet en Profit. 
 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen 
om ook in hun behoeften te voorzien. 

 
Duurzaamheidsbeleid kan beschouwd worden als facetbeleid. Dat wil zeggen dat het een 
onderdeel kan zijn van meerdere beleidssectoren en -processen. Te denken valt aan beleid ten 
aanzien van wonen, werken, welzijn en recreatie, maar ook aan de bedrijfsvoering van de 
gemeentelijke organisatie, zoals het inkoopbeleid. In dit onderzoek ligt de focus op het milieu- 

                                                      
2 Commissie van de VN in 1987. 
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en energiebeleid en de ecologische belangen, oftewel Planet. Waar er relaties liggen met 
andere beleidsvelden (People en Profit) worden deze ook benoemd. 

1.2.2. Doelmatigheid en doeltreffendheid 

Doelmatigheid of efficiëntie verwijst naar de mate waarin de behaalde resultaten van het 
duurzaamheidsbeleid opwegen tegen de kosten van de gekozen middelen, de input en de 
manier waarop zij zijn ingezet. 
 
Doeltreffendheid of effectiviteit betreft de mate waarin de directe resultaten van het 
duurzaamheidsbeleid bijdragen aan de (duurzame) realisatie van de doelstellingen die zijn 
beoogd. 
 
Figuur 1 verduidelijkt deze begrippen visueel. 

 
 
 
 

1.3. Context en andere overheden 

1.3.1. Klimaatakkoord Parijs 

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken 
tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven een maximale temperatuurstijging van 
anderhalve graad Celsius te realiseren. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken 
van het klimaatakkoord van Parijs, wat een drastische beperking van de CO²-uitstoot naar bijna 
0 in 2050 inhoudt. Dit betekent dat elektriciteit in 2050 duurzaam wordt opgewekt, gebouwen 
worden verwarmd door voornamelijk aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hun 
productieprocessen hebben aangepast, er niet langer op aardgas wordt gekookt, bijna al het 
afval een grondstof is, en er vrijwel alleen maar elektrische auto’s en auto’s op waterstof rijden. 

1.3.2. Sustainable Development Goals 

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties (VN) een nieuwe mondiale agenda voor 
de periode 2015-2030 aangenomen. Deze agenda bestaat uit zeventien ‘Sustainable 

Figuur 1: Doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid 
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Development Goals’ (zie figuur 2), ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd. Vanaf 
2016 is de Rijksoverheid gestart om deze Sustainable Development Goals te vertalen naar 
nationaal beleid. Ook Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren. VNG International 
biedt hierbij ondersteuning via de campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. Nederland rapporteert, 
net als andere landen, aan de VN over de voortgang. 

 
 
 

1.3.3. Beleid Rijksoverheid 

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord forse doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid gesteld. Het uitgangspunt van de plannen is dat in 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen 49% minder moet zijn dan in 1990. Daarnaast moeten uiterlijk in 2030 alle 
resterende kolencentrales gesloten zijn. Om de doelstellingen in het regeerakkoord te halen en 
een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs 
is er door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandeld over het 
Nederlandse Klimaatakkoord. De hoofdlijnen van dit Klimaatakkoord zijn op 10 juli 2018 
gepresenteerd. Verdeeld over vijf sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en 
landgebruik, elektriciteit en industrie) hebben partijen plannen opgesteld om te komen tot CO2-
reductie binnen hun sector. Belangrijke punten uit het gepresenteerde Klimaatakkoord zijn 
onder meer: 

• De productie van hernieuwbare energie moet vervijfvoudigen. 

• Met de gebouwgebonden financiering wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om 

ook maatregelen te nemen. 

• Met een verschuiving in de energiebelasting wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd 

en het gebruik van schone stroom aangemoedigd. 

• Ondergrondse opslag van CO2 is nodig om in 2030 genoeg CO2 uit de lucht te houden. 
 
  

Figuur 2: Sustainable Development Goals 
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Naast energiedoelstellingen heeft de Rijksoverheid ook doelstellingen als het gaat om de 
transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. Van 250 kilo naar 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020. Dat is de ambitie van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en 
Reinigingsmanagement (NVRD) en Rijkswaterstaat. Het programma VANG-Huishoudelijk 
afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire 
economie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval en 
daarmee een belangrijke partij voor het behalen van de doelstelling in 2020. Een gemeente 
heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of 
voorlichting aan burgers.  
 
Ook is in december 2016 de Nationale Klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Hierin krijgen 
gemeenten een belangrijke rol als het gaat om het omgaan met de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast. In het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 
Nationale Klimaatadaptatiestrategie van maart 2018 wordt beschreven op welke manier de 
betrokken partijen de strategie omzetten in activiteiten. Doel van het uitvoeringsprogramma is 
dat klimaatadaptatie onderdeel wordt van beleid, beleidsuitvoering en relevante activiteiten van 
overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven. 

1.3.4. Beleid Provincie Noord-Brabant 

De Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit probeert de 
provincie te bereiken door in te zetten op energiebesparing en het gebruik van duurzame 
energie. Daarnaast stimuleert de provincie innovaties. De Provincie Noord-Brabant maakt 
samen met diverse overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners onderdeel uit van de 
Brabantse Energie Alliantie (BEA). Doel van de BEA is het behalen van 14% duurzame 
energieopwekking in 2020 en 100% duurzame energieopwekking in 2050. 
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2. ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel, de deelvragen, de theoretische basis en de 
gevolgde werkwijze voor dit onderzoek. 
 

2.1. Doel van het rekenkameronderzoek 

A. Inzicht bieden waar de gemeente Bergen op Zoom staat ten aanzien van kwaliteit 
duurzaamheidsbeleid. 

B. Inzicht bieden in hoeverre inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
worden betrokken. 

C. Inzicht bieden hoe de gemeente Bergen op Zoom scoort ten opzichte van andere 
gemeenten. 

D. Inzicht bieden welke verbeteringen mogelijk zijn. 
 

2.2. Centrale vraagstelling en deelvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in achttien deelvragen, die geclusterd zijn in vijf 

thema’s: 

 

Begrip en omvang van het duurzaamheidsbeleid 

1. Wat wordt door de gemeente Bergen op Zoom verstaan onder duurzaamheid en in 

hoeverre stimuleert dit de gewenste ontwikkeling? 

2. Wat is de omvang van het budget voor uitvoering van het beleid en welk aandeel 

hebben eventuele subsidies hierin? 

 

Beleid 

3. Wat is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom op het gebied van duurzaamheid 

en is er een koppeling tussen de verschillende beleidsterreinen?  

4. Hoe wordt het duurzaamheidsbeleid ingepast in het beleid ter uitvoering van de 

Omgevingswet? 

5. Is het vastgestelde beleid resultaatgericht en meetbaar? 

6. Welke belemmeringen zijn onderkend en hoe wordt daarmee omgegaan? 

7. Dragen de in de praktijk opgenomen kaders, randvoorwaarden en vereisten bij aan de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen? 

8. Aan welke afspraken, zowel intern als extern, heeft de gemeente Bergen op Zoom zich 

gecommitteerd?  

9. Welke samenwerkingsrelaties heeft de gemeente op het gebied van duurzaamheid? 

 
  

In hoeverre is het vastgestelde duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom 

doelmatig en doeltreffend? 
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Beleidsuitvoering: activiteiten en prestaties 

10. Welke prestaties zijn geleverd en welke doelen zijn gerealiseerd met welke financiële 

en/of andere middelen? 

11. Hoe worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het 

duurzaamheidsbeleid en de uitvoering? 

12. Op welke manier stelt de gemeente vast hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de 

vastgestelde beleidsdoelen en of de activiteiten doelmatig zijn verlopen? 

 

Sturing, verantwoording en informatievoorziening 

13. Op welke wijze is aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad invulling 

gegeven? 

14. Hoe en in hoeverre worden het college en/of de raad geïnformeerd over de voortgang 

van uitvoering van de beleidsdoelstellingen? 

15. Vindt er tussentijds bijsturing plaats door het college/de raad indien blijkt dat de 

verlangde prestaties niet gerealiseerd worden?  

16. Wordt het beleid geëvalueerd, wordt getoetst of de beoogde effecten zijn bereikt en hoe 

wordt dit meegenomen in het opstellen van nieuwe beleidsdoelstellingen?  

 

Verbeterpunten 

17. Hoe doet de gemeente Bergen op Zoom het vergeleken met andere gemeenten, op het 

gebied van een doelmatig en doeltreffend duurzaamheidsbeleid? 

18. Welke aanbevelingen ter verbetering zijn mogelijk met betrekking tot het 

duurzaamheidsbeleid, de rol van het college/de raad en de betrokkenheid van 

inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties? 
 

2.3. Beleidscyclus 

De onderzoeksvragen betreffen het gehele proces van beleidsvorming (wat is de 
maatschappelijke opgave, welke doelen en effecten willen we bereiken?) tot en met evaluatie 
(zijn de gestelde doelen bereikt?).  
 
Traditioneel hanteren gemeenten de beleidscyclus (figuur 3) bij de 
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beleid. Deze cyclus start 
met het zo concreet mogelijk (SMART3) vaststellen door de 
gemeenteraad van de doelstelling van het specifieke beleidsterrein, in 
casu: de doelen die met het duurzaamheidsbeleid zijn beoogd. Het 
college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens 
uitvoeringsbesluiten om de raadsdoelstelling te realiseren en neemt 
daarbij de gestelde kaders in acht.  
  

                                                      
3 SMART is de afkorting van: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. 

Normenkader

Beleid

Organisatie

Uitvoering

Resultaten

Evaluatie

Is er vastgesteld beleid met SMART 

doelstellingen?

Welke middelen zijn ingezet? Organisatorische 

vormgeving?

Welke instrumenten / projecten zijn ingezet?

Welke resultaten zijn bereikt en tegen welke 

kosten?

Hoe wordt vergeleken met taak- en 

doelstellingen?

Figuur 3 Traditionele Beleidscyclus 
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Na de uitvoering van de activiteiten vindt evaluatie plaats en is beoordeling mogelijk op de 

volgende aspecten:  

• Doeltreffendheid (effectiviteit): in hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt?  

• Doelmatigheid (efficiency): is het doel met zo weinig mogelijk middelen bereikt?  

• Rechtmatigheid: zijn de kaders en regels in acht genomen?  
 

De recente praktijk bij gemeenten laat echter zien dat deze traditionele aanpak van de 

beleidscyclus niet langer goed past bij de dynamiek rond het thema duurzaamheid. De 

ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat een beleidsnota al weer snel verouderd is wanneer 

deze is vastgesteld. 

In plaats van de traditionele aanpak experimenteren gemeenten met actie- of doe-agenda’s om 

maatschappelijke organisaties, ondernemers en groepen van inwoners uit te nodigen het 

initiatief te nemen tot concrete projecten en om zo gezamenlijk te komen tot uitvoering van de 

gemeentelijke lange termijnvisie, zoals in Bergen op Zoom als doel is gesteld klimaatneutraliteit 

te bereiken in 2025. 

2.4. Analyse- en normenkader 

Voor dit onderzoek is als analyse- en normenkader gekozen voor de Governance monitor 

duurzame gemeenten4. De monitor meet voor alle Nederlandse gemeenten de bestuurskracht 

voor duurzame ontwikkeling en is gebaseerd op gemeentelijke bronnen. De monitor schetst een 

beeld van de duurzaamheid van de gemeente als bedrijfsmatige organisatie en van het ambitie- 

en prestatieniveau van het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het erom wat een gemeente – 

samen met anderen – zelf kan organiseren om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. 

 

De monitor is een nuttig instrument om verbanden te leggen tussen de VN-Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling en de inzet van gemeenten op sociaal, economisch en milieuterrein, in 

samenwerking met lokale partners. De governance thema’s van de monitor vormen belangrijke 

randvoorwaarden voor de bijdrage van Nederlandse gemeenten aan de zeventien 

internationaal afgesproken doelen. 

 

De monitor combineert de eerdere Lokale Duurzaamheidsmeter (LDM) en de jaarlijkse 

Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos5. Centraal staat het bieden van een 

handelingsperspectief voor verbeterstappen, passend bij een eigen ontwikkelpad van een 

gemeente.  

 

Om de governance van duurzame ontwikkeling in kaart te brengen worden de volgende zeven 

thema’s onderscheiden: 

• Gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering  

• Samenwerken en verbinden  

• Beleidskaders formuleren en integreren  

• Uitvoeren en handhaven  

• Faciliteren  

                                                      
4 De Governance monitor duurzame gemeenten is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, Directie Duurzaamheid, en is bedoeld om de eerdere Lokale Duurzaamheidsmeter en de jaarlijkse Nationale 
monitor duurzame gemeenten van Telos op elkaar af te stemmen.  
5 Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, Tilburg University. 



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

10 

• Financiële arrangementen  

• Monitoren  
 
Deze thema’s zijn vertaald in normen, waarmee kan worden gescoord op een 5-punts 
houdingenschaal (tabel 1). De vijf houdingen helpen om de uitkomsten op één noemer te 
brengen en bevorderen een duidelijk handelingsperspectief naar een volgende stap. 

 

Tabel 1: Houdingenschaal 
Niveau Houding bij gemeentelijke governance 

1 Alleen gericht op korte termijn en lokaal eigen belang van bestuur, kosten 
allesbeheersend 

2 Wettelijke kaders kopiëren, formeel, macht georiënteerd 

3 Zoeken naar wederzijds belang van gemeente en bedrijven of burgers, compromis bereid, 
deals sluiten 

4 Open voor samenwerking, inlevend, macht delend, ruime horizon, visie 

5 Gericht op lange termijn, ook oog voor mondiale belangen 

 

Het normenkader van de Governance monitor duurzame gemeenten is als bijlage 2 bij dit 

rapport gevoegd. 
 

2.5. Prestaties 

Om de prestaties van de gemeente Bergen op Zoom over de afgelopen jaren op een 
overzichtelijke manier in kaart te brengen, is gebruikgemaakt van de vragenlijst die de Lokale 
Duurzaamheidsmeter (LDM) hanteerde, voor wat betreft de thema’s People, Planet en Profit. 
De Lokale Duurzaamheidsmeter is een initiatief van onder andere de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Het geeft een concreet beeld van de verankering van 
duurzaamheid in de organisatie, de mate van betrokkenheid van burgers en andere 
stakeholders en de genomen maatregelen.  
In 2009 heeft de gemeente Bergen op Zoom deze vragenlijst voor het eerst ingevuld. Op 
verzoek van de onderzoekers zijn deze opnieuw naar de actuele situatie in 2018 ingevuld. 
Daarna heeft een vergelijking plaatsgevonden van de actuele situatie in 2018 ten opzichte van 
2009.  
Daarnaast is de inzet voor en de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Bergen op Zoom vergeleken met een viertal andere gemeenten om te zien waar eventuele 
verbetermogelijkheden liggen. 
 

2.6. Deskresearch 

Om inzicht te krijgen in de visie op duurzaamheid van de gemeente Bergen op Zoom, de 
activiteiten die zijn uitgevoerd en in welke mate dit doeltreffend en doelmatig is, zijn relevante 
documenten bestudeerd. Dit waren deels beleidsdocumenten en deels informatieve en 
verantwoordingsdocumenten. Een overzicht van de schriftelijke bronnenlijst is opgenomen als 
bijlage 8. 
Omdat de rol van de gemeenteraad in dit onderzoek aan de orde komt, is ook aandacht 
besteed aan de documenten die aan de gemeenteraad zijn aangeboden uit oogpunt van good 
governance en tot welke reactie dat van de gemeenteraad heeft geleid. De documenten zijn 
getoetst aan de volgende criteria: 

• Actualiteit (Is de informatie actueel en is deze tijdig aangeboden? Sluit de informatie aan op 

eerdere rapportages, nota’s en dergelijke?) 
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Figuur 4: Natuurpodium 

• Eenduidigheid (Is er afstemming met de beleidsvisie en met de informatie die via de 

reguliere planning & controlcyclus aan de gemeenteraad is aangeboden?) 

• Volledigheid (Sluit de informatie aan op de informatiebehoefte van de gemeenteraad? Is 

deze van voldoende reikwijdte en van het juiste detailniveau?) 

• Begrijpelijkheid (Is de informatie ten aanzien van het besluitvormingsproces toegankelijk, 

makkelijk leesbaar en begrijpelijk?) 
 

2.7. Casestudy 

In het onderzoek is gebruikgemaakt van een zestal casestudies voor een verdieping naar de 
praktijk bij de gemeente Bergen op Zoom. De casestudies kunnen gezien worden als een 
‘reality check’. Aan de hand van de casussen is getoetst hoe duurzame beleidsdoelstellingen 
uitvoering krijgen, welke input hiervoor nodig is, en wat de prestatie, uitkomst en impact zijn van 
deze activiteit. 
 
De selectie van de casussen is gebaseerd op de volgende criteria om te komen tot een 
representatieve keuze: 

• Een project dat in de periode 2014-2018 is gestart. 

• Een project waarbij de gemeente investeerde middels een financiële bijdrage of middels 

inzet van capaciteit. 
De voorlopige selectie is daarna besproken met diverse geïnterviewden (zie bijlage 7) en met 
leden van de gemeenteraad op 17 mei 2018. 
 
De volgende casussen zijn 
geselecteerd: 

• Biobased bankjes 

• Natuurpodium (zie figuur 4) 

• Energie-innovatiefonds 

• Operatie Steenbreek 

• Regionale duurzaamheidstop 

• De Groene Pluim 
 
 

2.8. Interviews 

Informatie uit documenten gaat leven als deze in een gesprek door betrokkenen wordt 
toegelicht en wordt ingekleurd. Achtergronden worden dan duidelijk en accenten in beleid en 
uitvoering worden verhelderd.  
Er zijn gesprekken gevoerd met zowel ambtelijk als bestuurlijk verantwoordelijken, de 
portefeuillehouder in het vorige en in het huidige college van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast heeft op 17 mei 2018 een gesprek plaatsgevonden met raadsleden, in aanwezigheid 
van een griffiemedewerker. 
Tenslotte hebben gesprekken plaatsgevonden met acht belangrijke partners van de gemeente 
Bergen op Zoom (stakeholders) over hun relatie met de gemeente. 
Ter voorbereiding op de interviews is een interviewprotocol opgesteld met informatie over de 
aanleiding en het doel van het onderzoek en de onderwerpen van gesprek. Van elk interview is 
een verslag opgesteld dat ter fiattering is voorgelegd aan de geïnterviewde(n). 
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2.9. Werkwijze gedurende het onderzoek 

Het onderzoek concentreert zich op de raadsperiode van 2014 tot en met 2018, met dien 
verstande dat relevante besluiten van de periode daarvoor wel in het onderzoek zijn 
betrokken. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari tot en met begin juli 2018 bij de 
gemeente Bergen op Zoom. De gehanteerde onderzoeksaanpak kent schematisch de volgende 

vier stappen (figuur 5): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stap 1:  
 

Voorbereiden 

Stap 2:  
 

Deskresearch 
en casestudy 

 
 

Stap 3:  
 

Interviews 

Stap 4:  
 
Analyse en 
rapportage 
 
 

Figuur 5: Schematische weergave van het stappenplan 
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3. BEGRIP EN OMVANG VAN HET 

DUURZAAMHEIDSBELEID  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het begrip duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Bergen op 
Zoom hanteert. Daarnaast wordt ingegaan op de omvang van de formatie en van het budget 
voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Tenslotte worden de deelvragen 1 (paragraaf 
3.1.) en 2 (paragraaf 3.2.) beantwoord.  
 

3.1. VRAAG 1: Wat wordt door de gemeente Bergen op Zoom verstaan 

onder duurzaamheid en in hoeverre stimuleert dit de gewenste 

ontwikkeling? 

3.1.1. Algemeen begrip 

Voor de beantwoording van deze vraag is gekeken naar het (overkoepelende) beleidsdocument 
op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Bergen op Zoom, namelijk de ‘Notitie visie 
duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom’. 
 
Duurzame ontwikkeling wordt in dit document als volgt omschreven:  
 
‘Duurzame ontwikkeling is een continu proces dat volop kansen biedt om lokaal bewuste 
keuzes te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij. Vandaag dingen doen waar je morgen 
trots op bent - en dit uitdragen.  
De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in vier pijlers:  

• Maak mogelijk.  

• Moedig aan. 

• Betrek mensen. 

• En geef het goede voorbeeld. 
We zoeken de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen 
en organisaties. Zo streven we niet naar een duurzame ‘gemeente’, maar naar een duurzame 
‘gemeenschap’ (Notitie visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom, 2015). 
 
Verder is aangegeven dat duurzaamheid wordt verankerd in alle gemeentelijke beleidsterreinen 
en dat iedereen door de gemeente wordt betrokken bij de verduurzaming van de gemeente en 
de regio. Dat duurzaamheid verbonden moet worden met alle gemeentelijke beleidsterreinen is 
eerder al aangegeven in het ‘Coalitieakkoord 2014-2018’. Duurzaamheid is in het 
‘Coalitieakkoord 2014-2018’ en ‘Collegeprogramma 2014-2018’ als thema benoemd. Thema’s 
zijn door alle gemeentelijke hoofdprogramma’s heen verweven.  
 

