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Onderwerp: Herijking duurzaamheidbeleid 

Nummer: Bestuursstukken\2366 

Agendapunt: 7 

 

DB: Ja 

15-5-2017 

BPP: Ja  

24-5-2017 

FAZ: Ja  

24-5-2017 

VVSW: Ja  

24-5-2017 

AB: Ja 

7-6-2017 

 

Opsteller:  

Gerard Sterk, 0598-693830 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Tjip Douwstra 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Rijk en Unie van 

Waterschappen 

Klimaatakkoord Rijk-Unie van Waterschappen,  Green 

Dealafspraken Rijk en Unie van Waterschappen inzake Energie, 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Duurzaam Bouwen 

(Grond- Weg- en Waterbouw) 

 

Samenvatting: 

Dit voorstel beoogt de vaststelling van de herijking van het duurzaamheidbeleid voor de jaren 2017-

2020. Deze update is afgesproken in het Coalitieakkoord en ook gebaseerd op de jongste afspraken 

tussen Rijk en de waterschappen op het gebied van Maatschappelijke Verantwoord Inkopen en 

Duurzaam Bouwen. De herijking geeft aan met welke speerpunten, doelstellingen en 

acties/maatregelen de doorontwikkeling van ons sinds 2011 ingezette duurzaamheidbeleid zal 

plaatsvinden. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

- instemmen met de herijking van ons duurzaamheidbeleid conform de ontwerp-nota Herijking 

  duurzaamheidbeleid 2017-2020; 

- hantering van een afzonderlijk  duurzaamheidsverslag over 2016 achterwege te laten aangezien de 

  in dat  jaar gezette stappen in de nota Herijking zijn verwerkt.  

 

Bijlagen: Ja 

 nota Herijking duurzaamheidbeleid 2017-2020 
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Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   

  



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 3 

Inleiding 

 

In het Coalitieakkoord is afgesproken ons duurzaamheidbeleid te herijken. In bijgevoegde nota is de 

doorontwikkeling van dit beleid voor de jaren 2017-2020 aangegeven. Daarbij zijn de thema’s uit het 

Klimaatakkoord tussen Rijk en de waterschappen (dat in 2020 afloopt)  opnieuw aangehouden en 

aangevuld met onderdelen over een duurzaam watersysteem en een duurzame 

water(zuiverings)keten. Bij de herijking is rekening gehouden met de jongste afspraken tussen Rijk en 

de Unie van waterschappen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Duurzaam 

Bouwen. Omdat er in 2016 voor het thema energie een afzonderlijk beleidskader t/m 2020 is 

vastgesteld, is voor dit onderdeel volstaan met een beschrijving van de stand van zaken. 

 

Deze herijking zien we als een verdere stap in de duurzaamheidsontwikkeling bij ons waterschap. 

Daarbij hebben we 2020 als tijdhorizon gekozen omdat dit samenvalt met de afloop van het huidige 

Klimaatakkoord. Verwacht wordt dat - mede op basis van de doorwerking van het Klimaatakkoord van 

Parijs - er op nationaal niveau een opvolgend akkoord of mogelijk een wettelijke regeling (Klimaatwet) 

tot stand komt. 

 

 

Ambities en verantwoording 

 

Duurzaamheid is een breed begrip en de aspecten, beoordeling en weging daarvan - ook in relatie tot 

de kosten - verschillen per opgave/vraagstuk. Daarom menen wij er goed aan te doen om ons bij de 

invulling van duurzaamheid op een aantal speerpunten te richten, die een primair handelings-

perspectief vormen. Daarbij hebben we ons niet enkel door het Klimaatakkoord laten leiden maar ook 

door andere maatschappelijke doelstellingen die besloten liggen in de afspraken over duurzaam 

inkopen en bouwen. Zo’n perspectief beschouwen we niet als een strak kader. Afhankelijk van de 

situatie en omstandigheden kunnen ook andere duurzaamheidaspecten om invulling vragen.  

 

Onze ambities hebben we per thema vertaald naar doelstellingen voor 2020. Om die doelen te 

bewerkstelligen hebben we in de nota ook de benodigde acties en maatregelen aangegeven.  

Onderdeel daarvan is ook een nog meer gestructureerde en geborgde  analyse, weging en toepassing 

van duurzaamheidaspecten door de ambtelijke organisatie, die start bij de initiatieffasen van opgaven 

en uiteindelijk uitmondt in een verantwoording via de duurzaamheidsparagraaf in het bestuursvoorstel. 

 

De voortgang van deze doorontwikkeling en van het doelbereik zal jaarlijks via het duurzaamheids-

verslag worden gerapporteerd. 

 

 

Financiën 

 

Wij verwachten niet dat de toepassing van de herijking van ons duurzaamheidbeleid tot meer kosten 

zal leiden dan nu in de (meerjaren)begroting is opgenomen. 
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Verslag 2016 

 

Elk jaar wordt bestuurlijk verslag gedaan van de stappen die we op het terrein van duurzaamheid 

hebben. Aangezien de voortgang in 2016 onderdeel is van de stand van zaken die in de 

Herijkingsnota is aangegeven, menen wij dat hantering van een afzonderlijk duurzaamheidsverslag 

over 2016 achterwege kan blijven. Overigens is het wel zo dat we - zoals gebruikelijk -  onze 

omgeving via onze internetsite informeren over de stappen die in 2016 zijn gezet.   

 

 

Discussie maatschappelijke verantwoordelijkheid/duurzaamheid 

 

In de AB-vergadering van 22 maart is de toezegging gedaan om dit thema en de financiële gevolgen 

van bijbehorende keuzen in het najaar in het AB te bespreken. In de Herijkingsnota hebben we 

aangegeven dat de invulling van maatschappelijke belangen/duurzaamheidaspecten - die de 

uitvoering van onze waterbeheertaken overstijgen - per opgave en situatie om een beoordeling en 

weging vragen, mede in het licht van de daarmee gemoeide kosten. Vanwege dat karakter zijn wij 

geen voorstander om strakke kaders over de (reikwijdte van de) invulling van dit soort aspecten af te 

spreken maar ruimte te houden voor keuzen die passen bij de opgaven en situatie. Wel menen wij dat 

via de duurzaamheidsparagraaf in het bestuursvoorstel moet blijken op welke gronden uiteindelijke 

keuzen zijn gebaseerd. Wij geven u dan ook in overweging om die benadering als richtsnoer aan te 

houden en dat met de bespreking hiervan bij dit herijkingsvoorstel door ons wordt voldaan aan de 

gedane toezegging.  

 

 

Voorstel  

 

- instemmen met de herijking van ons duurzaamheidbeleid conform de ontwerp-nota Herijking 

  duurzaamheidbeleid 2017-2020; 

- hantering van een afzonderlijk duurzaamheidsverslag over 2016 achterwege te laten aangezien de 

  in dat  jaar gezette stappen in de nota Herijking zijn verwerkt. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


