Centrale vraag
Geeft dit duurzaamheidsprogramma voldoende meerjarige invulling aan en focus in de
duurzaamheidsambities van gemeente Schagen en de duurzaamheidskaders waar gemeente
Schagen mede uitvoering aan moet geven?

Beoogd effect voor samenleving
Het duurzaamheidsprogramma legt vast op welke doelen en hoofdopgaven gemeente Schagen
zich op de lange termijn richt en welke uitgangspunten leidend zijn in de realisatie hiervan. De
uitvoeringsagenda geeft hier vervolgens invulling aan. Dit geeft duidelijkheid voor inwoners en
bedrijven en leidt tot energiebesparing, opwek en gebruik van duurzame energiebronnen, duurzame
mobiliteit, toename van groen en biodiversiteit, een klimaatadaptieve leefomgeving en een circulaire
economie.

Kader
In het duurzaamheidsprogramma zijn de belangrijkste kaders vermeld die voortkomen uit wereldwijde,
Europese, landelijke, provinciale en regionale wetten en afspraken. Hier conformeren we ons aan en
de hierin gestelde doelen nemen we over zonder zelf scherpere doelen te stellen. Voor groen en
biodiversiteit is het doel wel voor Schagen zelf gesteld met het deelprogramma “Schagen Groeit
Door”, namelijk de ambitie om 500.000 bomen en struiken te planten binnen de gemeente.

Argumentatie
1.

2.

3.

Door het vaststellen van het duurzaamheidsprogramma wordt duidelijk gemaakt wat gemeente
Schagen verstaat onder duurzaamheid. En door de zes programmalijnen integraal onder één
paraplu te brengen maken we duidelijk dat hiertussen een grote onderlinge samenhang is. Dit
helpt ons om ook de uitvoering altijd integraal, in samenhang te benaderen. We leggen vast
welke lange termijn doelen en opgaven we willen halen en welke uitgangspunten in de realisatie
daarvan het belangrijkst zijn. Zo scheppen we duidelijkheid naar buiten en nodigen we tegelijk de
samenleving uit om met ons mee te doen.
Elk jaar maakt HVC voor ons de Energiemonitor, die voor gemeente Schagen laat zien waar we
staan met energiebesparing, productie van duurzame energie en CO2-reductie. De editie van
2020 hebben we onlangs ontvangen en is als bijlage bijgevoegd. Hierin zijn de cijfers bijgewerkt
tot en met 2018. Te zien is dat we het iets beter doen dan het landelijk gemiddelde en dat we
goed op weg zijn met de opwek van zonne-energie. Maar willen we de doelen voor 2030-20402050 behalen moeten we nog flink aan de bak. Dit duurzaamheidsprogramma geeft daarin de
juiste focus en sturing.
De uitvoering van deelprogramma's, projecten en activiteiten vallend onder het
Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 wordt integraal ondergebracht in de
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Het grootste deel hiervan betreft op dit moment zaken die we
al deden en van plan waren. Het samenbrengen in de uitvoeringsagenda geeft daar een mooi
integraal overzicht in. Bovendien helpt het om dwarsverbanden te leggen en om te constateren
op welke programmalijnen en/of hoofdopgaven we nog stappen moeten zetten de komende
jaren. Omdat de landelijke en regionale ontwikkelingen, zowel qua politiek als technologie, snel
gaan en omdat we flexibel willen inspringen op initiatieven uit de samenleving is de
Duurzaamheidsagenda een dynamisch document, dat regelmatig wordt aangepast.
De complexiteit van de verschillende opgaven zorgt ervoor dat de uitvoering bestaat uit diverse,
vaak samenhangende activiteiten, projecten en deelprogramma’s, waarbij per stuk niet altijd
een direct toerekenbaar resultaat meetbaar is. We willen de doelen bereiken door de
samenhang van al die zaken. Ook het resultaat van de jaarlijkse cijfermatige monitoring heeft
geen geheel causaal verband met onze inspanningen, maar wordt mede bepaald door factoren
die buiten onze invloedsfeer liggen. Daarom willen we elke 2 jaar een bredere evaluatie uitvoeren
om een goed gevoel te krijgen in hoeverre we op de goede weg zijn.

Maatschappelijk draagvlak
Het duurzaamheidsprogramma geeft duidelijkheid over de doelen en hoofdopgaven zoals de
gemeente die ziet. Zoals de titel aangeeft gaan we vervolgens samen bouwen aan een duurzaam
Schagen, waarbij we in elk geval zelf het goede voorbeeld geven. Die samenwerking, de
voorbeeldfunctie en het uitgangspunt dat het haalbaar en betaalbaar moet blijven zijn de
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belangrijkste factoren in het bereiken en behouden van steun en draagvlak.
Concreet wordt dit per opgave, deelprogramma, project en inspanning zoals opgenomen in de
uitvoeringsagenda georganiseerd.

Financiële consequenties
Het vaststellen van het Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 heeft geen financiële
consequenties. Het nu beschikbare budget voor de diverse programmalijnen, deels structureel en
deels incidenteel, is kaderstellend en vooralsnog toereikend voor de huidige duurzaamheidsagenda.

Communicatie van het besluit




De aanbieding van het Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 aan de raad zal gepaard
gaan met een persbericht hierover. Ook na vaststelling door de raad zal een persbericht worden
uitgestuurd.
Voor het hele duurzaamheidsprogramma wordt een structurele integrale communicatiekalender
gemaakt, gericht op alle communicatiekanalen.
Tevens wordt een nieuwsbrief ontwikkeld waarin op regelmatige basis wordt samengevat wat er
gerealiseerd is en de komende tijd in de pijplijn zit.

Realisatie van het besluit



De activiteiten onder dit programma worden veelal in de lijnorganisatie uitgevoerd. Voor de
projecten en deelprogramma’s worden aparte teams gevormd, met een duidelijke
opdrachtafbakening en budget.
De doelen en ambities in dit programma hebben veel samenhang met de in ontwikkeling zijnde
Omgevingsvisie Schagen. Dit programma vormt daarom voor het onderwerp duurzaamheid een
belangrijke input voor de omgevingsvisie.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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