3.1.2. Beantwoording deelvraag 1 

Wat wordt door de gemeente Bergen op Zoom verstaan onder duurzaamheid en in hoeverre 
stimuleert dit de gewenste ontwikkeling? 
 
Duurzaamheid wordt door de gemeente Bergen op Zoom gezien als een breed maatschappelijk 
vraagstuk, waarbij de gehele samenleving (inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en 
organisaties) moet worden betrokken. Ook heeft duurzaamheid een relatie met alle 
gemeentelijke beleidsterreinen. Als gekeken wordt naar de thema’s die door de raad zijn 
meegegeven, dan valt op dat de focus vooral op de pijler Milieu (planet) ligt.  
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3.2. VRAAG 2: Wat is de omvang van het budget voor uitvoering van het 

beleid en welk aandeel hebben eventuele subsidies hierin? 

Wat betreft de omvang van het budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is er 
over de afgelopen vier jaar het volgende op te merken. 
 

3.2.1. Ambtelijke inzet 

De capaciteit voor het beleidsveld milieu en duurzaamheid bedraagt in totaal 1,8 fte (twee 
ambtelijke medewerkers). Hiervan is 1,0 fte gericht op milieu en aansturing van de Omgevingsdienst. 

Binnen deze formatie worden ook dossiers zoals windmolens, Gageldonk-West en het warmteplan behandeld. 
De beleidsadviseur duurzaamheid is ook tijdelijk werkzaam voor de gemeente Roosendaal voor 0,2 fte. 

3.2.2. Budget 

In 2016 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling 
Bergen op Zoom’ en daarbij de kaders vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat de uitvoering van 
het proces van duurzame ontwikkeling binnen het beschikbare budget voor de bestuursperiode 
tot 2018 paste. Verder is aangegeven dat de verwachte kosten voor onder meer de organisatie 
van expertsessies en buurttafels, een digitaal magazine, een stresstest klimaatadaptatie en het 
intern betrekken van andere beleidsterreinen tussen de € 35.000,- en € 40.000,- per jaar waren. 
Er werd vanuit gegaan dat andere belanghebbenden meefinancieren.  
 
Het budget voor het beleidsveld duurzaamheid moest daardoor grotendeels uit de lopende 
begroting worden gehaald. Het gaat op jaarbasis om zo’n € 70.000,-. Daarnaast is voor het 

programma “Biobased Economy” een werkbudget beschikbaar gesteld van € 200.000,- gedurende de 

gehele bestuursperiode en € 15.000,- ter voorbereiding van het programma. 

3.2.3. Subsidies 

De gemeente Bergen op Zoom heeft de afgelopen bestuursperiode geen subsidies beschikbaar 
gesteld voor bijvoorbeeld het nemen van duurzaamheidsmaatregelen als isolatie en het 
plaatsen van zonnepanelen.  

3.2.4. Beantwoording deelvraag 2 

Wat is de omvang van het budget voor uitvoering van het beleid en welk aandeel hebben 
eventuele subsidies hierin? 
 
Het eigen budget van de gemeente voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid werd de 
afgelopen jaren grotendeels uit de lopende begroting gehaald. Het gaat op jaarbasis om zo’n  
€ 70.000,-. Verder is er € 200.000,- beschikbaar gesteld in een Energie Innovatiefonds. 
Daarnaast is voor het programma “Biobased Economy” een werkbudget beschikbaar gesteld van  

€ 200.000,- gedurende de gehele bestuursperiode en € 15.000,- ter voorbereiding van het programma. De 
ambtelijke inzet gericht op duurzaamheid is 0,8 fte. Daarnaast is er 1,0 fte beschikbaar voor 
milieu en aansturing van de Omgevingsdienst. De gemeente heeft geen budget voor het 
verlenen van subsidies. 
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4. BELEID 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Bergen op Zoom ten aanzien 
van duurzaamheid. Daarnaast wordt ingegaan op de samenwerkingsrelaties met andere 
overheden en partijen. Tenslotte worden de deelvragen 3 (paragraaf 4.1.), 4 (paragraaf 4.2.),  
5 (paragraaf 4.3.), 6 (paragraaf 4.4.), 7 (paragraaf 4.5.), 8 (paragraaf 4.6.) en 9 (paragraaf 4.7.) 
beantwoord.  
 

4.1. VRAAG 3: Wat is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom op het 

gebied van duurzaamheid en is er een koppeling tussen de 

verschillende beleidsterreinen? 

4.1.1. Coalitieakkoord 2014-2018, Collegeprogramma 2014-2018 en College 

Uitvoeringsprogramma 2015 

In het Coalitieakkoord 2014-2018 staat dat de coalitie proactief anticipeert op ontwikkelingen in 
het klimaat. Het college neemt passende maatregelen in het kader van duurzaamheid om ook 
de toekomstige generaties te verzekeren van een krachtig en leefbaar Bergen op Zoom6.  
 
In het Coalitieakkoord 2014-2018 en het Collegeprogramma 2014-2018 is duurzaamheid als 
thema opgenomen. Thema’s staan niet op zichzelf, maar zijn grensoverschrijdend. Dit betekent 
dat een thema meerdere beleidsvelden raakt en veel verschillende actoren kent.  
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft als ambitie te komen tot een duurzaam, 
gezond en leefbaar Bergen op Zoom tegen de laagst mogelijke kosten voor bewoners en 
bedrijven. Wanneer er beleidskeuzes worden gemaakt, wordt er stilgestaan bij de drie P’s 
(People, Planet en Profit). Dat geldt voor alle beleidsterreinen (zie Collegeprogramma 2014-
2018). 
 
In het College Uitvoeringsprogramma 2015 zijn elf actiepunten benoemd bij het thema 
duurzaamheid. In het kort samengevat zijn dit: 

1. Het verankeren van duurzaamheid in alle gemeentelijke beleidsterreinen en het 
betrekken van iedereen bij de verduurzaming van de gemeente en de regio. Hiervoor 
wordt een nieuwe Duurzaamheidsvisie ontwikkeld. 

2. Het ondersteunen en faciliteren van lokale energiecoöperaties. 
3. Het opstellen van een gemeentebrede Groenvisie. 
4. Het opstellen van een Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020. 
5. Creatieve Industrie gaat zich verbinden met Biobased Economy. 
6. Het realiseren van een biobased science art & technology werkplaats. 
7. De keuze maken voor duurzame en het liefst biobased technieken, processen en 

producten. 
8. De gemeente Bergen op Zoom wordt een proeftuin voor duurzame biobased innovaties. 
9. De gemeente Bergen op Zoom richt zich op Social Return on Investment (SROI). 
10. Het vanaf 2016 op een milieuvriendelijke wijze bestrijden van onkruid. 
11. Het in stand houden van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. 

 
  

                                                      
6 Coalitieakkoord GBWP, Lijst Linssen, VVD en D66 2014-2018, Merck toch hoe Sterck, Inleiding.  
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Het College Uitvoeringsprogramma is een nadere prioritering en concretisering van de 
actiepunten uit het Collegeprogramma 2014-2018. De elf actiepunten die hierboven benoemd 
zijn, zijn gebaseerd op de volgende zeven speerpunten (programmabegroting 2015): 

1. Visie op duurzaamheid 

2. Duurzame energie (waaronder energiecoöperatie) 

3. Openbaar groen (Groenvisie) 

4. Afval (beleidsplan) 

5. Biobased Economy 

6. Social Return On Investment (SROI) 

7. Natuur- en milieueducatie 

4.1.2. Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom 

De gemeenteraad heeft in januari 2016 kennisgenomen van de ‘Notitie visie duurzame 
ontwikkeling Bergen op Zoom’ en heeft de volgende kaders vastgesteld: 

• Duurzame ontwikkeling is een continu proces dat volop kansen biedt om lokaal bewuste 

keuzes te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij. 

• We zoeken de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers, inwoners, 

onderwijsinstellingen en organisaties. 

• De rol van de gemeente is stimulerend, verbindend, faciliterend en participerend. 
Met de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’ wordt invulling gegeven aan één 
van de actiepunten uit het College Uitvoeringsprogramma 2015 (actiepunt 74).  
 
De gemeenteraad heeft bij de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’ de 
volgende (niet uitputtende) thema’s meegegeven als prioriteiten: 

• Energie 

• Water 

• Klimaatadaptatie 

• Biodiversiteit 

• Educatie 

• Afval/zwerfvuil 
 
De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in vier pijlers:  

• Maak mogelijk.  

• Moedig aan.  

• Betrek mensen. 

• En geef het goede voorbeeld.  

4.1.3. Duurzaamheid in verschillende beleidsterreinen 

De gemeente Bergen op Zoom kent een aantal sectorale beleidsdocumenten die zich (deels) 
beperken tot één beleidsterrein. Dit zijn bijvoorbeeld: 

• Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 (2011) 

• Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2018)  

• Beleidsplan Wonen 2014-2018 (2014) 

• Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 (2016) 
Deze beleidsplannen zijn wel gerelateerd aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, maar 
sectoraal en niet integraal van karakter. 
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Het verankeren van duurzaamheid in alle gemeentelijke beleidsterreinen is één van de 
actiepunten uit het College Uitvoeringsprogramma 2015. Dat duurzaamheid gerelateerd is aan 
meerdere beleidsterreinen, is onder meer terug te zien bij de onderwerpen Biobased Economy, 
SROI en klimaatadaptatie. 
 
Biobased Economy 
In het Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom van februari 2016 staan voor 
verschillende thema’s (waaronder gebiedsontwikkeling en onderwijs) de ambitie, de lopende 
zaken, de interne en externe stakeholders en de acties voor zowel de korte als de lange termijn 
benoemd. Het kernteam Biobased Economy bestaat uit medewerkers van verschillende 
beleidsterreinen zoals economie, cultuur en duurzaamheid.  
 
SROI 
Op 22 oktober 2016 heeft het college het Uitvoeringsplan SROI vastgesteld. Uitgangspunt is dat 
SROI wordt toegepast in alle aanbestedingstrajecten. SROI loopt over meerdere afdelingen bij 
de gemeente. 
 
Klimaatadaptatie 
De gemeente Bergen op Zoom streeft er in lijn met de landelijk gestelde ambitie naar om in 
2020 klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk handelen en beleid en 
uiterlijk in 2050 in voldoende mate klimaatbestendig te zijn. Ook klimaatadaptatie raakt 
verschillende beleidsterreinen.  

4.1.4. Coalitieakkoord 2018-2022 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is duurzaamheid één van de zes programma’s. Er is onder 
meer een coördinerend wethouder met de portefeuille duurzaamheid. Ook zal er een actieplan 
voor de komende vier jaar worden opgesteld waarin alle duurzame ambities en acties van de 
gemeente Bergen op Zoom staan. Verder worden bedrijven gestimuleerd om te verduurzamen 
en wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma energietransitie opgesteld. 

4.1.5. Beantwoording deelvraag 3 

Wat is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom op het gebied van duurzaamheid en is er 
een koppeling tussen de verschillende beleidsterreinen? 
 
Centraal in het gemeentelijk beleid staat de visie op duurzame ontwikkeling (zie ook paragraaf 
3.1.1). Het verankeren van duurzaamheid in alle gemeentelijke beleidsterreinen komt sterk naar 
voren. De gemeente heeft de ambitie om bij beleidskeuzes stil te staan bij de drie P’s: People, 
Planet en Profit. 
 

4.2. VRAAG 4: Hoe wordt het duurzaamheidsbeleid ingepast in het beleid 

ter uitvoering van de Omgevingswet? 

4.2.1. Implementatie Omgevingswet 

De gemeente Bergen op Zoom is in 2016 gestart met (de voorbereiding op) de implementatie 
van de Omgevingswet. In de ‘Startnotitie implementatie Omgevingswet’, waarmee de 
gemeenteraad op 13 juli 2017 heeft ingestemd, is beschreven dat in het omgevingsplan ook 
regels op onder meer het thema duurzaamheid dienen te worden opgenomen. In de 
Programmabegroting 2018 is aangegeven dat er aan wordt gedacht om de groenvisie 
onderdeel te laten zijn van de omgevingsvisie met het oog op integrale benadering.  
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De vervolgstap, het opstellen van een implementatieplan Omgevingswet, is nog niet afgerond.  
 

4.2.2. Beantwoording deelvraag 4 

Hoe wordt het duurzaamheidsbeleid ingepast in het beleid ter uitvoering van de 
Omgevingswet? 
 
Tot nu toe heeft de gemeente Bergen op Zoom alleen een ‘Startnotitie implementatie 
Omgevingswet’. De vervolgstap hierop moet nog genomen worden. Duurzaamheid wordt 
slechts zeer beknopt benoemd in de startnotitie. 
 

4.3. VRAAG 5: Is het vastgestelde beleid resultaatgericht en meetbaar? 

 
Tot 2014 hanteerde de gemeente Bergen op Zoom de meer traditionele beleidscyclus. Voor 
een periode van vier jaar werd een nota met een visie, doelstellingen en een 
uitvoeringsprogramma opgesteld (Kadernota Milieu en Duurzaamheid 2010-2014). De 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan echter zo snel dat een nota hierbij niet 
goed aansluit. Er is toen gekozen om op een andere manier te gaan werken. Dit is terug te zien 
in de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’.  
 
Tijdens de behandeling van het plan van aanpak voor duurzame ontwikkeling is met de 
gemeenteraad besproken dat er geen indicatoren zullen worden benoemd, omdat die een 
verkeerd beeld zouden geven van de inzet die de gemeente pleegt. Sturen op een 
duurzaamheidsindex wordt niet gezien als een goed middel. Er wordt gestuurd op een 
duurzame ontwikkeling die vanuit de maatschappij ontstaat en die de gemeente steunt en 
faciliteert (Programmabegroting 2016). De gemeente neemt wel kennis van de rapportage van 
Telos Brabants Centrum Duurzame Ontwikkeling (Programmabegroting 2018).  
 
In de ‘Programmabegroting 2015’ wordt de gemeentelijke duurzaamheidsindex nog wel als 
indicator gebruikt. Daarnaast is ook een enquête onder bewoners gehouden over de 
beoordeling van de groenvoorziening in de woonomgeving. De (uitkomst van deze) enquête is 
ook als indicator gebruikt. 
 
In het College Uitvoeringsprogramma 2015 zijn elf actiepunten benoemd. De uitvoering hiervan 
werd gemonitord via de begrotingen en de jaarstukken. Monitoring vond daarnaast plaats via de 
‘Cupro monitor’.  
 

4.3.1. Beantwoording deelvraag 5 

Is het vastgestelde beleid resultaatgericht en meetbaar? 
 
De gemeente Bergen op Zoom heeft vrijwel geen concrete doelstellingen op het beleidsterrein 
duurzaamheid. Wel zijn in het Collegeuitvoeringsprogramma elf actiepunten op het gebied van 
duurzaamheid benoemd. Bepaalde actiepunten zijn zeer concreet, zoals het opstellen van een 
Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 en het opstellen van een gemeentebrede Groenvisie. 
Andere actiepunten vragen nog om een nadere concretisering, zoals ‘Creatieve Industrie gaat 
zich verbinden met Biobased Economy: Biobased Art & Technology’. 
 
Verder zijn in de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’ een aantal activiteiten 
genoemd. Bij een gedeelte van de actiepunten en activiteiten kan dus gecontroleerd worden of 
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deze wel of niet zijn gehaald. In de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’ is 
daarnaast de rol van de gemeente geconcretiseerd in vier pijlers:  

• Maak mogelijk.  

• Moedig aan.  

• Betrek mensen. 

• En geef het goede voorbeeld.  
Bij de uitgevoerde projecten kan wel worden vastgesteld of de gemeente deze rol heeft 
opgepakt. 
 
De gemeente Bergen op Zoom heeft er expliciet voor gekozen om geen indicatoren te 
benoemen, vanwege het verkeerde beeld dat deze indicatoren zouden geven van de inzet die 
de gemeente pleegt. Dit maakt, samen met het vrijwel ontbreken van concrete 
beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, dat het beleid slecht meetbaar is.  
 

4.4. VRAAG 6: Welke belemmeringen zijn onderkend en hoe wordt daarmee 

omgegaan? 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat het beschikbare budget en de ambtelijke capaciteit 
de afgelopen bestuursperiode op bepaalde momenten als een belemmering zijn ervaren.  
Door de beperkte middelen, zowel financiële middelen als capaciteit, zijn er de afgelopen 
bestuursperiode vele pilots uitgevoerd. Daarnaast is er vanwege de beperkte middelen expliciet 
gekozen om doelstellingen niet SMART te formuleren en het beschikbare budget direct in te 
zetten voor de gemeenschap van Bergen op Zoom. Verder is er, vanwege de beperkte 
financiële middelen, bij het opstellen van de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling’ geen 
nulmeting uitgevoerd. 
 
Ook de beperkte capaciteit voor SROI heeft gevolgen gehad. Bij de ‘Visie op SROI’ (december 
2015) was namelijk aangegeven dat de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd zou 
worden over de bereikte resultaten. Dit is niet gebeurd, de resultaten zijn wel bijgehouden. 

4.4.1. Beantwoording deelvraag 6 

Welke belemmeringen zijn onderkend en hoe wordt daarmee omgegaan? 
 
Het beschikbare budget en de ambtelijke capaciteit zijn de afgelopen bestuursperiode op 
bepaalde momenten als een belemmering ervaren. Tijdens de interviews is opgemerkt dat de 
beperkte middelen daarentegen wel de creativiteit bevorderd hebben. Er zijn de afgelopen 
bestuursperiode vele pilots uitgevoerd. De beperkte middelen hebben gevolgen gehad voor de 
monitoring van resultaten.  
 

4.5. VRAAG 7: Dragen de in de praktijk opgenomen kaders, 

randvoorwaarden en vereisten bij aan de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen? 

4.5.1. Kaders, randvoorwaarden en vereisten 

In de ‘Notitie visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom’ wordt met name het 
proces beschreven waarmee men tot een duurzame ontwikkeling van de gemeente Bergen op 
Zoom wil komen. De gemeenteraad heeft in januari 2016 kennisgenomen van de ‘Notitie visie 
duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom’ en heeft de volgende kaders vastgesteld: 
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• Duurzame ontwikkeling is een continu proces dat volop kansen biedt om lokaal bewuste 

keuzes te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij. 

• We zoeken de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers, inwoners, 

onderwijsinstellingen en organisaties. 

• De rol van de gemeente is stimulerend, verbindend, faciliterend en participerend. 
 
De gemeentelijke strategie om te komen tot duurzame ontwikkeling is aan de hand van vier 
pijlers geconcretiseerd (zie ook paragraaf 4.1.2). 
 
Het was de bedoeling om de resultaten van het proces van duurzame ontwikkeling richting het 
einde van de bestuursperiode (medio 2017) aan de raad te presenteren. 

4.5.2. Beantwoording deelvraag 7 

Dragen de in de praktijk opgenomen kaders, randvoorwaarden en vereisten bij aan de realisatie 
van de beleidsdoelstellingen? 
 
De gemeenteraad heeft in januari 2016 kennis genomen van de ‘Notitie visie duurzame 
ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom’ en heeft een drietal kaders vastgesteld. De gestelde 
kaders zijn abstract. Er heeft geen monitoring plaatsgevonden van het proces van duurzame 
ontwikkeling. 
 

4.6. VRAAG 8: Aan welke afspraken, zowel intern als extern, heeft de 

gemeente Bergen op Zoom zich gecommitteerd? 

De gemeente Bergen op Zoom heeft zich aan diverse afspraken gecommitteerd. Hieronder 
volgt een beknopt overzicht. 
 

4.6.1. Afspraken intern 

De afspraken tussen het college van burgemeester en wethouders met de gemeenteraad 
bestaan onder meer uit: 

• Het monitoren van de uitvoering van SROI. 

• Het periodiek informeren van de gemeenteraad over de initiatieven en bereikte 

resultaten op het gebied van duurzame ontwikkeling. 

• Het presenteren van de resultaten van het proces van duurzame ontwikkeling richting 

het einde van de bestuursperiode (medio 2017). 
 

4.6.2. Afspraken extern 

De afspraken met externe partijen bestaan onder meer uit: 

• Convenant Flexpool met Bouwmensen, afgesloten in augustus 2016. 

• Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant, Regio West-Brabant (2014). Eerder was 

er al in 2007 een dergelijk convenant afgesloten. 

• Afspraken met woningbouwcorporatie Stadlander op het gebied van duurzaam bouwen 

en energieneutrale woningen en energetisch verbeteren. 

• Samenwerkingsovereenkomst aandeelhouders Green Chemistry Campus (zie figuur 6). 

• Regionale prestatieafspraken Brabantse Wal en Tholen 2017-2020. 
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Figuur 6: Exterieur en interieur van Green Chemistry Campus 
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Convenant Flexpool 
De intentie van dit convenant is om kandidaten op te leiden richting infra, timmeren, metselen, 
stucen en schilderen. Doel van de flexpool is om jaarlijks tien SROI-kandidaten vakgericht op te 
leiden. De gemeente wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame arbeid. 
 
Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant 
In het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant zijn afspraken opgenomen over, de naam 
zegt het al, duurzaam bouwen. Via het convenant beogen gemeenten uit de regio West-Brabant 
ook andere partijen, zoals woningcorporaties en bouwbedrijven te motiveren om een bijdrage te 
leveren aan duurzaamheid. In het convenant staat onder meer het volgende: 

• Het gebruik van de tool ‘GPR Bouw’ als toetsingsinstrument maakt duurzaam bouwen 

meetbaar. 

• De convenant-gemeenten hanteren eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen. 

• Het convenant zet in op verduurzaming van bestaande woningen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst aandeelhouders Green Chemistry Campus 

De gezamenlijke ambitie is om in 2020 in totaal 355 personen in de regio West-Brabant 

werkzaam te laten zijn binnen de biobased economy, verdeeld over jonge innovatieve bedrijven 

die de startersfase al voorbij zijn, bedrijven in de productontwikkelfase, kennisinstellingen en 

dienstverleners. 

 

Regionale prestatieafspraken Brabantse Wal en Tholen 2017-2020 

De prestatieafspraken gaan over de volgende thema’s: 

• Organisatie en samenwerking 

• Beschikbaarheid 

• Betaalbaarheid 

• Kwaliteit en duurzaamheid 

• Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg 

• Inzet in kernen wijken en buurten 
De deelnemende partijen streven naar betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare wijken voor 

alle mensen in het werkgebied. Specifiek voor het thema ‘kwaliteit en duurzaamheid’ zetten 

partijen zich in voor een kwalitatieve en duurzame woningvoorraad tegen een betaalbare 

huurprijs. Ook verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de particuliere voorraad is een 

ambitie. 

4.6.3. Beantwoording deelvraag 8 

Aan welke afspraken, zowel intern als extern, heeft de gemeente Bergen op Zoom zich 
gecommitteerd? 
 
De gemeente Bergen op Zoom heeft zich aan diverse afspraken gecommitteerd. Bij interne 
afspraken gaat het om communiceren van resultaten. Bij externe afspraken valt op dat deze 
afspraken vaak op een hoger niveau zijn gesloten dan het lokale niveau (regionaal).  
 

4.7. VRAAG 9: Welke samenwerkingsrelaties heeft de gemeente op het 

gebied van duurzaamheid? 

De gemeente Bergen op Zoom heeft op het gebied van duurzaamheid vele 
samenwerkingsrelaties met andere overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, stichtingen, 
verenigingen en inwoners (figuur 7). 
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4.7.1. Samenwerking in soorten en maten 

In enkele interviews is opgemerkt dat een gemeentelijke regiefunctie wordt gemist. Van een 
regierol van de gemeente is sprake om in samenwerking met andere partijen een algemeen 
doel te bereiken.  
 

In de bestuurskunde7 is een gangbare algemene omschrijving van de gemeentelijke regierol: 

 

Een gemeente regisseert wanneer zij stuurt op afstemming tussen meerdere actoren om een 

doel vanuit visie te bereiken. Hierbij hebben de gemeente en de andere actoren diverse 

afhankelijkheidsrelaties en verantwoordelijkheden, die ontstaan vanuit de randvoorwaarden 

gesteld aan de verschillende actoren. Deze randvoorwaarden worden door monitoring gevolgd. 
 

De invulling van de regierol is afhankelijk van de keuze die de gemeente maakt ten aanzien van 

een aantal aspecten. De gemaakte keuze bepaalt de onderlinge relatie tussen de gemeente en 

de betreffende andere partij. De rol van de gemeente kan variëren van opdrachtgever, 

coproducent of facilitator. De rol van de andere partij(en) correspondeert daarmee en varieert 

dan van uitvoerder, partner tot initiatiefnemer. Het volgende keuzemodel (tabel 2) maakt het 

inzichtelijk. 
  

                                                      
7 Bron: Bestuurskunde, 2009-1, pagina 97. 

Figuur 7: Belangrijke samenwerkingsrelaties gemeente Bergen op Zoom op het gebied van duurzaamheid 



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

24 

Tabel 2: Keuzemodel gemeentelijke regierol 

 
 

Een gemeente heeft bij het ontwerpen en uitvoeren van haar regierol verschillende keuzes. De 

belangrijkste keuzes gaan over de vraag of de gemeente in de relatie met de andere actoren 

strak stuurt of veeleer faciliteert. Binnen deze keuzes is onderscheid te maken of de gemeente 

‘afdwingt’, ‘samenwerkt’ of ‘overlaat’. Deze keuzes corresponderen met de rol van 

opdrachtgever, coproducent en facilitator. 

 

Aan de hand van het model kan antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 

• Is de gemeente actief betrokken bij de uitvoering van beleid? 

• Wanneer betrekt de gemeente de verschillende actoren bij het regieproces? 

• Welke invloed geeft de gemeente de verschillende actoren vervolgens? 

Aan de hand van de antwoorden wordt duidelijk in hoeverre de regierol van de gemeente 

effectief is. 

4.7.2. Samenwerking met stakeholders 

In dit onderzoek is gesproken met vertegenwoordigers van de volgende partijen (stakeholders) 
(in willekeurige volgorde): 

• Natuurpodium Brabantse Wal 

• VNO NCW Brabant Zeeland 

• Stichting Energietransitie Bergen op Zoom 

• Woningcorporatie Stadlander 

• Brabants Landschap 

• Waterschap Brabantse Delta 

• Regio West-Brabant 

• Lowys Porquinstichting 
 
Gemeenschappelijk is dat deze partijen alle op meer of minder intensieve wijze contact hebben 
met de gemeente Bergen op Zoom betreffende het thema duurzaamheid. Dit leidt soms tot 
concrete afspraken voor de uitvoering van projecten (zoals de herstructurering van de wijk 

Sturing:

Randvoorwaarden:

Afhankelijkheid:

Afstemming:

Doel:

Verantwoordelijkheid:

Visie:

Monitoring:

Zelfsturing

Actor stelt vast

Actor stelt vast

Actoren stemmen af

Actor stelt vast

Actor

Actoren bepalen visie

Actoren monitoren

Gezamenlijk

Gezamenlijk vastgesteld 

Informeel

Gezamenlijke afstemming

Gezamenlijk vastgesteld 

Gezamenlijk

Gezamenlijke visie

Gezamenlijke monitoring

Gemeente

Gemeente stelt vast

Formeel

Gemeente stemt af

Gemeente stelt vast

Gemeente

Gemeentelijke visie

Gemeente

Rol gemeente: 
Rol externe:

Opdrachtgever
Uitvoerder

Facilitator
Initiatiefnemer

Co-producent
Partner
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Gageldonk-West door woningcorporatie Stadlander), of tot financiële deelname voor de 
stichting en/of de instandhouding van een voorziening (zoals het Natuurpodium Brabantse Wal 
en de startsubsidie voor de Stichting energietransitie). Er is sprake van interbestuurlijke 
samenwerking met het oog op beleidsafstemming (Regio West-Brabant, Waterschap Brabantse 
Delta en Brabants Landschap) of incidentele afstemming op projectbasis (VNO NCW Brabant 
Zeeland en Lowys Porquinstichting). 
 
Algemeen is de opvatting van deze organisaties dat de gemeente Bergen op Zoom op diverse 
manieren inhoud geeft aan het thema duurzaamheid, maar dat een uitgewerkte visie op de te 
bereiken doelen en een duidelijke gemeentelijke regie worden gemist. Ook de samenhang 
tussen de diverse projecten en initiatieven roept vraagtekens op, naast de gehanteerde 
prioriteitsstelling.  

4.7.3. Beantwoording deelvraag 9 

Welke samenwerkingsrelaties heeft de gemeente op het gebied van duurzaamheid? 
 
Belangrijke samenwerkingsrelaties zijn weergegeven in figuur 7. De gemeente Bergen op Zoom 
werkt op het gebied van klimaatadaptatie onder meer samen met de woningcorporatie, GGD, 
Waterschap, zorginstellingen en onderwijs. Een ander voorbeeld is dat de gemeente Bergen op 
Zoom (mede)aandeelhouder is van de Green Chemistry Campus en samen met de provincie 
Noord-Brabant, REWIN en het bedrijf Sabic de verdere ontwikkeling van deze campus 
stimuleert. Op het gebied van SROI wordt via een Gemeenschappelijke Regeling 
samengewerkt met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.  
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5. BELEIDSUITVOERING: ACTIVITEITEN EN 

PRESTATIES 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoering van het beleid door de gemeente Bergen op 
Zoom ten aanzien van duurzaamheid en welke prestaties zijn bereikt.  
Tenslotte worden de deelvragen 10 (paragraaf 5.1.), 11 (paragraaf 5.2.) en 12 (paragraaf 5.3.) 
beantwoord. 

5.1. VRAAG 10: Welke prestaties zijn geleverd en welke doelen zijn 

gerealiseerd met welke financiële en/of andere middelen? 

5.1.1. Lokale duurzaamheidsmeter 

Om inzicht te geven in de prestaties die de gemeente Bergen op Zoom in de afgelopen jaren 
heeft bereikt, is gebruikgemaakt van de Lokale Duurzaamheidsmeter (LDM), een initiatief van 
onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De meter is inmiddels 
doorontwikkeld tot de Governance monitor duurzame gemeenten. 
 
De Lokale Duurzaamheidsmeter is één van de instrumenten die inzicht biedt in de ambities en 
initiatieven van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ook is het instrument 
gepresenteerd als een handvat voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om met 
gemeenten in gesprek te gaan over duurzame ontwikkeling8. 

  
De Lokale Duurzaamheidsmeter bestaat uit drie vragenlijsten, geënt op de drie dimensies van 

duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Gemeenten konden de vragenlijsten met 

stellingen online invullen, waarna de resultaten te raadplegen zijn via de website 

www.duurzaamheidsmeter.nl.  

 
De structuur van de vragenlijsten is als volgt: 

   

People Planet Profit 

Verankering in de 
organisatie 
  

Klimaat & 
energie 

Duurzaam 
inkopen 

Burgerparticipatie Natuur & Water 
  

Duurzame 
mobiliteit 

Duurzaamheid en 
Samenleving 

Afval & 
Vervuiling 

MVO/Duurzaam 
Ondernemen 
  

  
Resultaat is een concreet beeld van de verankering van duurzaamheid in de organisatie, de 
mate van betrokkenheid van burgers en andere stakeholders en de genomen maatregelen.  
 

                                                      
8 Bron: www.duurzaamheidsmeter.nl 

http://www.duurzaamheidsmeter.nl/
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De vragenlijsten met stellingen zijn door de gemeente Bergen op Zoom in 2009 ingevuld. Op 
ons verzoek zijn deze opnieuw naar de actuele situatie in 2018 ingevuld. Daarna heeft een 
vergelijking plaatsgevonden van de actuele situatie in 2018 ten opzichte van 2009.  
 
Uit de scores op de stellingen blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom deze in 2018 voor 68% 
positief heeft kunnen beantwoorden en daarmee voor twee derde deel voldoet aan de gestelde 
normen. Dit was in 2009 voor 59% van de normen. Verder blijkt dat er nog veel verbeteringen 
mogelijk zijn, aangezien de gemeente thans nog niet voldoet aan 46 normen, zijnde 31% van 
het totaal (tabel 3). 
 
Tabel 3 Totaalscore 2018 in vergelijking met 2009 

Score Betekenis Aantal  

2018 

% 

2018 

Aantal 

2009 

% 

2009 

Ja Voldoet aan de 

norm 

98 68% 43 59% 

Nee Voldoet (nog) 

niet aan de 

norm 

46 31% 30 41% 

Onbekend N.v.t. 1 1% 72 0% 

Totaal  145 100% 145 100% 

 
Legenda: 
Groen:  Ja, voldoet aan de norm 
Rood:  Nee, voldoet niet aan de norm 
Wit:  Onbekend 

 
De gemeente Bergen op Zoom scoort hierbij het best op het onderdeel Planet (80% van de 
normen is behaald), vervolgens op Profit (63%) en daarna op People (60%) (tabel 4). 
 
Tabel 4 Scores 2018 verdeeld naar People, Planet en Profit 

Score 2018 Betekenis People 

Aantal 

People 

% 

Planet 

Aantal 

Planet 

% 

Profit 

Aantal 

Profit 

% 

Ja Voldoet aan de 

norm 

27 60% 39 80% 32 63% 

Nee Voldoet (nog) 

niet aan de norm 

17 38% 10 20% 19 37% 

Onbekend N.v.t. 1 2% 0 0 0 0 

Totaal  45 100% 49 100% 51 100% 

 
Op basis van de gegeven antwoorden op de vragenlijsten is ook in beeld gebracht in welke 
mate de gemeente Bergen op Zoom zich heeft verbeterd dan wel verslechterd. Uit de 
vergelijking van de actuele situatie in 2018 ten opzichte van 2009 blijkt dat er sprake is van een 
lichte verbetering (23%), een kleine verslechtering (8%) en dat er op de meeste aspecten geen 
verandering heeft plaatsgevonden (69%). Daarbij zijn er geen grote verschillen tussen de 
thema’s People, Planet en Profit. 
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Tabel 5 Score veranderingen 2018 ten opzichte van 2009 

Verandering Aantal % People Planet Profit 

Verbetering  17 23% 3 7 7  

Geen 

verandering (niet 

slechter, niet 

beter) 

49 69% 11 19 19 

Verslechtering  6 8% 2 1 3 

Totaal 72 100% 16 27 29 

 
Legenda: 
Groen:  Verbetering 
Geel:  Geen verandering (niet slechter, niet beter) 
Rood:  Verslechtering 
 

5.1.2. Projecten en initiatieven 

Een zo volledig mogelijk overzicht van uitgevoerde projecten en genomen initiatieven is door 
het college van burgemeester en wethouders opgenomen in de jaarverslagen van 2015, 2016 
en 2017. Zie daarvoor paragraaf 6.1.4. 
 

5.1.3. Inzet van financiële en andere middelen 

De raadsperiode 2014-2018 is gekenmerkt door de noodzaak voor de gemeente Bergen op 
Zoom om te bezuinigen en om te buigen. Dit hield in dat voor het thema duurzaamheid slechts 
weinig financiële middelen beschikbaar werden gesteld. Ook de ambtelijke formatie was 
beperkt. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat deze beperkingen tot gevolg hebben 
gehad dat ambities niet konden worden gerealiseerd. 
 

5.1.4. Beantwoording deelvraag 10 

Welke prestaties zijn geleverd en welke doelen zijn gerealiseerd met welke financiële en/of 
andere middelen? 
 
Hoewel de gemeente Bergen op Zoom niet actief stuurt op te behalen prestaties, geen doelen 
en indicatoren heeft vastgesteld, blijkt uit de scores op de LDM dat de gemeente in 2018 voor 
twee derde deel voldoet aan de gestelde normen. Verder blijkt dat er nog veel verbeteringen 
mogelijk zijn, aangezien de gemeente thans nog niet voldoet aan 46 normen, zijnde 31% van 
het totaal. Uit de vergelijking van de actuele situatie in 2018 ten opzichte van 2009 blijkt dat er 
sprake is van een lichte verbetering. Deze prestaties zijn bereikt met beperkte financiële 
middelen en beperkte inzet van ambtelijke formatie. 
 

5.2. VRAAG 11: Hoe worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties betrokken bij het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering? 

 
Mede onder invloed van de bestuursstijl die het college van burgemeester en wethouders 
voorstond, is de betrokkenheid en het nemen van initiatieven vanuit de samenleving 
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gestimuleerd. In de gemeentebegroting 2016 is dit omschreven als het doorontwikkelen naar 
een regie- en netwerkgemeente. De mogelijke vormen van betrokkenheid (Meedoen: 
maatschappelijke participatie; Meedenken: beleidsparticipatie en Zelf doen: maatschappelijk 
initiatief) zijn voor de gemeente Bergen op Zoom het vertrekpunt voor de samenwerking met de 
samenleving. 
 
Deze principes zijn inhoud gegeven door: 

• een actieve houding aan te nemen en goed samen te werken met anderen, zowel 

intern, met de gemeenteraad, als extern met inwoners, ondernemers, instellingen, 

politieke partijen en alle andere actieve betrokkenen; 

• het stimuleren van initiatieven vanuit een open en respectvolle houding; er wordt op die 

manier gebruikgemaakt van de expertise van de samenleving; 

• ernaar te streven dat betrokkenen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor de 

publieke ruimte, niet alleen als ‘gebruiker’, maar ook als ‘eigenaar’. 
 

5.2.1. Beantwoording deelvraag 11 

Hoe worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het 
duurzaamheidsbeleid en de uitvoering? 
 
Ten aanzien van het thema duurzaamheid staat de gemeente Bergen op Zoom open voor 
initiatieven van (groepen van) inwoners en partijen. Uit interviews met stakeholders is naar 
voren gekomen dat doelstellingen of een concreet actieplan, waarop zij zich kunnen oriënteren 
met hun activiteiten, van de zijde van de gemeente worden gemist. 
 

5.3. VRAAG 12: Op welke manier stelt de gemeente vast hoe de activiteiten 

hebben bijgedragen aan de vastgestelde beleidsdoelen en of de 

activiteiten doelmatig zijn verlopen? 

Bij de behandeling van het plan van aanpak voor duurzame ontwikkeling is door het college van 
burgemeester en wethouders met de gemeenteraad afgesproken om geen indicatoren te 
benoemen. Ook het sturen op een duurzaamheidsindex is geen goed middel gevonden. 
Als argumentatie voor dit besluit stelt het college van burgemeester en wethouders in de 
gemeentebegrotingen van de afgelopen jaren, dat gestuurd wordt op duurzame ontwikkeling die 
vanuit de maatschappij ontstaat en die door de gemeente wordt gesteund en gefaciliteerd. 

5.3.1. Beantwoording deelvraag 12 

Op welke manier stelt de gemeente vast hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de 
vastgestelde beleidsdoelen en of de activiteiten doelmatig zijn verlopen? 
 
Er is geen instrument om te meten in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan realisatie 
van zeven speerpunten en elf actiepunten van de gemeente.  
Eveneens kan niet worden vastgesteld in hoeverre de activiteiten doelmatig zijn verlopen. 
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6. STURING, VERANTWOORDING EN 

INFORMATIEVOORZIENING 

In dit hoofdstuk is beschreven of en in hoeverre de gemeenteraad in de afgelopen jaren in staat 
is gesteld om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van 
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Tenslotte zijn de deelvragen 13 (paragraaf 6.8.), 14 
(paragraaf 6.9.), 15 (paragraaf 6.10) en 16 (paragraaf 6.11.) beantwoord. 

6.1. Good governance 

Tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad behoort het sturen, beheersen en toezicht 
houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleid, alsmede het op een open 
wijze daarover communiceren en afnemen van verantwoording van het college van 
burgemeester en wethouders. Dit wordt samengevat onder de term good governance. In bijlage 
4 is een nadere beschrijving opgenomen. 

6.2. Instrumentarium van de gemeenteraad 

De gemeentelijke organisatie heeft in de vorm van een matrix aangegeven welke documenten 
in de afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn aangeboden, met welk doel en welke besluiten 
door de gemeenteraad zijn genomen. Dit is samengevat in onderstaande tabel (tabel 6). 
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Tabel 6 Overzicht van aan de gemeenteraad aangeboden documenten 2014-2018 inzake 

duurzaamheidsbeleid 

 
 
Uit dit overzicht blijkt dat een belangrijk deel van de informatievoorziening aan de 
gemeenteraad via de planning & controlcyclus verliep. Daarnaast ontving de gemeenteraad met 
enige regelmaat informatieve brieven van het college van burgemeester en wethouders.  
 
  

Titel document Type document Doel van het document

Datum 

inhoudbehandeling 

raad

Inhoud behandeling en 

besluit

1. besluitvorming, 2. 

voortgang, 3. P&C, 4. 

raadsstuk, 5. anders, 

namelijk (vul een cijfer 

in)

1. informerend, 2. 

besluitvormend, 3. 

raadplegend, 4 anders, 

namelijk (vul een cijfer 

in)

xx-xx-xxxx beschrijving

RVB14-0066 Raadsprogramma 2014-2018 5 2

Collegeprogramma 2014-2018 5 4

Prestatieafspraken 2014-2018 gemeente 

Bergen op Zoom-Stadlander
5 1

RVB15-0039 Jaarstukken 2014
3 2

18-6-2015 / 8-7-

2015

Geamendeerd 

vastgesteld

RVB14-0083 Begroting 2015; 

Meerjarenprogrammabegroting 2016-2018
3 2

6-11-2014 / 13-11-

2014
Conform 

RVB 16-009 Afvalstoffenbeeidsplan 1 2

RVB16-0054 Jaarstukken 2015
3 2 07-07-16

Geamendeerd 

vastgesteld

RVB15-0068 Begroting 2016 en 

Meerjarenbegroting 2017-2019
3 2

5-11-2015/ 12-11-

2015

Geamendeerd 

vastgesteld 

RVB17-0016 Jaarstukken 2016 3 2 21-06-17 Conform 

RVB16-0065 Begroting 2017 en 

Meerjarenbegroting 2018-2020
3 2

8-11-2016 / 10-11-

2016
Confrom 

RVB17-0067   Begroting 2018 en 

Meerjarenraming 2019 2021
3 2

Coalitieakkoord 2018-2022 5 4

Plan van aanpak duurzaamheidsvisie 20 april 

2015 / RMD15-0023
2 3 nvt nvt

08-01-2016 - Oprichting Cooperatie Energiek 

Brabantse Wal u.a. - U15-019988
2 1 nvt nvt

RVB15-0084 Visie duurzame ontwikkeling 

gemeente Bergen op Zoom
1 2 28-01-16 Conform 

U14-002592 Prestatieafspraken 2014-2018 2 1

U15-021264  Visie Sroi 2 1

U16-002852  Subsidieregeling Energie 

Innovatiefond
2 1

U16-062116  Monitoring inzake SROI 2 1

U17-001431 Procesaanpak klimaatadaprtatie in 

2017
2 1

U17-014733 Verduurzaming mobiliteit 2 1 nvt nvt

U17-005928  Energie-innovatiefonds 2 1

U17-011770 Voortgang klimaatadaptatie 2 1

Bestemmingsplan De Linie (voorbeeld)** 1 1

(*) Voorbeeld van bestemmingsplan, hoofdstuk 

5 duurzaamheid

Behandeling raad
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De gemeenteraad is enkele keren in de gelegenheid gesteld om een besluit te nemen over een 
raadsvoorstel. Dat betrof onder andere de Notitie Visie duurzame ontwikkeling gemeente 
Bergen op Zoom, waarvan de gemeenteraad kennis heeft genomen en daarbij kaders heeft 
vastgesteld op 28 januari 2016 en het Afvalstoffenbeleidsplan dat is vastgesteld op 24 maart 
2016. 
 

6.3. Sturing 

De gemeenteraad ‘zet de koers uit’ en de bevoegdheid daartoe is vastgelegd in de 

Gemeentewet9. Ter uitvoering van deze bevoegdheid staat de gemeenteraad een aantal 

instrumenten ter beschikking. In relatie tot het duurzaamheidsbeleid is dat niet alleen het 

vaststellen van het financieel kader (budgetrecht van de gemeenteraad), maar ook het 

inhoudelijk kader, dat wil zeggen dat de gemeenteraad aangeeft wat het doel en het te bereiken 

resultaat is. Tabel 7 illustreert de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 
Tabel 7: Bevoegdheid van de gemeenteraad om kaders te stellen 

 Kaderstelling 

Doelstellingen beleid Wat willen we bereiken? 

Te leveren prestaties Wat gaan we daarvoor (laten) doen? 

In te zetten middelen Wat mag dat kosten?  

 

Voor de toepassing van deze bevoegdheid valt te denken aan: 

• het vaststellen van een visie of beleidsplan; 

• het vaststellen van het bijbehorende budget en de dekking; 

• het vaststellen van de gemeentebegroting; 

• het vaststellen van moties. 

 

Visie 
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad van de Notitie Visie duurzame ontwikkeling 
gemeente Bergen op Zoom heeft kennis genomen en daarbij geen inhoudelijke kaders, maar 
kaders ten aanzien van het participatieproces heeft vastgesteld. In de voorbereiding van dit 
besluit is een werkatelier voor de raadsleden georganiseerd om relevante thema’s op te halen. 
Het beoogd maatschappelijk effect en de doelstelling zijn geformuleerd als: ‘We streven naar 
een duurzame, gezonde en leefbare stad.’ De rol van de gemeente is stimulerend, verbindend, 
faciliterend en participerend met de nadruk op faciliteren. ‘Duurzame ontwikkeling is een 
interactief en collectief proces waar we uitgaan van vertrouwen, creativiteit en samenwerking.’ 
Voor wat betreft de relatie met andere beleidsterreinen is het doel duurzaamheid te verankeren 
en kansen te benutten.  
 
Budget 
De gemeenteraad heeft geen budget beschikbaar gesteld ter uitvoering van de visie. 
 
Gemeentebegrotingen 2015, 2016, 2017 en 2018 
Een belangrijk deel van het uitzetten van de koers van het duurzaamheidsbeleid vindt plaats 
door vaststelling van de jaarlijkse gemeentebegroting. 
 

                                                      
9 Artikel 147 juncto artikel 108 Gemeentewet regelt de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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In de gemeentebegroting 2015 was voor het eerst een afzonderlijke paragraaf duurzaamheid 
opgenomen met zeven speerpunten, die zowel de thema’s People, Planet als Profit betreffen. 
Deze speerpunten werden uitgewerkt in elf actiepunten (zie voor meer informatie paragraaf 
4.1). 
 
In de gemeentebegroting 2016 refereerde het college van burgemeester en wethouders onder 
andere aan het feit dat Bergen op Zoom de groenste stad van Europa is geworden.  
Ook ging het college van burgemeester en wethouders in op de bestuursstijl die het voorstaat. 
‘Wij zien het publieke domein als iets van ons allemaal. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
instellingen en overheid. Onze rol binnen dit geheel verandert. We leggen verbindingen. We 
schakelen tussen alle actoren binnen het publieke domein.’ Het college van burgemeester en 
wethouders schreef verder ervan overtuigd te zijn dat initiatieven die vanuit de gemeenschap 
ontstaan, doorgaans beter aansluiten bij de behoeften die er leven. ‘Dat vraagt om een andere 
bestuursstijl, die ruimte geeft om innovatief, initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Door de nauwe 
samenwerking met de inwoners, ondernemers, politieke partijen en andere betrokkenen 
ontstaan meer en meer horizontale en tijdelijke samenwerkingsverbanden.’ 
 
De zeven speerpunten en de uitwerking in elf actiepunten uit de begroting 2015 zijn onverkort 
herhaald in de gemeentebegroting 2016. Bij ieder actiepunt is aangegeven hoe het gerealiseerd 
zal worden. 
 
In de inleiding van de gemeentebegroting 2017 schreef het college van burgemeester en 
wethouders dat in de resterende raadsperiode in het bijzonder aandacht gegeven zou worden 
aan een aantal majeure onderwerpen/ontwikkelingen die door de gemeenteraad waren 
vastgesteld in het Beleidskader 2017-2020. Duurzaamheid behoorde niet tot de genoemde 
onderwerpen/ontwikkelingen. 
 
De vier pijlers die de rol van de gemeente concretiseren ten aanzien van duurzaamheid gaan 
vooraf aan de zeven speerpunten en de uitwerking in elf actiepunten die ook in de eerdere 
gemeentebegrotingen zijn genoemd. De vertaling in activiteiten is geactualiseerd, waarbij de 
inzet voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt middels participatieplaatsen 
opvalt en het opgerichte Natuurpodium voor natuur- en milieueducatie en expertisecentrum 
rond duurzaamheidsvraagstukken. 
 
In de gemeentebegroting 2018 is eveneens het programma duurzaamheid opgenomen. Ook dit 
programma bevat de uit eerdere gemeentebegrotingen bekende zeven speerpunten en elf 
actiepunten. Op onderdelen is de vertaling in activiteiten geactualiseerd, zoals ten aanzien van 
de pilot Huis aan Huis inzameling Plastic met zakken.  
 
Moties 
De gemeenteraad heeft daarnaast ook zelf het initiatief genomen om de koers mede uit te 
zetten. Bij de behandeling van de gemeentebegrotingen en de jaarstukken, en ook op andere 
momenten, zijn diverse moties aangenomen (tabel 8) die betrekking hebben op een van de 
thema’s People, Planet, Profit. 
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Tabel 8: Moties 

Datum Bij de behandeling 
van 

Motie Inhoud  

6/13-11-
2014 

Gemeentebegroting 
2015 

Motie Onderzoek te verrichten hoe zo snel mogelijk 
kan worden overgegaan op openbare 
ledverlichting. 

idem idem Motie Middelen te reserveren als startkapitaal van 
de energiecoöperatie. 

5/12-11/2015 Gemeentebegroting 
2016 

Motie Een startfoto te maken van kansen en 
bedreigingen op het gebied van 
werkgelegenheid, bedrijventerreinen, 
modaliteiten, mobiliteit, infrastructuur, 
regionale samenwerking, onderwijs en het 
opheffen van beperkingen voor 
grensoverschrijdende arbeid. 

idem idem Motie Intensiveren plan van aanpak inzake 
klimaatadaptatie. 

8/10-11-
2016 

Gemeentebegroting 
2017 

Motie Beleid ten aanzien van kinderarmoede 
ombouwen naar een Bergs kindpakket. 

idem idem Motie In overleg met maatschappelijke organisaties 
en burgers een conferentie gelijke kansen te 
organiseren om tweedeling in Bergen op 
Zoom tegen te gaan. 

idem idem Motie Structurele verhoging van het 
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. 

idem idem Motie In samenwerking met andere (West-
Brabantse) gemeenten, het voortgezet 
onderwijs en het bedrijfsleven een plan van 
aanpak formuleren gericht op verbetering 
van kansen voor jongeren op de 
arbeidsmarkt, bestrijding van schooluitval en 
schoolverzuim. 

idem idem Motie Duidelijke vuistregels te formuleren, zodanig 
dat bij de bestemming van een concreet 
gebied in ieder geval rekening wordt 
gehouden met de mate waarin een 
bestemming bijdraagt aan de vitaliteit van 
het buitengebied, de ontwikkeling van 
duurzaamheid en de mate van respectering 
van natuurwaarden, toeristische activiteit, 
veiligheid en leefbaarheid. 

30-03-2017 Overig Motie Actieve informatie aan de inwoners over de 
positieve gevolgen van vergroening en de 
negatieve gevolgen van het verstenen van 
particuliere tuinen en hierbij gebruikmaken 
van het landelijke programma Operatie 
Steenbreek. 

30-03-2017 Overig Motie De raad mee te nemen met betrekking tot 
plaatsing van de vervangende windmolens 
en daarbij de mogelijke effecten op de 
omgeving in beeld te brengen. De raad te 
informeren over de mogelijkheden en 
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ontwikkelingen met betrekking tot duurzame 
energieopwekking. 

21-06-2017 Jaarstukken 2016 Motie Bij de bouw van nieuwe 
onderwijsvoorzieningen de optie van een 
groen schoolplein mee te nemen.  
Bij alle (bouw)projecten ‘groene daken’ 
onder de aandacht brengen en de aanleg 
ervan stimuleren. 

22-06-2017 Beleidskader  
2018-2021 

Motie In het bestuurlijk overleg met de provincie 
over de toekomstige concessie openbaar 
busvervoer pleiten voor ‘zero-emissie’ 
bussen. Bij inkoop ten behoeve van het 
eigen wagenpark zoveel als mogelijk te gaan 
voor auto’s met zero-emissie. Bij de aanleg 
en het onderhoud van de laadinfrastructuur 
actief te ijveren voor verbetering ervan, zodat 
de infrastructuur optimaal tegemoet komt 
aan de groei en ontwikkeling van elektrisch 
aangedreven vervoer. De raad over het 
onderwerp verduurzaming en mobiliteit met 
regelmaat informeren. 

25-10-2017 Krediet centrale 
huisvesting Bergse 
carnavalsbouwclubs 
en Stichting 
Vastenavend 

Motie Jaarlijks bij de optochten in de gemeente 
Bergen op Zoom een gemeentelijke 
stimuleringsprijs toekennen, de BioBest 
Trofee, aan een deelnemer die op een 
vernieuwende en originele wijze 
gebruikmaakt van duurzame en/of biobased 
grondstoffen en kiest voor (her)gebruik, 
ingaande 2018. 

23-11-2017 Overig Motie Onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
en randvoorwaarden (technisch, juridisch, 
financieel, temporeel) voor het aanleggen 
van warmtenetten in de gemeente met 
daarbij relevante leveranciers en afnemers. 

20-12-2017 GR Regio West-
Brabant 

Motie De regio West-Brabant dient bij te dragen 
aan de realisatie van (internationaal) 
geformuleerde doelstellingen op het gebied 
van klimaat en duurzaamheid. 

 
Een verklaring voor het aantal ingediende moties is enerzijds de betrokkenheid van de 
gemeenteraad bij het thema duurzaamheid en anderzijds is het mogelijk een illustratie van de 
kritiek die de gemeenteraad heeft. Tijdens het gesprek met raadsleden op 17 mei 2018 kwam 
naar voren dat het momenteel ontbreekt aan concrete doelstellingen en concrete (integrale) 
acties. Waar het college van burgemeester en wethouders de rol van de gemeente omschrijft in 
het ruimte geven aan de samenleving om innovatief, initiatiefrijk en ondernemend te zijn, zien 
de raadsleden duurzaamheid als een overheidsverantwoordelijkheid, die eventueel dwingende 
maatregelen moet opleggen. Idealiter wordt in samenspraak met de gemeenschap van Bergen 
op Zoom een dynamische duurzaamheidsagenda opgesteld met concrete acties, aldus de 
raadsleden. 
 
In hoeverre uitvoering is gegeven aan de moties is niet duidelijk. De gemeenteraad heeft 
hierover in ieder geval geen terugkoppeling gehad, zo blijkt uit de interviews. 
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6.4. Beheersing 

Eén van de instrumenten voor de gemeenteraad om de uitvoering te controleren is het 
vaststellen van de jaarstukken en daarnaast door kennis te nemen van de door het college van 
burgemeester en wethouders verstrekte actieve informatie middels raadsinformatiebrieven.  
Tijdens de behandeling van de Notitie Visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom 
in de commissie Stad en Ruimte op 20 januari 2016, werd de toezegging gedaan om de 
gemeenteraad periodiek te informeren over de initiatieven en bereikte resultaten op het gebied 
van duurzame ontwikkeling. 
 
Jaarstukken 2014, 2015, 2016 en 2017 
Het college van burgemeester en wethouders legt middels de jaarstukken verantwoording af 
over het gevoerde beleid. 
 
Het jaarverslag 2014 bevatte het programma Milieuvoorzieningen met de producten 
huishoudelijk afval, riolen en milieu. Leidend was de kadernota Milieu en Duurzaamheid 2010- 
2014. Er is verslag gedaan van de uitvoering van de wettelijke taken op milieuterrein en de 
uitvoering van enkele projecten uit de kadernota, zoals de duurzaamheidstop ‘Van Denken naar 
Doen’ begin 2014. Het programma Economie bevat als accentverschuiving de inzet op het 
thema Biobased Economy. Doel is bestaande bedrijvigheid in Bergen op Zoom te verbinden 
aan dit thema en daarmee de aantrekkingskracht van de gemeente als vestigingsplaats voor 
innovatieve bedrijvigheid te vergroten. 
 
In het jaarverslag 2015 is in de paragraaf duurzaamheid ter uitvoering van de zeven 
speerpunten uit de gemeentebegroting 2015 verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten en 
bereikte resultaten in 2015, zoals: 

• Opstelling van een breed gedragen visie op duurzaamheid. 

• Optimaal gebruik van lokale duurzame energie en de oprichting van de 

energiecoöperatie Brabantse Wal. 

• Opstelling van een gemeentebrede groenvisie en boombeheerplan. 

• Uitvoering van de participatiekaart met ‘groene’ participatietrajecten. 

• Opstelling van een afvalstoffenbeleidsplan. 

• Opstelling plan van aanpak Biobased Economy. 

• Professionalisering SROI-punt en opstelling plan van aanpak voor de uitwerking van de 

visie op SROI. 

• Evaluatie van het inkoopbeleid. 

• Vanaf 2016 bestrijden van onkruid op milieuvriendelijke wijze. 

• Uitvoering projecten aanleg gescheiden riolering. 
 
In oktober 2016 is de midterm review 2014-2018 verschenen. Hierin meldde het college van 
burgemeester en wethouders welke raads- en collegebesluiten waren genomen ter uitvoering 
van de genoemde elf actiepunten, zoals: 

• Oprichting van de coöperatie Energiek Brabantse Wal. 

• Vaststelling van de Visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom. 

• Voorbereiden van de opstelling van een gemeentebrede Groenvisie. 

• Vaststelling van het Avalstoffenbeleidsplan. 

• Vaststelling van het Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom. 

• Vaststelling van de Visie op SROI ‘Winst voor de samenleving’. 

• Vaststelling Aanpak klimaatadaptatie gemeente Bergen op Zoom. 
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In de inleiding van het jaarverslag 2016 staat dat het college van burgemeester en wethouders 
op 25 maart 2016 de uitvoeringsnota ‘Meedenken en meedoen’ aan de gemeenteraad toezond. 
Aan de hand van deze nota wilde het college van burgemeester en wethouders uitvoering 
geven aan initiatieven rondom meedoen (maatschappelijke participatie), meedenken 
(beleidsparticipatie) en zelf doen (maatschappelijk initiatief).  
 
In het programma duurzaamheid is verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten in 2016, in 
het kader van de zeven speerpunten van zeven van de elf actiepunten, zoals: 

• Vaststellen visie op duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom. 

• Organiseren van expertsessie water in de tuin en campagneteam Gageldonk-West. 

• Organiseren van expertsessie water. 

• Uitvoeren Scan klimaatadaptatie. 

• Opstellen Groen menukaart monumenten. 

• Uitvoeren Voorlichtingserie WattStraks? 

• Organiseren jaarlijkse wijkactie energiebesparing. 

• Organiseren Wedstrijd Duurzame Duimen. 

• Uitbreiden laadpalen. 

• Ondersteunen Natuurpodium Brabantse Wal met een onderwijsprogramma. 

• Organiseren Regionale DuurzaamheidsTOP met Roosendaal, Breda en de provincie. 

• Uitvoeren Project toekomstbestendig Lage Meren Meilust met een bijdrage ad € 88.500 

uit het Energie Innovatie 

Fonds. 

• Vaststellen businessplan door 

de aandeelhouders van de 

Green Chemistry Campus BV. 

• Uitvoeren van het project 

Biobased proeftuin Anton van 

Duinkerkenpark 2017, in 

samenwerking met de HAS 

Hogeschool (Den Bosch). 
In het jaarverslag is daarnaast 
gerapporteerd over de uitvoering van  
projecten, zoals de herstructurering  
Gageldonk-West (zie figuur 8). 
 
In het jaarverslag 2017 is opnieuw de relatie gelegd met de zeven speerpunten en met de elf 
actiepunten uit de gemeentebegroting 2015. Er is verslag gedaan van doorlopende activiteiten 
en van de volgende gerealiseerde zaken: 

• Met ingang van november 2017 geldt het verbod op het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen. 

• Uitvoering van een proef vanaf april 2017 waarbij plastic verpakkingsmateriaal en 

drankenkartons huis-aan-huis met zakken worden ingezameld. 

• Opstelling van een masterplan Biobased Science Art & Technologie. 

• Aan Green Chemistry Campus zijn minor-opleidingen verbonden van Avans- 

Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. 

• Start van het project ‘Bergen op Schoon serviceteams’ met inzet van 

arbeidsparticipanten van de ISD. 

Figuur 8: Gageldonk-West 
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• Doorlopen van een planologische procedure voor de opwaardering van het 

windmolenpark Halsteren. 

• Opstellen van een Regionale Energiestrategie met een visie op het potentieel voor 

besparing en duurzame opwekking van energie in de regio. 
 
Raadsinformatiebrieven 
In de afgelopen jaren zijn de volgende raadsinformatiebrieven en raadsmededelingen aan de 
gemeenteraad gestuurd (tabel 9). 
 
Tabel 9: Raadsinformatiebrieven en raadsmededelingen 

Datum Onderwerp 

05-03-2014 Prestatieafspraken 2014-2018 gemeente Bergen op Zoom - 
Stadlander 

20-04-2015 Plan van aanpak Duurzaamheidsvisie Bergen op Zoom 2015-2018 

17-12-2015 Stand van zaken Sociaal Return on Investment 

29-02-2015 Subsidieregelingen Sociaal Innovatiefonds en Energie-innovatiefonds 

08-01-2016 Oprichting coöperatie Energiek Brabantse Wal 

01-02-2017 Procesaanpak klimaatadaptatie in 2017 

10-02-2017 Monitoring inzake SROI 

29-02-2017 Subsidieregeling Energie innovatiefonds 

26-04-2017 Uitgangspunten en criteria Energie-innovatiefonds 

25-08-2017 Voortgang klimaatadaptatie 

22-11-2017 Verduurzaming mobiliteit 

 
De raadsinformatiebrieven betreffen de informatie over besluiten van het college van 
burgemeester en wethouders over nieuwe initiatieven, informatie over nieuwe ontwikkelingen 
en informatie over de wijze van uitvoering van eerder door de gemeenteraad aangenomen 
moties.  
 
Deze brieven kunnen voor de gemeenteraad aanleiding zijn om aanvullende vragen te stellen 
en het desgewenst agenderen van een onderwerp voor een commissie- of raadsbehandeling. 
De gemeenteraad maakte weinig gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen of zelf 
onderwerpen te agenderen voor commissie- of raadsbehandeling. 

6.5. Verantwoording 

De verantwoording door het college van burgemeester en wethouders heeft voornamelijk 
plaatsgevonden middels de jaarstukken in het kader van de planning & controlcyclus. 
Daarnaast verantwoordde het college van burgemeester en wethouders zich middels de 
raadsinformatiebrieven. 
 
Naar de opvatting van de raadsleden die aanwezig waren bij het gesprek op 17 mei 2018 
verstrekt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad onvoldoende 
strategische informatie. Het is voor hen onduidelijk welke stappen er zijn gezet en een 
totaaloverzicht ontbreekt. 

6.6. Toezicht 

De gemeenteraad dient de doelmatigheid, de effectiviteit en de rechtmatigheid van de 
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te beoordelen. Daarvoor dienen de volgende vragen te 
kunnen worden beantwoord (tabel 10). 
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Tabel 10: Beoordeling van de doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid door de gemeenteraad 

 Verantwoording 

 Doelstellingen beleid Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? 

 Te leveren prestaties Hebben we gedaan (laten doen) wat we zouden doen? 

 In te zetten middelen Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 

 
Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren dient de informatievoorziening aan de gemeenteraad 
daarop te zijn ingericht. Hierbij valt te denken aan de jaarstukken, aan de 
raadsinformatiebrieven en aan uitgevoerde evaluaties. De jaarstukken bevatten echter 
voornamelijk voortgangsinformatie over lopende en nieuwe initiatieven. Datzelfde geldt voor de 
raadsinformatiebrieven en evaluaties. Er wordt weliswaar een koppeling gelegd met de in 2015 
geformuleerde zeven speerpunten en elf actiepunten, maar deze zijn onvoldoende concreet 
gemaakt om de beoordeling te kunnen uitvoeren.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat er weliswaar diverse projecten zijn uitgevoerd, maar dat 
een totaaloverzicht ontbreekt. Ook bestaat er geen inzicht in de bestede budgetten, aangezien 
de financiering binnen het betreffende beleidsveld in de lopende begroting is gevonden. 
Duurzaamheid is daarmee thans facetbeleid dat betrekking heeft op elk beleidsthema en  
-programma. Dat maakt het complex om inzicht te verkrijgen in de doelstellingen en de 
bijbehorende budgetten om duurzaamheid te ontwikkelen. Er zijn bovendien geen criteria 
waaraan bij de afweging van duurzaamheid moet worden getoetst.  
Voor de gemeenteraad is het bovendien complex aangezien voor het thema duurzaamheid 
meerdere collegeleden tegelijkertijd verantwoordelijk kunnen zijn, te weten de 
portefeuillehouder duurzaamheid en de portefeuillehouder van het betreffende 
beleidsprogramma met hun eigen belangen. 

6.7. Kwaliteit van de raadsinformatie 

De informatie die middels de planning & controlcyclus en de raadsinformatiebrieven aan de 

gemeenteraad is aangeboden is beoordeeld aan de hand van de volgende criteria (tabel 11). 

De beoordeling is weergegeven met kleuren. 

 
Tabel 11: Kwaliteit van de raadsinformatie 

Criterium Omschrijving  

Actualiteit Is de informatie actueel en is deze tijdig aangeboden? Sluit de 

informatie aan op eerdere rapportages, nota’s en dergelijke? 

 

Eenduidigheid Is er afstemming met de informatie die via de reguliere 

planning en controlcyclus aan de gemeenteraad is 

aangeboden? 

 

Volledigheid Sluit de informatie aan op de informatiebehoefte van de 

gemeenteraad?  

Is deze van voldoende reikwijdte en van het juiste 

detailniveau? 

 

Begrijpelijkheid Is de informatie toegankelijk, makkelijk leesbaar en 

begrijpelijk? 
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Legenda: 

Groen: Goed 

Oranje: Voor verbetering vatbaar 

Rood: Onvoldoende 

  

6.8. VRAAG 13: Op welke wijze is aan de kaderstellende en controlerende 

rol van de raad invulling gegeven? 

Om te kunnen sturen, beheersen en toezicht houden staan de gemeenteraad een aantal 
instrumenten ter beschikking. Kort samengevat betreft dit het stellen van kaders door besluiten 
te nemen over de visie en middelen ter beschikking te stellen, de voortgang te conroleren aan 
de hand van informatie van het college van burgemeester en wethouders en door een oordeel 
te geven over de bereikte resultaten aan de hand van verantwoordingsinformatie van het 
college van burgemeester en wethouders, bijvoorbeeld in het kader van de planning & 
controlcyclus. 

6.8.1. Beantwoording deelvraag 13 

Op welke wijze is aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad invulling 

gegeven? 

 
De gemeenteraad is ten aanzien van enkele beleidsonderwerpen middels een raadsvoorstel en 
-besluit in staat gesteld beleidskaders te stellen. Ten aanzien van het thema duurzaamheid is 
de raad voorgesteld kennis te nemen van de door het college geformuleerde visie en heeft 
daarbij alleen de kaders vastgesteld. Dit zijn geen inhoudelijke kaders, maar kaders om het 
interactieve proces met de gemeenschap van Bergen op Zoom vorm te geven.  
De paragraaf duurzaamheid in de gemeentebegrotingen van 2015, 2016, 2017 en 2018 bevat 
consistent dezelfde zeven speerpunten en elf actiepunten. Deze zijn niet concreet (SMART) 
geformuleerd en missen daarmee hun kaderstellende kracht. 
De gemeenteraad heeft middels het aannemen van moties de gelegenheid gebruikt om 
(nieuwe) kaders te stellen. Verder blijkt uit het onderzoek dat het college van burgemeester en 
wethouders op belangrijke onderdelen van het thema duurzaamheid zelfstandig besluiten heeft 
genomen. 
 
De controlerende rol van de gemeenteraad heeft invulling gekregen door de informatie die door 
middel van de jaarverslagen en de raadsinformatiebrieven is verstrekt. Deze informatie had in 
het algemeen het karakter van informatie op operationeel niveau en niet op het gewenste 
strategische niveau. 
 

6.9. VRAAG 14: Hoe en in hoeverre worden het college en/of de raad 

geïnformeerd over de voortgang van uitvoering van de 

beleidsdoelstellingen? 

In Bergen op Zoom neemt het college van burgemeester en wethouders besluiten aan de hand 
van collegevoorstellen van de ambtelijke organisatie. Onderdeel van de besluitvorming is in het 
algemeen de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief of een memo van 
de verantwoordelijk wethouder. In juli 2017 heeft de gemeenteraad tijdens een beeldvormende 

vergadering een presentatie gekregen van hetgeen op het gebied van duurzaamheid tot stand is gebracht 
en is een aantal strategische richtingen voor duurzame energie geduid. 
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6.9.1. Beantwoording deelvraag 14 

Hoe en in hoeverre worden het college en/of de raad geïnformeerd over de voortgang van 

uitvoering van de beleidsdoelstellingen? 

 
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de 
voortgang van de diverse projecten en initiatieven via de documenten die worden gemaakt in 
het kader van de planning & controlcyclus.  
In de afgelopen jaren is daarnaast een aantal informatieve brieven aan de gemeenteraad 
gestuurd over diverse onderwerpen betreffende duurzaamheid. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad tijdens een beeldvormende raad in juli 2017 een presentatie gekregen van 
hetgeen op het gebied van duurzaamheid tot stand is gebracht en is een aantal strategische 
richtingen voor duurzame energie geduid.  
 

6.10. VRAAG 15: Vindt er tussentijds bijsturing plaats door het 

college/de raad indien blijkt dat de verlangde prestaties niet 

gerealiseerd worden? 

In Bergen op Zoom zijn de afgelopen jaren vele projecten op initiatief van de verantwoordelijk 
wethouder en van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners tot stand gekomen. 
Vaak, maar niet in alle gevallen, is de gemeenteraad daarover geinformeerd door het college 
van burgemeester en wethouders. Een relatie met het lange termijn beleid van de gemeente 
Bergen op Zoom is daarbij niet gelegd. 
 

Figuur 9: De Rode Schouw School in Halsteren is door het schoolbestuur geheel verduurzaamd op eigen initiatief 
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6.10.1. Beantwoording deelvraag 15 

Vindt er tussentijds bijsturing plaats door het college/de raad indien blijkt dat de verlangde 

prestaties niet gerealiseerd worden? 

 
Concrete prestaties zijn vooraf niet vastgelegd. De bestuursstijl die het college van 
burgemeester en wethouders voorstaat, houdt in dat ruimte aan de gemeenschap van Bergen 
op Zoom wordt gegeven om innovatief, initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Door de nauwe 
samenwerking met de inwoners, ondernemers, politieke partijen en andere betrokkenen 
ontstaan meer en meer horizontale en tijdelijke samenwerkingsverbanden, aldus het college 
van burgemeester en wethouders.  
Dit betekent dat van bijsturing slechts in geringe mate sprake kan zijn, waar de gemeente het 
initiatief heeft genomen om beleid vast te stellen en uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het 
afvalstoffenbeleidsplan en SROI. 
 

6.11. VRAAG 16: Wordt het beleid geëvalueerd, wordt getoetst of de 

beoogde effecten zijn bereikt en hoe wordt dit meegenomen in het 

opstellen van nieuwe beleidsdoelstellingen? 

In de afgelopen jaren is door het college van burgemeester en wethouders accent gelegd op 
het bevorderen van bewustwording van de noodzaak tot verduurzaming, hoewel dat niet een 
expliciet beleidsuitgangspunt was. Deze bewustwording was zowel intern gericht op alle 
beleidsvelden van de gemeente als op maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. 

6.11.1. Beantwoording deelvraag 16 

Wordt het beleid geëvalueerd, wordt getoetst of de beoogde effecten zijn bereikt en hoe 

wordt dit meegenomen in het opstellen van nieuwe beleidsdoelstellingen? 

 
In de afgelopen jaren is het beleid niet geëvalueerd blijkens rapportages. Er is dan ook geen 
sprake van een cyclus die via evaluatie van behaalde prestaties en effecten leidt tot nieuwe 
beleidsdoelstellingen. 
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7. VERGELIJKING MET ANDERE GEMEENTEN 

In dit hoofdstuk wordt de gemeente Bergen op Zoom vergeleken met het landelijk gemiddelde 
van de duurzaamheidsscore voor alle Nederlandse gemeenten en met vier specifieke 
gemeenten. Tenslotte wordt deelvraag 17 (paragraaf 7.1.) beantwoord. 
 

7.1. VRAAG 17: Hoe doet de gemeente Bergen op Zoom het vergeleken met 

andere gemeenten, op het gebied van een doelmatig en doeltreffend 

duurzaamheidsbeleid? 

7.1.1. Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten wordt sinds 2014 jaarlijks door Telos uitgebracht. 
Aan de hand van 109 indicatoren wordt de duurzaamheidsscore voor alle gemeenten in 
Nederland in kaart gebracht.  
 
De gemeente Bergen op Zoom komt in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017 van 
Telos op een eindscore van 48,3 uit. Daarmee staat de gemeente Bergen op Zoom op plaats 
298 van de in totaal 388 Nederlandse gemeenten.  
 
Uitgesplitst naar de drie kapitalen die de monitor onderscheidt, scoort de gemeente Bergen op 
Zoom (score 45,2; plaats 313 in de rangorde) lager dan het gemiddelde van alle Nederlandse 
gemeenten (score 50,4) als het gaat om Sociaal-Cultureel Kapitaal (economische participatie, 
gezondheid, kunst en cultuur, maatschappelijke participatie, onderwijs, veiligheid, en 
woonomgeving). Op Ecologisch Kapitaal (afval en grondstoffen, bodem, energie, hinder en 
calamiteiten, lucht, natuur & landschap en water) scoort de gemeente Bergen op Zoom (score 
55,0; plaats 182 in de rangorde) juist hoger dan gemiddeld (score 54,4). Als het gaat om 
Economisch Kapitaal (arbeid, concurrentievermogen, infrastructuur en bereikbaarheid, kennis 
en ruimtelijke vestigingsvoorwaarden), dan scoort de gemeente Bergen op Zoom (score 44,7; 
plaats 268 in de rangorde) lager dan het gemiddelde (score 47,0). 
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7.1.2. Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 

De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) is een landelijke monitor gebaseerd op 24 
verschillende indicatoren om gemeenten in Nederland met elkaar te kunnen vergelijken op het 
gebied van duurzaamheid. De GDI is ontwikkeld door de Stichting Duurzame Samenleving. 
Figuur 11 geeft de score van de gemeente Bergen op Zoom weer (peiljaar: 2017). Het 
middelpunt van het spinnenweb betekent een score van 0, geen duurzaamheid. De buitenste 
cirkel houdt een score van 10 in, een zeer hoge mate van duurzaamheid. De rode lijn geeft de 
gemiddelde scores van alle Nederlandse gemeenten weer.  
 
Te zien is dat de gemeente Bergen op Zoom hoger scoort dan het landelijk gemiddelde als het 
gaat om sport, afvalscheiding, energiegebruik woningen, energiebesparing woningen en CO2 
uitstoot wegverkeer. De gemeente Bergen op Zoom scoort zichtbaar lager dan het landelijk 
gemiddelde als het gaat om hernieuwbare energie. 

Figuur 10: Totaalscore Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017 
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7.1.3. Vier gemeenten nader beschouwd 

Om de deelvraag te beantwoorden is de gemeente Bergen op Zoom vergeleken met vier 
andere gemeenten. De keuze van deze gemeenten is tot stand gekomen in overleg met 
raadsleden van de gemeente Bergen op Zoom. De informatie die door de betreffende 
gemeenten is verstrekt, is zonder vermelding van de gemeentenaam opgenomen in het rapport 
door vermelding van de letters A, B, C en D (zie bijlage 6).  
 
Duurzaamheid is bij alle gemeenten een relevant beleidsterrein. Meerdere gemeenten hebben 
stakeholders betrokken bij het opstellen van het beleid. De structurele budgetten voor 
duurzaamheidsbeleid variëren van € 0,- tot € 506.000,-. Daarnaast hebben gemeenten 
incidentele budgetten beschikbaar. Deze incidentele budgetten worden deels ingezet voor 
leningen en/of subsidies. De focus van de gemeenten ligt veelal op de energietransitie en dus, 
net als bij de gemeente Bergen op Zoom, op het onderdeel ‘Planet’. Het blijkt voor de 
gemeenten moeilijk om een totaaloverzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van 
duurzaamheid, aangezien duurzaamheid verspreid is over meerdere beleidsvelden. 

7.1.4. Vergelijking op basis van kengetallen 

Tabel 12 laat de vergelijking zien op basis van de volgende kengetallen: 

• Structureel beschikbaar budget voor duurzaamheidsbeleid. 

• Bedrag per inwoner. 

• Formatieomvang voor duurzaamheidsbeleid (vast). 

Figuur 11: Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2017 gemeente Bergen op Zoom 
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Gemeente Budget € per inwoner Fte 

A  € 50.000,- € 0,65 0,2 

B  € 506.000,- € 3,22 Onbekend 

C  € 67.000,- € 0,31 2 

D*  € 0,- € 0,- 0,8 

Bergen op Zoom € 70.000,- € 1,05 0,8 

Gemiddeld € 138.600,- € 1,05 0,95 

 
 
* Gemeente D heeft een investeringsbudget van €€ 74.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 

de duurzaamheidsagenda 2016-2018. 

  
Kanttekening die bij tabel 12 gemaakt moet worden is dat duurzaamheid bij vrijwel alle 
gemeenten verspreid is over meerdere beleidsterreinen. Dit betekent dat ook het budget voor 
duurzaamheid versnipperd is. Daarnaast zijn er gemeenten die naast vaste capaciteit ook 
capaciteit ingehuurd hebben. Verder zijn er gemeenten die naast een structureel budget, ook 
over incidenteel geld voor duurzaamheid beschikken.  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom lager scoort dan het 
gemiddelde als het gaat om structureel beschikbaar budget voor duurzaamheidsbeleid en de 
vaste formatieomvang voor duurzaamheid. Als wordt gekeken naar het bedrag per inwoner, dan 
is dat gelijk aan het gemiddelde. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gaat om een zeer 
beperkte vergelijking met slechts vier andere gemeenten. Het doel hierbij is om enig gevoel te 
krijgen hoe de gemeente Bergen op Zoom het doet in vergelijking met andere gemeenten.   

7.1.5. Beantwoording deelvraag 17 

Hoe doet de gemeente Bergen op Zoom het vergeleken met andere gemeenten, op het gebied 
van een doelmatig en doeltreffend duurzaamheidsbeleid? 
 
De gemeente Bergen op Zoom presteert onder het gemiddelde ten aanzien van 
duurzaamheid, gezien de vergelijking op basis van kengetallen. Wel moet worden opgemerkt 
dat alleen gemeente B een hoger structureel budget beschikbaar heeft voor 
duurzaamheidsbeleid. Uit zowel de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017 van Telos 
als de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2017 blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom hoger 
scoort dan het landelijke gemiddelde als het gaat om aspecten die vallen onder ‘Planet’. Net als 
bij de gemeente Bergen op Zoom, ligt ook bij andere gemeenten de focus op het onderdeel 
‘Planet’. 
 
 
 
  

Tabel 12: Vergelijking gemeenten op basis van kengetallen 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk formuleert de Rekenkamer op basis van het onderzoek de volgende conclusies 
en aanbevelingen. 

8.1. Conclusies 

 

1. De gemeente Bergen op Zoom hecht een groot belang aan het leveren van een 

bijdrage aan de nationale en internationale doelen op het thema duurzaamheid. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit het Collegeprogramma 2014-2018 waarin elf actiepunten zijn 

geformuleerd, die consequent leidraad waren in de afgelopen jaren en het nieuwe 

coalitieakkoord 2018-2022 ‘Brug naar de toekomst’. Ook is de betrokkenheid van de 

gemeenteraad bij dit thema groot. 

2. De actiepunten zijn gebaseerd op zeven speerpunten. Deze speerpunten zijn 

geformuleerd om een algemeen kader te bieden, passend bij de doorontwikkeling naar 

een regie- en netwerkgemeente. Het kader bevat geen concrete (SMART) doelen. Van 

het ontwikkelen van indicatoren is afgezien.  

3. De inzet van middelen (ambtelijke capaciteit en werkbudget) voor het thema 

duurzaamheid was beperkt. De ambities van de gemeente reikten verder dan financieel 

en formatief mogelijk was. 

4. Aan de organisatorische en bestuurlijke inbedding van het thema duurzaamheid heeft 

geen uitwerking ten grondslag gelegen volgens de eisen van bijvoorbeeld 

programmamanagement en coördinerende wethouder. 

5. Aangezien duurzaamheid is gezien als facetbeleid, vond de financiering van projecten 

of initiatieven plaats uit de lopende begroting of met medefinanciering door externe 

partijen. Het is niet mogelijk gebleken een totaaloverzicht van de investeringen en van 

de diverse duurzaamheidsmaatregelen samen te stellen, zodat er geen inzicht is in 

hoeverre de investeringen doelmatig zijn geweest.  

6. De ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid kende onder deze omstandigheden zijn 

beperkingen. Weliswaar zijn vele initiatieven en projecten in de afgelopen jaren tot 

uitvoering gekomen, de samenhang en het overzicht hebben ontbroken.  

7. Er heeft geen structurele evaluatie van de uitgevoerde projecten en 

duurzaamheidsmaatregelen plaatsgevonden, zodat er geen onderbouwd inzicht is in 

hoeverre de beoogde effecten zijn bereikt. 

8. Er is met name ingezet op het vergroten van de bewustwording voor het thema 

duurzaamheid bij inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven en bij het 

bestuur en de medewerkers van de gemeente zelf. Op dit punt zijn flinke vorderingen 

gemaakt, gezien bijvoorbeeld de belangstelling van scholen en het publiek voor het 

Natuurpodium, van het bedrijfsleven voor de Green Chemistry Campus en van het 

bestuur en medewerkers van de gemeente bij het scheiden van afval. 

9. De gemeente Bergen op Zoom heeft op het gebied van duurzaamheid vele 

samenwerkingsrelaties met andere overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, 

stichtingen, verenigingen en inwoners tot stand gebracht. De rol die de gemeente 
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daarin vervult, is bij deze partijen niet altijd duidelijk, wat soms leidt tot onbegrip. Er 

wordt van de gemeente een duidelijke regierol verwacht. 

10. Uit de door de gemeente Bergen op Zoom ingevulde Lokale Duurzaamheidsmeter 

(LDM) in 2009 en in 2018 blijkt dat de gemeente zich in bescheiden mate heeft 

verbeterd. De gemeente scoort het best op de normen op het gebied van Planet. 

11. De gemeenteraad is actief geïnformeerd door het college van burgemeester en 

wethouders op operationeel uitvoerend niveau. Het ontbrak aan strategische informatie 

en voorstellen voor een adequate governance van het duurzaamheidsbeleid, mede als 

gevolg van het gebrek aan samenhang en overzicht van de diverse projecten en 

duurzaamheidsmaatregelen. 

12. Ten opzichte van andere gemeenten blijkt uit landelijke monitoren dat de gemeente 

Bergen op Zoom boven het landelijk gemiddelde scoort als het gaat om aspecten die 

behoren tot het onderdeel ‘Planet’. Uit de vergelijking met vier andere gemeenten komt 

naar voren dat de gemeente onder het gemiddelde scoort als het gaat om vaste 

ambtelijke capaciteit en de inzet van structurele financiële middelen. Als gekeken wordt 

naar het budget per inwoner is het budget per inwoner van de gemeente Bergen op 

Zoom gelijk aan het gemiddelde. Er is geen vergelijkend overzicht in 

investeringsbudgetten.  

13. De gemeente Bergen op Zoom voldoet deels aan de normen van de Governance 

monitor duurzame gemeenten (bijlage 3). 

14. Op de houdingenschaal (tabel 1) bevindt de gemeente Bergen op Zoom zich op niveau 

3/4. 

8.2. Aanbevelingen aan de gemeenteraad 

 

1. Neem aan de hand van raadsvoorstellen van het college van burgemeester en 

wethouders besluiten over de te bereiken (SMART) doelen voor het toekomstig 

duurzaamheidsbeleid, de wijze waarop de doelen met externe partijen en de inwoners 

bereikt zullen worden en wat de regierol van de gemeente is. 

2. Stel via een afzonderlijk budget voldoende middelen ter beschikking om de gestelde 

doelen te bereiken. 

3. Verzoek het college van burgemeester en wethouders om periodieke 

voortgangsrapportages in het kader van de planning & controlcyclus, waarbij aan de 

hand van indicatoren de stand van zaken wordt gemeten en effectevaluaties worden 

uitgevoerd. 
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9. REACTIE COLLEGE OP CONCEPTRAPPORT 

 

Op 13 september 2018 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor 
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 11 
oktober 2018. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.  
 
Geachte heer Clayden, 
 
Wij hebben van u de conceptrapportage onderzoek Duurzaamheidsbeleid ontvangen in 
het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. 
De rapportage geeft ons geen reden tot het maken van opmerkingen. Wij kunnen ons 
vinden in de door u geformuleerde conclusies. De aanbevelingen, die u aan de 
gemeenteraad doet, onderschrijven wij volledig. 
 
Wij menen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw definitieve rapport 
tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J. 
Sengers, hoofd Concernstaf, bereikbaar onder telefoonnummer 0164-277773. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
 
secretaris,  
Dhr. Th.J.M. Wingens MPA  
 
Burgemeester, 
Dhr. dr. F.A. Petter 



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

50 

10. NAWOORD 

 
Met belangstelling heeft de Rekenkamercommissie West-Brabant kennis genomen van de 
bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders. Wij zijn verheugd dat het 
college heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de conclusies en dat het college de 
aanbevelingen, die door de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad worden gedaan, 
volledig onderschrijft.   
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BIJLAGE 1 VERSLAG GESPREK RAAD 11 OKTOBER 

2017 

Gesprek met Raad Bergen op Zoom over Duurzaamheid (onderzoek 2018) 
11 oktober 2017  
 
 
Beleidsvorming  

Wat willen we bereiken op het gebied van duurzaamheid? → deelvraag 3 en deelvraag 7 

Aan welke afspraken/kaders (eigen en extern) heeft BoZ zich gecommitteerd? → deelvraag 8 

Welke uitgangspunten zijn geformuleerd? → deelvraag 1 en deelvraag 3 

Voldoet het huidige beleid in relatie tot de externe, actuele kaders zoals bv. die van de landelijke 

overheid en het akkoord van Parijs?  → paragraaf 1.3 en deelvraag 1 

We moeten veel meer inzetten op de circulaire economie. Afval bestaat niet. (mail VVD) → 

deelvraag 10 

Begripsvorming  

Wat is duurzaamheid en duurzaam, wat zijn de definities van deze containerbegrippen? Zijn de 

begrippen wel goed gedefinieerd? Helder krijgen wat duurzaamheid is. → deelvraag 1 

Wat betekent duurzaamheid voor de Burger en de raad qua besluitvorming, bewustwording en 

attitude, inkomensgevolgen (dragen van de lasten) → deelvraag 11 

Beleidsuitvoering  

Hoe kan het proces worden gemanaged, nu te weinig gecoördineerd? → deelvraag 12 

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek “ Duurzame Energiemonitor 2014” (Regio West 

Brabant okt. 2016) blijkt dat Bergen op Zoom slechts 1,21% bijdraagt aan het regionale DE-doel 

(mail VVD). Hoe komt dat? → deelvraag 17 

Wat heeft BoZ tot nu toe bereikt op het gebied van duurzaamheid en hoe kunnen we dat 

toetsen? → deelvraag 10 en deelvraag 12 

Is het gevoerde beleid effectief? → deelvraag 5 en deelvraag 16 

Case onkruidbestrijding; onkruidbestrijding verduurzaamd, gevolg: hogere kosten en veel 

klachten → bijlage 5 

Wordt het (eigen) beleid door BoZ voldoende consistent nageleefd? → deelvraag 5 en 

deelvraag 10 
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Case Biomoer; is in deze casus, de uitbreiding van Biomoer, wel op de juiste inhoud besloten? 

(mail VVD) → bijlage 5 

Welke instrumenten heeft de Raad / BoZ ter beschikking om het eigenwoningbezit te 

verduurzamen? → deelvraag 18 

Case nieuwbouwwijk Gageldonk; aan de ene kant van de straat staan huurwoningen die 

worden verduurzaamd. Aan de andere kant van de straat staan eigen woningen (particulieren). 

Die woningen worden op termijn mogelijk ook minder courant → bijlage 5 

We weten waar Bergen op Zoom het eerst met wateroverlast te maken krijgt bij hevige regenval 

(mail VVD) → bijlage 5 

Belemmeringen  

Belemmerende regelgeving die verduurzaming/duurzaamheid in de weg staat (verwezen werd 

o.a. naar Biobased experimenten) → deelvraag 6 

Er is spanning tussen het besluitvormingsproces en de snelle(re) ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid → paragraaf 2.3 

Welke hindernissen staan het bereiken van deze doelstellingen in de weg? → deelvraag 6 

Is er een spanningsveld tussen verduurzamen en bestemmingsplannen, zo ja waar bestaat dat 

uit? → bijlage 5 

Samenwerking  

Hoe maak je burgers en bedrijven enthousiast (steek je ze aan)? → deelvraag 11 

Welke samenwerkingsrelaties heeft BoZ op het gebied van duurzaamheid/verduurzamen? → 

deelvraag 9 

Kan variëren in schaalgrootte, bv. samenwerking met andere gemeenten, een middel zijn om 

bepaalde taken effectiever uit te voeren? Wat is de meest effectieve schaal voor welke 

maatregel? → deelvraag 9 

We zullen dus meer de samenwerking moeten opzoeken met bijv. de agrarische sector (mail 

VVD) → deelvraag 11 

Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid  

Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot de Omgevingswet? (duurzaam bouwen) → deelvraag 4 

Biobased is een speerpunt van BoZ. Hoe begonnen, waar staan we nu en hoe moeten we 

verder/waar naar toe? → bijlage 5 

Aandachtspunt: het onderzoek moet niet uitsluitend naar het verleden kijken. Ook de 

toekomst bekijken, zodat de gemeente / raad er in de beleidsvorming en uitvoering iets aan 

heeft → deelvraag 17 en deelvraag 18 



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

53 

BIJLAGE 2 LOKALE DUURZAAMHEIDSMETERS 

2009 EN 2018 
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Nr. Stellingen People Antwoord 
2009 

Antwoord 
2018 

Verandering 

1 In uw gemeente is duurzame ontwikkeling 

uitgewerkt in een strategische visie op lange 

termijn. 

ja ja  

2 Samen met de belangrijkste stakeholders 

(burgers, maatschappelijk veld, bedrijfsleven) 

wordt de strategische visie levendig en up-to-

date gehouden. 

ja ja  

3 Het huidige coalitieprogramma hanteert 

duurzaamheid als uitgangsprincipe en heeft 

dit vertaald in bestuurlijke prioriteiten om 

duurzame ontwikkelingen te bevorderen. 

 ja  

4 In uw gemeente zijn richtlijnen ontwikkeld om 

ervoor zorg te dragen dat duurzaamheid op 

structurele wijze meegenomen wordt in 

beleids-, programma- en projectontwikkeling. 

 nee  

5 Bij ruimtelijke planning waakt uw gemeente 

ervoor dat er een transparante afweging 

plaatsvindt van economische, sociale én 

ecologische belangen. Duurzame 

ontwikkelingen worden daarbij zoveel 

mogelijke gefaciliteerd. 

 nee  

6 De structuurvisie is een ruimtelijke weergave 

van de gemeentelijke visie op duurzame 

ontwikkeling. Knelpunten tussen ecologische, 

sociale en economische belangen zijn in kaart 

gebracht en geagendeerd voor openbare 

besluitvorming. 

 nee  

7 Via uw website is eenvoudig en snel 

informatie te vinden over de visie en 

inspanning van uw gemeente gericht op 

duurzame ontwikkeling. 

 ja  

8 Binnen het college van Burgemeester & 

Wethouders is één lid verantwoordelijk voor 

de verankering van duurzaamheid als 

uitgangsprincipe binnen de organisatie. 

 ja  

9 Uw gemeente beschikt over een MVO 

beleidsplan (in wording). 

 nee  

10 Duurzaamheid/MVO is geïntegreerd in het 

HRM-beleid van uw gemeente. 

 nee  

11 Uw gemeente streeft in haar personeelsbeleid 

nadrukkelijk naar een personeels-

samenstelling die een evenredige afspiegeling 

is van de lokale samenleving 

nee ja  
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(diversiteitsbeleid). 

12 Binnen de gemeentelijke organisatie wordt 

minimaal 40% van de leidinggevende functies 

ingenomen door vrouwen. 

nee nee  

13 Het indienen van ideeën en initiatieven door 

het personeel voor het verduurzamen van de 

organisatie wordt gestimuleerd. 

 ja  

14 Uw gemeente evalueert jaarlijks in hoeverre 

haar inwoners tevreden zijn over de 

gemeentelijke dienstverlening. 

ja ja  

15 De gemeente publiceert jaarlijks in aanvulling 

op de financiële verantwoording een 

duurzaamheidsverslag of maatschappelijk 

jaarverslag. 

 nee  

16 Uw gemeente besteedt structureel aandacht 

aan het betrekken van stakeholders 

(belangengroepen) bij de ontwikkeling van 

nieuwe beleidskaders en beleidsevaluaties, met 

name in het voortraject. 

ja ja  

17 Uw gemeente beschikt over een actuele 

communicatiestrategie om inwoners te 

informeren én actief te betrekken bij haar 

activiteiten en besluitvorming. 

 ja  

18 Uw gemeente heeft beleid voor volwaardige 

ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. 

ja ja  

19 Uw gemeente draagt structureel bij aan het 

bevorderen van maatschappelijk betrokken 

ondernemen (MBO). 

 ja  

20 Uw gemeente heeft toegankelijke informatie en 

procedureregels voor het agenderen van een 

burgerinitiatief. 

nee ja  

21 In de huidige beleidsperiode is minstens één 

burgerinitiatief (gerelateerd aan 

duurzaamheid) succesvol op de agenda van de 

gemeenteraad gekomen. 

 ja  

22 Uw gemeente praktiseert een wijkgerichte 

aanpak om inwoners actief te betrekken bij de 

inrichting en zorg voor hun eigen 

leefomgeving. 

 ja  

23 In uw gemeente is een structuur voor het 

faciliteren van duurzame burgerinitiatieven 

opgezet. 

 nee  

24 Uw gemeente ondersteunt gedurende deze 

collegeperiode een 'jongerenraad' of een ander 

concreet en structureel initiatief om jongeren te 

ja ja  
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betrekken bij de gemeentelijke politiek. 

25 Uw gemeente spant zich actief in om vrouwen 

te betrekken bij politiek en lokaal bestuur. 

nee nee  

26 Uw gemeente draagt actief het belang van Art. 

1 van de grondwet uit. 

ja ja  

27 Uw gemeente heeft het fenomeen sociaal 

ondernemerschap omarmd en stimuleert en 

ondersteunt initiatieven op dit terrein. 

 ja  

28 Uw gemeente neemt deel aan de benchmark 

burgerparticipatie om haar beleid m.b.t. 

burgerparticipatie te monitoren en te 

verbeteren. 

 ja  

29 Uw gemeente ondersteunt voorlichting en 

bewustwording gericht op het verduurzamen 

van (consumptie)gedrag van de eigen 

inwoners. 

 ja  

30 Uw gemeente werkt jaarlijks mee aan meer 

dan één landelijke actie om duurzaam gedrag 

bij haar inwoners te bevorderen zoals 

Duurzame Dinsdag, klimaatstraatfeesten, 

Fairtrade-week e.d. 

 ja  

31 Samen met het maatschappelijk veld is er in 

uw gemeente extra aandacht voor kwetsbare 

groepen m.b.t.  het stimuleren van duurzaam 

en gezond (consumptie) gedrag. 

 nee  

32 Uw gemeente werkt samen met werkgevers 

aan een lokale en/of regionale agenda gericht 

op een duurzame inzetbaarheid van mensen. 

 ja  

33 Uw gemeente houdt haar ambities en 

prestaties m.b.t. het behoud van cultureel 

erfgoed actueel. 

 ja  

34 Uw gemeente is actief lid van de vereniging 

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 

(GDO). 

 nee  

35 In het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

wordt gerefereerd aan mondiale 

ontwikkelingen en internationale afspraken 

zoals de klimaatafspraken en 

Millenniumdoelen. 

 ja  

36 Uw gemeente heeft zich uitgeroepen tot 

Millennium Gemeente. De gemeente 

onderkent daarmee het belang van 

internationale afspraken en vertaalt deze waar 

mogelijk door naar lokaal beleid. 

nee nee  

37 De gemeente speelt een actieve rol bij  ja  
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initiatieven waarbij burgers, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties samenwerken 

om lokaal handelen vanuit mondiaal 

perspectief te stimuleren. 

38 Uw gemeente draagt de titel Fairtrade 

Gemeente of is bezig om deze titel te 

verkrijgen. 

 nee  

39 Uw gemeente heeft in haar jaarlijkse begroting 

structureel een budget voor het bevorderen 

van mondiaal burgerschap/duurzaam gedrag 

gereserveerd. 

nee ja  

40 Uw gemeente besteedt een gedeelte van dit 

budget aan voorlichting en bewustwording 

met betrekking tot mondiale vraagstukken. 

nee   

41 In uw gemeente zijn jongeren een uitgesproken 

doelgroep voor activiteiten gericht op 

(mondiaal) burgerschap en de bevordering van 

duurzaam gedrag. 

 ja  

42 In uw gemeente heeft een ambtenaar de 

invulling van het predicaat Millennium 

Gemeente en/of het bevorderen van mondiaal 

burgerschap in zijn of haar takenpakket. 

ja nee  

43 Uw gemeente is betrokken bij activiteiten die 

direct bijdragen op internationaal niveau aan 

het behalen van Millenniumdoelen. 

 nee  

44 Uw gemeente is lid van één of meerdere 

internationale samenwerkingsverbanden ter 

bevordering van duurzame ontwikkeling. 

Denk aan ICLEI (International Council for 

Local Environmental Initiatives) en het 

zogeheten Convenant of Mayors 

nee nee  

45 Uw gemeente of de door uw gemeente 

gesteunde organisaties, onderhouden één of 

meer relaties met andere gemeenten in 

ontwikkelingslanden en/of Europese 

transitielanden. 

ja nee  
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Nr. Stellingen Planet Antwoord 
2009 

Antwoord 
2018 

 

46 Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld 

voor energiebesparing bij de gebouwen in 

gemeentelijk eigendom en/of beheer. 

 nee  

47 Uw gemeente draagt zorg om zelf als 

organisatie uiterlijk in 2025 klimaatneutraal te 

zijn. 

 ja  

48 CO2-monitoring: uw gemeente berekent 

jaarlijks de CO2 productie door de eigen 

(gemeentelijke) organisaties (CO2-footprint) en 

maakt de resultaten publiekelijk toegankelijk 

nee nee  

49 Uw gemeente wekt > 20% van de eigen 

benodigde energie zelf duurzaam op. 

 nee  

50 Uw gemeente heeft een actueel 

klimaatbeleidsplan en geeft hieraan een hoge 

prioriteit. 

nee nee  

51 Uw gemeente heeft het potentieel aan lokale 

duurzame energieproductie binnen haar 

grenzen in kaart gebracht. 

 nee  

52 Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld 

voor het aandeel van het lokale 

energieverbruik dat afkomstig moet zijn van 

hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, 

biomassa, waterkracht, aardwarmte).   

nee ja  

53 Er is structureel budget gereserveerd op de 

begroting voor het klimaatbeleid. 

ja nee  

54 Uw gemeente heeft een ambtenaar in dienst 

die specifiek aanstuurt op energiebesparing/ 

duurzame energie/klimaatbeleid. 

ja ja  

55 Uw gemeente communiceert 

klimaatproblematiek breed naar haar inwoners 

om daarbij steun en verbreding te zoeken voor 

haar klimaatbeleid. Dit uit zich in jaarlijks 

minimaal één voorlichtings-activiteit gericht 

op het brede publiek. 

ja ja  

56 In uw gemeente loopt een programma op 

scholen/onderwijsinstellingen gericht op 

klimaat en energie. 

ja ja  

57 Uw gemeente stimuleert actief 

energiebesparende maatregelen bij haar 

inwoners (en huiseigenaren). 

ja ja  

58 Uw gemeente ondersteunt specifiek bij minima 

de mogelijkheden voor energiebesparing. 

nee ja  

59 In uw gemeente is sprake van een actieve en Ja ja  
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gestructureerde samenwerking met 

verschillende belangengroepen op het gebied 

van klimaat/energiebeleid. 

60 Uw gemeente is lid van het Klimaatverbond. Ja ja  

61 Uw gemeente stimuleert en faciliteert 

particulieren bij het opzetten van lokale 

(zelfleverings) Duurzame Energie productie. 

 ja  

62 Uw gemeente neemt deel aan de Lokale 

Klimaatagenda en bijbehorende 

klimaatmonitor van Rijkswaterstaat – 

Leefomgeving. 

 ja  

63 CO2-monitoring: uw gemeente berekent 

jaarlijks de CO2-productie door burgers, 

bedrijven en de eigen (gemeentelijke) 

organisaties (CO2-footprint) en maakt de 

resultaten publiekelijk toegankelijk.  

 nee  

64 De CO2-footprint van uw gemeente is de 

laatste drie jaar aantoonbaar met minstens 5% 

afgenomen. 

 nee  

65 Uw gemeente heeft de ambitie om binnen een 

vastgestelde termijn een klimaatneutrale 

gemeente te worden. 

nee ja  

66 De gemeente geeft binnen haar beleid met 

betrekking tot groenbeheer expliciet ruimte 

aan ecologisch beheer. 

Ja ja  

67 In uw gemeente is een bomenbeleid 

vastgesteld en in uitvoering. 

nee ja  

68 In uw gemeente is een beleidsambtenaar die 

natuur- en biodiversiteitbehoud in zijn of haar 

takenpakket heeft. 

ja ja  

69 Uw gemeente heeft beschikking over een 

actueel overzicht van plant- (flora) en 

diersoorten (fauna) binnen haar grenzen.  

nee ja  

70 Uw gemeente voert expliciet een ‘bij-

vriendelijk’ beleid. 

 ja  

71 De gemeente houdt de 'rode lijstsoorten' bij die 

binnen de gemeentegrenzen voorkomen.  

nee ja  

72 De gemeente zet zich actief in om de 

leefomgeving van beschermde dieren en 

planten veilig te stellen en/of te verbeteren. 

ja ja  

73 Uw gemeente compenseert bij het uitvoeren 

van bouwplannen verloren gegaan groen door 

elders natuurfuncties te versterken. 

ja ja  

74 Uw gemeente heeft beleid/project om de  nee  
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aanleg van ‘groene daken’ te stimuleren. 

75 Uw gemeente stimuleert stadslandbouw en/of 

de aanleg van dorps- of wijktuinen (op 

braakliggende gronden’). 

 ja  

76 Uw gemeente beschikt zelf of in regionaal 

verband over een integraal plan voor 

duurzaam waterbeheer dat is samengesteld 

met grote betrokkenheid van maatschappelijke 

organisaties, bedrijfsleven en andere 

instellingen. 

ja ja  

77 Uw gemeente gaat in het waterbeheer uit van 

de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'. 

ja ja  

78 Uw gemeente heeft, bij de aanleg van stoepen, 

wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht 

op het zoveel mogelijk 'open' houden van de 

bodem zodat regenwater kan infiltreren. 

ja ja  

79 Verharde oppervlakten in uw gemeente 

worden gecompenseerd met mogelijkheden 

voor extra wateropvang. 

ja ja  

80 Uw gemeente heeft een structureel budget 

voor 'Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling/Natuur en Milieu Educatie'. 

ja ja  

81 Uw gemeente heeft de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering in kaart gebracht en de 

benodigde maatregelen voor adaptatie. 

ja ja  

82 Uw gemeente geeft structureel aandacht aan 

natuur- en milieubescherming bij het opstellen 

en evalueren van rampenplannen. 

 ja  

83 In uw gemeentelijk rioleringsplan wordt 

consequent uitgegaan van de trits 'preventie, 

scheiden, zuiveren'. 

ja ja  

84 In uw gemeente is waar mogelijk de afvoer van 

regenwater losgekoppeld van het 

rioleringssysteem. 

 ja  

85 Uw gemeente gebruikt geen chemische 

bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer en 

praktiseert Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) 

toe op verhardingen. 

nee ja  

86 Uw gemeente heeft een actueel overzicht van 

bodemkwaliteit en mogelijke risicogebieden 

 ja  

87 Uw gemeente monitort het niveau van de 

luchtkwaliteit van de gemeente, in ieder geval 

rond bedrijven(terreinen) en wegen. 

 ja  

88 Uw gemeente heeft geluidlast in kaart gebracht 

(geluidskaarten) en een actueel beleidsplan 

 ja  
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voor geluidreductie en/of behoud van rust 

(behoud kwaliteit) 

89 Uw gemeente beschikt over een duurzaam 

afvalbeleid waarin het bevorderen van 

kringlopen (hergebruik/recycling van 

grondstoffen) voorop staat. 

 ja  

90 Uw gemeente heeft meetbare doelstellingen 

geformuleerd met betrekking tot 

vermindering, scheiding en recycling van 

huishoudelijk afval. 

 ja  

91 Totaal geproduceerd huishoudelijk afval is in 

de afgelopen drie jaar aantoonbaar afgenomen. 

 ja  

92 Hoeveelheid ongesorteerd afval per inwoner is 

de afgelopen drie jaar aantoonbaar afgenomen. 

 ja  

93 Uw gemeente heeft een integraal plan van 

aanpak tegen zwerfvuil in uitvoer. 

 ja  

94 Uw gemeente bevordert actief het gebruik van 

kraanwater i.p.v. (plastic) flessen. 

 nee  

95 Uw gemeente heeft een visie en strategie 

uitgewerkt met betrekking tot het bevorderen 

van een circulaire economie (versterken 

kringlopen). 

 ja  

96 Uw gemeente heeft formeel vastgelegd dat 

duurzaamheid het uitgangspunt is van haar 

inkoopbeleid. 

nee nee  

97 Uw gemeente hanteert criteria voor duurzaam 

inkopen door ze concreet en transparant mee 

te wegen in alle aanbestedingstrajecten. 

nee nee  

98 Uw gemeente hanteert de criteria voor 

duurzaam inkopen voor zowel primaire als 

secundaire inkopen. 

nee nee  

99 Goedkoop is vaak duurkoop. Uw gemeente 

past bij aanbestedingen consequent de 

principes toe van Total Cost of Ownership en 

EMVI (i.p.v. laagste prijs). 

 nee  

100 De inkopers van uw gemeente hebben kennis 

van duurzame inkoopprocessen en worden 

regelmatig bijgeschoold. 

ja nee  

101 Uw gemeente vraagt (potentiële) leveranciers 

expliciet naar de CO2-footprint of aantoonbare 

besparing, bijv. aan de hand van de CO2-

prestatieladder of het 

Milieubarometercertificaat. 

 nee  

102 Waar relevant verlangt uw gemeente van 

leveranciers dat ze zich inzetten voor betere 

 nee  
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internationale arbeidsvoorwaarden (tegen 

kinderarbeid en hongerlonen). Bijvoorbeeld 

door aansluiting te zoeken bij een erkend 

keten-initiatief. 

103 Uw gemeente koopt voor haar eigen gebruik 

100% groene stroom in (verlichting, gebouwen, 

et cetera). 

nee ja  

104 Uw gemeente hanteert bij de inkoop van 

bedrijfskleding milieu- én sociale criteria. 

nee nee  

105 Bij aanschaf van bedrijfsauto's speelt 

duurzaamheid een belangrijke rol en wordt 

uitgegaan van auto’s met minimaal een A- of 

B-label en waar mogelijk wordt gereden op 

groen gas of elektrisch. 

nee nee  

106 Voor eigen projecten is de gemeente verplicht 

om alleen gebruik te maken van duurzaam 

geproduceerd hout met het FSC-keurmerk of 

vergelijkbaar, zowel bij bouwprojecten als bij 

groenvoorzieningen. 

ja ja  

107 Binnen de gemeente wordt standaard 

dubbelzijdig geprint en gekopieerd. 

nee ja  

108 Al het papier dat uw gemeente gebruikt is 

afkomstig uit duurzame bronnen, dat wil 

zeggen: gerecycled papier en nichloorgebleekt, 

of papier met het FSC-keurmerk of 

vergelijkbaar en niet chloorgebleekt, et cetera. 

ja ja  

109 Uw gemeente is overgestapt of bezig met over 

te stappen op papierloos vergaderen. 

 ja  

110 In het gemeentehuis wordt fair trade koffie én 

thee geschonken met keurmerk. 

nee ja  

111 Uw gemeente zorgt ervoor dat er een breed 

assortiment duurzame producten wordt 

aangeboden in de eigen kantine en/of de 

catering bij speciale gelegenheden. 

nee ja  

112 Uw gemeente let expliciet op 

duurzaamheid/MVO-prestaties bij het aangaan 

of vernieuwen van contracten met financiële 

dienstverleners (denk aan banken accountants, 

verzekeringen, e.d). 

 nee  

113 Uw gemeente hanteert duurzaamheid als 

belangrijk uitgangspunt bij inkoop en het 

moderniseren van haar ICT-infrastructuur. 

 nee  

114 Uw gemeente geeft expliciet in haar duurzame 

inkoopbeleid aan om waar mogelijk kansen te 

scheppen voor lokale en regionale 

 nee  
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ondernemers. 

115 Gemeente voldoet aan de ambitie van 5% 

social return per aanbesteding (bij 

aanbestedingen boven de € 250.000). 

 ja  

116 Uw gemeente brengt jaarlijks, met de 

verschillende belangengroepen en inwoners, 

de belangrijkste knelpunten in kaart op het 

gebied van verkeersveiligheid, verkeersdruk 

en bereikbaarheid. 

ja ja  

117 In uw gemeente is het terugdringen van CO2-

uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit 

onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer 

(mobiliteitsbeleid). 

ja ja  

118 De gemeente heeft een actief beleid op meer 

gebruik van het openbaar vervoer en de 

(elektrische) fiets. 

ja ja  

119 De gemeente maakt gebruik van het advies 

van de fietsersbond en/of andere 

belangengroepen om de inrichting van de 

openbare ruimte voor langzaam verkeer te 

verbeteren. 

ja ja  

120 De gemeente stimuleert actief het autodelen en 

heeft hiervoor voldoende parkeergelegenheid 

gereserveerd. 

 ja  

121 Uw gemeente heeft beleid om elektrisch rijden 

te faciliteren en zorg te dragen voor een vlotte 

plaatsing openbare oplaadpalen. 

 ja  

122 In uw gemeente zijn overal waar mogelijk 

woonstraten als 30 km zone ingericht. 

ja ja  

123 Bij alle scholen zijn speciale voorzieningen 

getroffen die het principe van ‘met de voet en 

fiets’ naar school versterken, zoals het veilig 

maken van aan- en afvoerroutes en 

oversteekplaatsen. 

nee ja  

124 Uw gemeente doet jaarlijks mee met de 

Europese Mobiliteitweek. 

 ja  

125 Door middel van het reiskostenbeleid van de 

eigen organisatie, wordt gebruik van OV/fiets 

in woonwerk/dienstreizen gestimuleerd en 

autogebruik ontmoedigd. 

 ja  

126 Uw gemeente ondersteunt (de oprichting van) 

een MVO-platform , een duurzame 

ondernemerskring, e.d. 

nee ja  

127 Uw gemeente heeft een centraal 

aanspreekpunt voor ondernemers 

ja nee  
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(ondernemersloket) waar MVO-advies deel 

uitmaakt van het dienstenpakket richting 

ondernemers. 

128 Uw gemeente stimuleert dat het beschikbare 

arbeidspotentieel van vrouwen, ouderen, 

gehandicapten en allochtonen zo volledig 

mogelijk wordt benut door het lokale 

bedrijfsleven. 

 ja  

129 Voor de gemeente is duurzaamheid 

uitgangspunt bij de inrichting en het beheer 

van haar bedrijventerreinen. Dit is neergelegd 

in de beleidsplannen en uitvoeringsplannen 

rond deze terreinen. 

ja nee  

130 Uw gemeente hecht belang aan zuinig omgaan 

met ruimte en voert een actief beleid om 

leegstand tegen te gaan (kantoren, 

bedrijventerreinen, winkelcentra). 

 nee  

131 Uw gemeente stimuleert energiebesparing en 

toepassing duurzame energie bij bedrijven. 

ja ja  

132 Ter bevordering van het verduurzamen van de 

bedrijfsvoering biedt uw gemeente het 

bedrijfsleven gratis voor één jaar toegang tot 

een meetinstrument als bijvoorbeeld de 

Milieubarometer aan. 

 ja  

133 Uw gemeente controleert en handhaaft actief 

dat bedrijven energiebesparende maatregelen 

nemen met een terugverdientijd van minder 

dan 5 jaar. 

ja ja  

134 Uw gemeente heeft meetbare, ambitieuze 

doelen gesteld voor energiebesparing bij 

bestaande bouw. 

nee nee  
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Legenda: 
Groen:  Ja, voldoet aan de norm 
Rood:  Nee, voldoet niet aan de norm 
Wit:  Onbekend 

 

  

135 Uw gemeente biedt haar inwoners de 

mogelijkheid om een duurzaamheidslening af 

te sluiten om de woning energiezuinig te 

maken. 

 nee  

136 Uw gemeente heeft meetbare ambitieuze 

doelen gesteld voor energiebesparing bij 

nieuwbouw (ambitie lokale Klimaatagenda 

EPC=0 in 2020). 

ja ja  

137 Uw gemeente heeft een energiewinkel/ 

energieloket gericht op het samenbrengen van 

lokale/regionale vraag en aanbod t.a.v. 

duurzaam bouwen/renoveren. 

 ja  

138 Uw gemeente heeft een coördinator voor de 

uitvoering van het beleid duurzaam bouwen. 

ja ja  

139 Uw gemeente heeft een structureel budget 

voor de implementatie van haar beleid met 

betrekking tot duurzaam bouwen. 

ja ja  

140 Elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of 

sloopplan wordt in een zeer vroeg stadium op 

de eisen van duurzaam bouwen doorgelicht. 

ja ja  

141 Uw gemeente controleert en handhaaft de 

Energie Prestatie Coëfficiënt en andere 

afspraken als het gebruik van FSC-

gecertificeerd hout op de bouwplaats. 

nee ja  

142 Uw gemeente promoot duurzaamheids-

certificering voor recreatielocaties (denk aan 

horeca, hotels, campings, conferentielocaties en 

evenementen). 

 nee  

143 Uw gemeente bevordert actief het 

verduurzamen van (publieks-)evenementen. 

 nee  

144 Uw gemeente is actief op zoek naar 

innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met 

het bedrijfsleven (private-public partnerships) 

waarbij het gaat om elkaars kracht te 

versterken en nieuwe duurzame 

businessmodellen te ontwikkelen. 

 ja  

145 Uw gemeente looft (twee)jaarlijks een prijs uit 

ter waardering van lokale koplopers in 

duurzame innovatie. 

 ja  
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Tabel 13: Totaalscore 2018 in vergelijking met 2009 

Score Betekenis Aantal  

2018 

% 

2018 

Aantal 

2009 

% 

2009 

Ja Voldoet aan de 

norm 

98 68% 43 59% 

Nee Voldoet (nog) 

niet aan de 

norm 

46 31% 30 41% 

Onbekend N.v.t. 1 1% 72 0% 

Totaal  145 100% 145 100% 

 
Tabel 14: Scores 2018 verdeeld naar People, Planet en Profit 

Score 2018 Betekenis People 

Aantal 

People 

% 

Planet 

Aantal 

Planet 

% 

Profit 

Aantal 

Profit 

% 

Ja Voldoet aan de 

norm 

27 60% 39 80% 32 63% 

Nee Voldoet (nog) 

niet aan de norm 

17 38% 10 20% 19 37% 

Onbekend N.v.t. 1 2% 0 0 0 0 

Totaal  45 100% 49 100% 51 100% 

 
Tabel 15: Scores 2009 verdeeld naar People, Planet en Profit 

Score 2009 Betekenis People 

Aantal 

People 

% 

Planet 

Aantal 

Planet 

% 

Profit 

Aantal 

Profit 

% 

Ja Voldoet aan de 

norm 

9 60% 18 80% 16 63% 

Nee Voldoet (nog) 

niet aan de norm 

8 38% 9 20% 13 37% 

Onbekend N.v.t. 0 2% 0 0 0 0 

Totaal  17 100% 27 100% 29 100% 

 
Tabel 16: Score veranderingen 2018 ten opzichte van 2009 

Verandering Aantal % People Planet Profit 

Verbetering  17 23% 3 7 7  

Geen 

verandering (niet 

slechter, niet 

beter) 

49 69% 11 19 19 

Verslechtering  6 8% 2 1 3 

Totaal 72 100% 16 27 29 
 
Legenda: 
Groen:  Verbetering 
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Geel:  Geen verandering (niet slechter, niet beter) 
Rood:  Verslechtering 

BIJLAGE 3 NORMENKADER GOVERNANCE 

MONITOR GEMEENTEN 

Thema Omschrijving Normen Oordeel 

Gemeentelijke 
organisatie en 
bedrijfsvoering 

Bijdrage van de gemeente als 
bedrijfsmatige organisatie aan 
duurzaam handelen. 

De gemeente houdt in haar doen en laten rekening 
met effecten in de keten. 

 

  De belasting door de gemeentelijke organisatie is in 
balans met de draagkracht van de aarde of draagt 
bij aan herstel/versterking hiervan. 

 

  De uitstoot van broeikasgassen die samenhangt 
met de gemeentelijke organisatie en huishouding 
wordt voorkomen of gecompenseerd. 

 

  De gemeente als organisatie hanteert met 
betrekking tot zijn personeel de principes van goed 
werkgeverschap. 

 

  De gemeente voert een begrotingsbeleid waarmee 
lange termijn stabiliteit van de gemeentelijke 
financiën wordt gegarandeerd en burgers en 
bedrijven niet te veel worden belast. 

 

  De gemeente draagt haar voorbeeldrol als een 
organisatie die duurzaamheid/maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in het vaandel 
draagt. 

 

Samenwerken 
en verbinden 

Het duurzaamheidsprofiel van 
de gemeente is het resultaat 
van inspanningen van een 
groot aantal maatschappelijke 
actoren, waaronder de 
gemeente. 

De cyclus begint met een visie op wat het lange 
termijn doel is en het betrekken van lokale 
stakeholders. 
 

 

  De gemeente sluit zich aan bij bestaande 
samenwerkingsverbanden, dan wel sluit zelf nieuwe 
samenwerkingsverbanden of coalities gericht op het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

 

  De gemeente maakt deel uit van interbestuurlijke 
regionale samenwerkingsverbanden die zorgdraagt 
voor coherentie in het duurzaamheidsbeleid. 

 

Beleidskaders 
formuleren en 
integreren 

De mate waarin en de wijze 
waarop de gemeente 
aandacht besteedt aan 
duurzame ontwikkeling als 
uitgangspunt in processen van 
beleidsontwikkeling en 
besluitvorming. 

De gemeente heeft een integraal beleidsplan, 
programma of strategiedocument (toekomstvisie) 
vastgesteld met daarin SMART geformuleerde 
doelstellingen ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling. 

 

  De gemeente onderkent het belang van duurzame 
ontwikkeling in het coalitieakkoord en erkent dat de 
uitvoering ervan een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van het college. 

 

  Bij de besluitvorming over (nieuw) beleid betrekt de  



 

     Rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen op Zoom  

 

 

68 

gemeente effecten die dit beleid kan hebben op 
People, Planet, Profit. 

  De verantwoordelijkheden voor de coördinatie van 
beleidsterreinen met het oog op duurzame 
ontwikkeling zijn goed belegd. 

 

Regelgeving en 
handhaving 

De wijze waarop de gemeente 
zijn wettelijke taken op het 
gebied van uitvoering, 
regelgeving en handhaving 
gebruikt om de doelstellingen 
van duurzame ontwikkeling na 
te streven. 

Voor het nastreven van duurzame ontwikkeling 
maakt de gemeente optimaal gebruik van zijn 
wettelijke bevoegdheden en afwegingsruimte op het 
gebied van uitvoering, regelgeving en handhaving. 

 

  Regelgeving die wordt opgelegd aan burgers en 
bedrijven is gericht op het behouden en verbeteren 
van het leef- en ondernemingsklimaat en houdt 
rekening met de lokale omstandigheden. 

 

  Handhaving wordt zo uitgevoerd dat naleving van 
regels wordt gestimuleerd, maar ook dat voldoende 
ruimte blijft voor burger- en ondernemerschap. 

 

Faciliteren De manier waarop en de mate 
waarin de gemeente proactief 
gebruikmaakt van zijn positie 
in de samenleving om 
initiatieven van anderen op het 
gebied van duurzame 
ontwikkeling te verbinden, te 
ondersteunen en verder te 
brengen. 

De gemeente heeft in haar communicatiestrategie 
duurzaamheid als element opgenomen. 

 

  De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking 
tussen actoren in de gemeente. 

 

  De gemeente propageert en stimuleert de 
totstandkoming van maatschappelijke initiatieven 
met betrekking tot duurzame ontwikkeling en 
ondersteunt de uitvoering daarvan, afhankelijk van 
zijn rol, taken en verantwoordelijkheden, met 
proportionele middelen. 

 

  De gemeente maakt actief gebruik van de 
initiatieven en de (potentiële) inzet van burgers, 
bedrijven en andere organisaties, zowel binnen als 
buiten de gemeente, om haar doelen voor 
duurzame ontwikkeling te realiseren. 

 

Financiële 
arrangementen 

De manier waarop en de mate 
waarin de gemeente zijn 
bevoegdheden en middelen 
aanwendt om initiatieven van 
burgers, bedrijven of andere 
organisaties te ondersteunen 
met financiële instrumenten 
zoals innovatieve subsidies, 
revolving funds, publiek-
private samenwerking of het 
financieren van 
bijeenkomsten. 

De gemeente initieert, creëert of bevordert waar 
mogelijk financiële arrangementen voor het 
uitvoeren van projecten, dan wel het ondersteunen 
van initiatieven, die zijn gericht op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. 

 

Monitoren De inzet van instrumenten om 
de realisatie van ambities te 
meten, prestaties te 
vergelijken met die van 
anderen, verantwoording af te 

Met het oog op continu leren en verbeteren, 
organiseert en onderhoudt de gemeente 
feedbackmechanismen voor het kritisch volgen van 
zijn inzet, ambities en prestaties. 
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leggen en open te staan voor 
verbetering. 

  De gemeente zet één of meer instrumenten in om 
de voortgang van zijn beleid met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling te volgen en te meten met 
dat van anderen. 

 

  Bij de evaluatie van haar beleid betrekt de 
gemeente actief betrokken burgers en 
ondernemers. 

 

  Jaarlijkse rapportage van eigen prestaties met 
betrekking tot sociale en ecologische footprinting. 

 

 
Legenda: 
Groen:  Voldoet aan de norm 
Geel:  Voldoet deels aan de norm, voor verbetering vatbaar 
Rood:  Voldoet niet aan de norm 
Wit:  Onbekend c.q. te weinig informatie voor een oordeel 
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BIJLAGE 4 GOOD GOVERNANCE  

De taak van de gemeenteraad kan kort omschreven worden met de term good governance. Dit 

houdt in:  

 

Het sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van 

het beleid en projecten, alsmede het op een open wijze daarover communiceren en afleggen 

van verantwoording.  

 

Samengevat bestaat het uit een aantal samenhangende componenten (figuur 12). 

 

Figuur 12: Aspecten van governance 

 

 

 

Sturing 

Sturing is het proces waarbij door de gemeenteraad richting wordt gegeven aan het college van 

burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie om bepaalde 

beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat om ‘het uitzetten van de koers’. 

 

Beheersing 

Beheersing is het proces waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt ingevoerd 

en gehandhaafd om vast te stellen of de uitvoering in overeenstemming is en blijft met het 

vastgestelde beleid en de gemaakte plannen. Zo nodig worden maatregelen getroffen om bij te 

sturen, zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hier om ‘het op 

koers houden’ van het bouwproces door een adequaat bouwprocesmanagement. 
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Verantwoording 

Verantwoording betekent rekenschap afleggen door het ambtelijk management aan het college 

van burgemeester en wethouders en door het college aan de gemeenteraad. Onder deze 

component vallen onder andere management- en bestuursrapportages en de 

bedrijfsvoeringsparagraaf in de jaarrekening. Het gaat hier om ‘de verantwoording’ van de 

projectuitvoering. 

 

Toezicht 

Toezicht houdt in dat uiteindelijk de gemeenteraad beoordeelt of de uitvoering van het beleid 

voldoet aan de gestelde eisen en of de afgesproken resultaten op de meest efficiënte wijze zijn 

behaald. Zo nodig kan de gemeenteraad bijsturen. Het gaat hier om ‘de beoordeling’ van de 

projectuitvoering. 
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BIJLAGE 5 CASESTUDIES 

In het onderzoek is gebruikgemaakt van een zestal casestudies voor een verdieping naar de 
praktijk bij de gemeente Bergen op Zoom. De casestudies kunnen gezien worden als een 
‘reality check’. Aan de hand van een casus is getoetst hoe duurzame beleidsdoelstellingen 
uitvoering krijgen, welke input hiervoor nodig is, en wat de prestatie, uitkomst en impact zijn van 
deze activiteit. 
 
De volgende casussen zijn geselecteerd: 

• Biobased bankjes 

• Natuurpodium 

• Energie-innovatiefonds 

• Operatie Steenbreek 

• Regionale duurzaamheidstop 

• De Groene Pluim 

 
Naam project Biobased bankjes 

Omschrijving Ontwikkeling en aanschaf van elf zitbankjes van biobased 
beton in Anton van Duinkerkenpark. 

Periode van uitvoering december 2015-augustus 2017 

Reikwijdte Anton van Duinkerkenpark 

Financiering  € 25.000,- door gemeente 

Inzet (in uren) 300 uren (inschatting) - gemeente 

Doelen Experimenteren met nieuwe materialen die ook elders kunnen 
worden toegepast, bijdrage aan een lagere CO2-footprint, 
samen met bedrijfsleven ontwikkelen van een bankje dat 
discussie oproept. 

Resultaten Plaatsing en vervanging elf bankjes, media-exposure, 
experiment met nieuw materiaal, samenwerking innovatief 
bedrijf met traditioneel bedrijf, invulling 'launching customer'-
schap. 

Duurzaamheid (3 P’s) People, Planet en Profit 

Betrokken partijen NNRGY Crops, Concrete Valley, Studio Redd 

 
 

Naam project Natuurpodium 

Omschrijving Educatief bezoekerscentrum voor natuur- en 
duurzaamheidseducatie. 

Periode van uitvoering Vanaf september 2015 (permanent) 

Reikwijdte Regio 

Financiering  € 550.000 bouw, € 250.000 inrichting en jaarlijkse subsidie van 
€ 70.000 (gemeente). Een deel van de financiering komt ook 
uit het investeringsprogramma Landschappen van Allure van 
de Provincie Noord-Brabant. 

Inzet (in uren) - 

Doelen Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum. 
Duurzaamheid wordt vertaald naar alledaagse vragen en 
situaties. Het Natuurpodium biedt een podium, waarop kennis, 
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beelden, ideeën en meningen over de Brabantse Wal worden 
gedeeld, en waarop de dialoog over de toekomst van de 
Brabantse Wal plaatsvindt. 

Resultaten 6.000 leerlingen in schoolverband hebben het Natuurpodium 
bezocht. 

Duurzaamheid (3 P’s)  

Betrokken partijen Provincie Noord-Brabant 

 
 

Naam project Energie-innovatiefonds 

Omschrijving Fonds om lokale initiatieven van inwoners en bedrijven, om 
energie op te wekken of te besparen, te ondersteunen en 
faciliteren. 

Periode van uitvoering Vanaf december 2015 

Reikwijdte Gehele gemeente 

Financiering  € 200.000,- (gemeente) 

Inzet (in uren)  

Doelen Fonds dat investeert in kansrijke duurzame energieprojecten in 
de gemeente en waarmee overheid, ondernemers, onderwijs 
en organisaties binnen een Energienetwerk samen kunnen 
werken aan een duurzame gemeenschap. Energie-innovaties 
stimuleren. 

Resultaten Slechts één pilotproject (ondergrondse laadpalen). Het budget 
is ingezet voor andere projecten waaronder de verduurzaming 
van het bedrijventerrein Lage Meren/Meilust en ter 
ondersteuning van de Stichting Energietransitie Bergen op 
Zoom.  

Duurzaamheid (3 P’s) Planet en Profit 

Betrokken partijen  

 
 

Naam project Operatie Steenbreek 

Omschrijving Verharding beperken/tegengaan; onder het motto tegel eruit, 
plant erin. 

Periode van uitvoering Vanaf mei 2017. Verlenging na (elke) twee jaar bezien. 

Reikwijdte Actiegericht bij ontwikkelingen in de wijk. 

Financiering  Ad hoc te voorzien naast de € 5.000,- voor aansluiting bij de 
landelijke organisatie. 

Inzet (in uren) 150 uur (gemeente) 

Doelen Bewustwording van invloed van groen (in relatie tot mate van 
verharding) met betrekking tot het beperken van de gevolgen 
van klimaatverandering (zoals wateroverlast bij extreme buien 
en hitte tijdens warme droge zomers) voor de dagelijkse 
leefomgeving. 

Resultaten Bevorderen van groen in en tevens beperken van mate van 
verharding in zowel de openbare als private ruimte van de 
bebouwde omgeving. 

Duurzaamheid (3 P’s) People, Planet en Profit 

Betrokken partijen Gemeente (intern) en eigenaren van gebouwen, zoals de 
bewoners, bedrijven en woningcorporatie. 
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Naam project Regionale Duurzaamheidstop 

Omschrijving Verbinden en inspireren van overheden, ondernemers en 
onderwijsinstellingen, positieve voorbeelden werden door 
experts besproken in workshops. Jongeren hebben film 
gemaakt over het thema en een manifest opgesteld dat door 
gedeputeerde, wethouders, waterschapschapsbestuurder en 
VNO-NCW Zuidwest Nederland is getekend. 

Periode van uitvoering Projectuitvoering startte in juni 2016 en mei 2017 met 
samenstelling projectteam van participerende organisaties 
(VNO, waterschap, Regio West-Brabant en gemeenten Bergen 
op Zoom, Breda en Roosendaal). Het congres werd gehouden 
op 10 oktober 2016 (dag van de duurzaamheid ) en op 13 
november 2017. Bestuurlijke evaluatie en verantwoording 
uitgaven hebben in de maanden erna plaatsgevonden. 

Reikwijdte De gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal, 
Waterschap Brabantse Delta, VNO-NCW kringen West-
Brabant 

Financiering  € 15.000,- door gemeente Bergen op Zoom. Gemeente 
Roosendaal, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, Regio 
West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Streekorganisatie 
Brabantse Wal (sponsoring in extra uren) en Samen in de 
Regio (sponsoring in extra uren). 

Inzet (in uren) Vanuit gemeente Bergen op Zoom waren vier ambtenaren 
direct betrokken bij het project. Inschatting: 200 uur. Vanuit de 
andere partners is ongeveer eenzelfde inzet gepleegd. 
Zwaartepunt van organisatie lag in Bergen op Zoom.  

Doelen Het doel van het congres was de deelnemers te informeren, 
enthousiasmeren en te motiveren om stappen te zetten naar 
een schoon, duurzaam en veilig West-Brabant. Bezoekers 
werden aangezet om hier een bijdrage aan te leveren, alleen 
samen kan er namelijk richting gegeven worden aan de 
gewenste 'next economy'. Hierbij speelden de jongeren en hun 
'wensen' aan de volwassenen een belangrijke rol. Met het 
congres kreeg de Regio West-Brabant een impuls. Hierbij ging 
het niet alleen om de economische kansen op het vlak van 
logistiek, maintenance en talloze nieuwe ontwikkelingen, maar 
ook om de mensen in de regio zelf.  

Resultaten Bestuurlijk zijn de congressen positief geëvalueerd. Het feit dat 
de drie gemeenten en andere partners opnieuw besloten tot 
een congres, onderstreept dit. De participatie van het 
bedrijfsleven en onderwijs was positief. Tot op het laatste 
moment meldden zich nog deelnemers voor de bedrijvenmarkt. 
Het omarmen van de SDG's door VNO-NCW en uitreiking 
Groene Pluim krijgt (landelijk) navolging. 

Duurzaamheid (3 P’s) People, Planet en Profit 

Betrokken partijen Gemeenten Breda en Roosendaal, Waterschap Brabantse 
Delta, Regio West-Brabant, VNO-NCW kringen West-Brabant, 
Provincie Brabant, Samen in de Regio en Streekorganisatie 
Brabantse Wal. 
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Naam project De Groene Pluim 

Omschrijving De Groene Pluim is voor bedrijven die serieus werk maken van 
de Global Goals en om deze bedrijven stevig te positioneren. 
Door De Groene Pluim uit te reiken ontstaat er een 
voorbeeldfunctie voor bedrijven om (nog) bewuster te gaan 
ondernemen en komt er een positieve beweging op gang. 
 
Het initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het 
Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal 
Energieakkoord.  

Periode van uitvoering 2016, 2017 en 2018 

Reikwijdte Regio 

Financiering  Gemeente: € 5.000 per audit. 
Anderen: inzet in uren, kennis en netwerk activatie ten 
behoeve van het organiseren van 
duurzaamheidsbijeenkomsten. Bedrijven inspireren en 
informeren en tot actie over te laten gaan in relatie tot: 
energietransitie, duurzaam produceren en arbeidsparticipatie. 

Inzet (in uren)  

Doelen Beweging aanjagen om zoveel mogelijk organisaties tot 
duurzaam handelen te motiveren. Erkenning en waardering 
van de goede voorbeelden, positieve 'model bedrijven'. 

Resultaten Mooie bijeenkomsten, begin van een beweging van onderaf, 
oftewel 'de intrinsieke wil' met en van de bedrijven 
(groeistrategie i.p.v. maakstrategie) 

Duurzaamheid (3 P’s) People, Planet en Profit 

Betrokken partijen Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten. 
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BIJLAGE 6 BENCHMARK VIER GEMEENTEN  

Gemeente A 
Duurzaamheid is door het gemeentebestuur in het collegeprogramma 2014-2018 tot speerpunt 
gemaakt. Tevens is er een wethouder duurzaamheid benoemd. In 2015 is er een startnotitie 
opgesteld en goedgekeurd door de raad. Vervolgens is er een actieplan opgesteld dat zowel de 
strategische keuzes als de praktische vertaling van de koers die is uitgezet in de startnotitie 
bevat. Het actieplan is tot stand gekomen via een participatietraject (met onder meer inwoners 
en bedrijven) en wordt door de gemeente gezien als een dynamisch plan. Dit betekent dat het 
plan ieder jaar wordt bijgesteld. In het actieplan zijn een zestal thema’s benoemd, namelijk: 
wonen, afval, energie en klimaat, mobiliteit, groen en water en mens en zorg. Voor de uitvoering 
van het actieplan is eenmalig € 500.000,- en structureel € 50.000,- aan de gemeenteraad 
gevraagd. Naast het actieplan heeft de gemeente een visie op zonne-energie ontwikkeld. Dit 
om sturing te kunnen geven aan de productie van zonne-energie. Doel van de gemeente is om 
in ieder geval te voldoen aan de verplichtingen van het Rijk voor afval per 2020 en voor wonen, 
energie en klimaat per 2050. Verder heeft de gemeente de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te 
zijn. De gemeente heeft slechts beperkte capaciteit voor het duurzaamheidsbeleid, namelijk 0,2 
fte. Daarnaast heeft de gemeente nog 1 fte voor milieu. Duurzaamheid is deels belegd bij de 
Omgevingsdienst.  
 
Gemeente B 
In september 2015 heeft de gemeenteraad een nieuw programma vastgesteld. Dit programma 
beschrijft de focus en doelen tot 2020. Bij de totstandkoming van het programma zijn partners 
uit het netwerk van de gemeente betrokken. De focus van het programma ligt primair op 
versterking van de Energie- en Milieutechnologiesector (EMT), energiebesparing en  
een toename van het aandeel duurzame energie. Energieneutraliteit in 2050 is voor de 
gemeente de stip aan de horizon. Vanaf 2016 is een jaarlijks structureel programmabudget 
beschikbaar van € 506.000,- dat wordt ingezet ter bevordering van de uitvoering van de 
speerpunten uit het programma. Naast dit budget zijn incidentele budgetten en subsidies of 
leningen beschikbaar. De gemeente heeft een duurzaamheidslening beschikbaar gesteld die 
door particuliere woningeigenaren kan worden aangevraagd om energiebesparende 
maatregelen te nemen en zonnepanelen aan te schaffen. Het budget voor de 
duurzaamheidslening bedraagt € 3 miljoen. Voor dit jaar heeft de gemeente diverse prioriteiten, 
namelijk grootschalige opwek, aardgasvrij, het goede voorbeeld geven, innovaties, 
energiebesparing bedrijven en een regionale energiestrategie. 
 
Gemeente C 
In september 2017 is de Energievisie vastgesteld. De gemeente wil in 2045 klimaatneutraal en 
klimaatbestendig zijn. De focus van de gemeente ligt momenteel op het thema energie, dit is 
ook terug te zien in de beschikbare budgetten. Binnen dit thema gaat met name aandacht uit 
naar de bestaande woningvoorraad (zowel koop als huur). De gemeente heeft een structureel 
budget beschikbaar van € 67.000,-. Daarnaast worden er ook incidentele middelen ingezet. 
Voor 2018 gaat het dan om een bedrag van meer dan € 2 miljoen. De ambtelijke capaciteit voor 
duurzaamheid en de energietransitie bedraagt 2 fte (vast). Daarnaast heeft de gemeente ook 
incidentele capaciteit voor duurzaamheid, de energietransitie en circulaire economie. Ook voor 
klimaatadaptatie (0,5 fte), verduurzaming gemeentelijk vastgoed en duurzame 
mobiliteit/luchtkwaliteit (1 fte) is capaciteit beschikbaar. Dit jaar is er een directeur ‘duurzame 
stad’ aangesteld. De gemeente werkt aan communicatie rondom ‘de duurzame stad’ waarin 
verschillende onderwerpen van duurzaamheid samen zouden moeten komen. Dit is nog in 
ontwikkeling. De behaalde resultaten worden per deelonderwerp verzameld.  
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Enkele resultaten van het afgelopen jaar zijn: 

• 13 NOM-woningen gerealiseerd (met € 25.000,- subsidie per woning van de gemeente); 

• 300 energieadviezen/keukentafelgesprekken; 

• 700 isolatiesubsidies. 
 
Gemeente D 
In 2010 is door de gemeenteraad het milieubeleidsplan 2010-2016 vastgesteld. Dit beleidsplan 
vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid gaan echter snel en daarom is besloten een geactualiseerde 
duurzaamheidsagenda op te stellen. Deze agenda beschrijft de doelstellingen en activiteiten op 
het gebied van duurzaamheid voor de periode 2016-2018. Voor de uitvoering van de 
duurzaamheidsagenda 2016-2018 is een investeringsbudget vastgesteld van € 74.000,-.  
De bestaande budgetten zijn inmiddels uitgeput. Het college zal aan de gemeenteraad via de 
begroting 2019 voorstellen om € 150.000,- ter beschikking te stellen voor projecten. 
 
De gemeente heeft voor 2020 de volgende ambities: 

• een CO2 reductie van 30% ten opzichte van 1990; 

• 16% duurzame energie; 

• tot 2020 elk jaar een energiebesparing van 2%. 
 
Er zijn nog geen resultaten bereikt. Mede vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit (vacature) 
heeft de ontwikkeling stil gelegen. Het accent ligt op de energietransitie. Er wordt een 
warmtekaart opgesteld en middels een wijkgerichte aanpak zullen windturbines worden 
geplaatst en zonnepanelen bij bedrijven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat er 
een nieuwe uitvoeringsagenda zal worden opgesteld.  
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BIJLAGE 7 SCHRIFTELIJKE BRONNEN 

Gemeente Bergen op Zoom, 2008, Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 
Gemeente Bergen op Zoom, 2011, Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Coalitieakkoord 2014-2018. Merck toch hoe Sterck. 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Collegeprogramma 2014-2018 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Midtermreview collegeprogramma 2014-2018- Stand 
 van zaken november 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Collegeuitvoeringsprogramma 2015 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Cupro monitor februari 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Cupro monitor maart 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Cupro monitor juli 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2018, Coalitieakkoord 2018-2022. Brug naar de toekomst.  
  Verbindend, eerlijk, vooruitstrevend. 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Beleidskader 2016-2019 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Beleidskader 2017-2020 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Beleidskader 2018-2021 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Programmabegroting 2015-2018, paragraaf 
 Duurzaamheid  
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Programmabegroting 2016-2019, paragraaf 
 Duurzaamheid  
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Programmabegroting 2017-2020, paragraaf 
 Duurzaamheid  
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Programmabegroting 2018-2020, paragraaf 
 Duurzaamheid  
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Jaarstukken 2015 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Jaarstukken 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2018, Jaarstukken 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Startnotitie Implementatie omgevingswet 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Raadsvoorstel visie duurzame ontwikkeling gemeente 
 Bergen op Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Motie led verlichting d.d. 13 november 2014 

Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Brief aan de raad d.d. 8 januari 2016, Oprichting 

 Coöperatie Energiek Brabantse Wal u.a.  
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Motie inzake ruimtelijke kaders voor duurzame 
 initiatieven en leefbaarheid in het Bergse buitengebied d.d. 10 november 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie inzake duurzame energieprojecten d.d. 30 maart 
 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie vreemd aan de orde van de dag “onderzoek 
 warmtenetten” d.d. 23 november 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Plan van aanpak- Actieplan Programma Biobased 
 Economy Bergen op Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Actieplan Biobased Economy  
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie “Biobest Trofee” d.d. 25 oktober 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Motie energiefonds d.d. 13 november 2014 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Motie rioolvervanging d.d. 12 november 2015 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Startnotitie, Klimaatadaptatie gemeente Bergen op 
 Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Brief aan de raad d.d. 1 februari 2017, procesaanpak 
 klimaatadaptatie in 2017 
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Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA inzake 
 ‘tegels eruit, planten erin’ d.d. 30 maart 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie aanleg groene daken en groene schoolpleinen 
 d.d. 21 juni 2017 
Arcadis, 2017, Klimaatstresstest gemeente Bergen op Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Brief aan de raad d.d. 25 augustus 2017, voortgang  
 klimaatadaptatie  
Diverse partijen, 2007, Convenant duurzaam bouwen West-Brabant 
Diverse partijen, 2011, Addendum convenant duurzaam bouwen West-Brabant van 23 mei 
2007 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Beleidsplan Wonen 2014-2018 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Prestatieafspraken 2014-2018 tussen gemeente Bergen 
 op Zoom en Stichting Stadlander 
Regio West-Brabant, 2014, Convenant duurzaam bouwen West-Brabant 
Stadlander, 2016, Jaarverslag 2015 
Diverse partijen, 2016, Regionale Prestatieafspraken Brabantse Wal en Tholen 2017-2020 
Stadlander, 2017, Jaarverslag 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Tiny 
 Houses d.d. 30 maart 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Motie vreemd aan de orde van de dag- sociaal 
 werkgeverschap d.d. 30 januari 2014 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Visie Social Return On Investment gemeente Bergen op 
 Zoom 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Brief aan de raad d.d. 17 december 2018, Visie SROI 
Gemeente Bergen op Zoom, Brochure ‘Aan de slag met Social Return’ 
Gemeente Bergen op Zoom, Uitvoeringsplan SROI: Winst voor de samenleving 

Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Brief aan de raad d.d. 10 februari 2017, monitoring 

inzake SROI. 
Gemeente Bergen op Zoom, 2013, Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Motie afval openbare ruimte d.d. 27 februari 2014 
Gemeente Bergen op Zoom, 2014, Motie vreemd aan de orde van de dag zwerfafval d.d. 
 10 juli 2014 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Motie onderhoud openbare ruimte/zwerfvuil d.d. 10 
 november 2016 
Gemeente Bergen op Zoom, 2016, Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie nascheiding plastic afval d.d. 22 juni 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2018, Motie vreemd aan de orde van de dag- ophalen plastic 
 d.d. 1 maart 2018 
Regio West-Brabant, 2015, Uitvoeringsprogramma Mobiliteit West-Brabant 2015-2020 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie inzake verduurzaming mobiliteit d.d. 22 juni 2017 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Brief aan de raad d.d. 22 november 2017, 
verduurzaming mobiliteit 
Gemeenten Brabantse Wal, 2018, Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal  

2018 t/m 2021 
Gemeente Bergen op Zoom, 2015, Zienswijze op de ‘Kaders actualisatie 
 Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda Regio West-Brabant’ 
Gemeente Bergen op Zoom, 2017, Motie duurzaamheid bij eerste wijziging van de GR 
 Regio West-Brabant d.d. 20 december 2017 

 


