
Bestuursvoorstel 

 

 

 

 1 

 

Onderwerp: Duurzaamheidsverslag 2015 

Nummer: Bestuursstukken\2074 

Agendapunt: 11 

 

DB: Ja 

18-4-2016 

BPP: Ja  

11-5-2016 

FAZ: Ja  

11-5-2016 

VVSW: Ja  

11-5-2016 

AB: Ja 

25-5-2016 

 

Opsteller:  

Gerard Sterk, 0598-693830 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Wiebe van der Ploeg 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

n.v.t. n.v.t. 

 

Samenvatting: 

Dit voorstel begeleidt het duurzaamheidsverslag 2015 waarin de ontwikkelingen en stappen zijn 

beschreven die vorig jaar op grond van ons duurzaamheidsbeleid (en Klimaatakkoord) zijn gezet. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Kennis nemen van het duurzaamheidsverslag 2015. 

 

Bijlagen: Ja 

 Duurzaamheidsverslag 2015 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

 

In het eind 2010 vastgestelde beleidskader duurzaamheid is aangegeven dat de ontwikkelingen, 

stappen en voortgang op dit gebied jaarlijks via een verslag worden gerapporteerd. De opzet en 

reikwijdte van dit verslag is gebaseerd op de thema’s uit het Klimaatakkoord van 2012 (Rijk-

Waterschappen) die ook de basis vormen van ons beleidskader, Het verslag is conform de 

bestuurlijke afspraak niet meer gekoppeld aan de jaarrekening maar wordt via een afzonderlijk 

voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

 

In het verlengde hiervan bieden wij u hierbij het duurzaamheidsverslag 2015 ter behandeling aan.  

Naast een beschrijving van de stappen die vorig jaar zijn gezet, wordt ook ingegaan op de voortgang 

qua doelbereik. Het is de bedoeling om in 2016 het duurzaamheidsbeleid te herijken conform de 

afspraken in het Coalitieakkoord. Voor energiebesparing en –opwekking is al wel een kadernota 

opgesteld, waarvoor de bestuurlijke behandeling nog afgewikkeld moet worden. Voor de slibstrategie 

is inmiddels een informerende bijeenkomst georganiseerd en is besluitvorming in DB/AB aanstaande. 

Voor wat betreft de zuiveringsstrategie is door personele aspecten enige vertraging opgelopen maar 

we hopen in het najaar deze alsnog te kunnen presenteren.  

Ook voor andere onderdelen zal herijking in 2016 plaatsvinden waarbij uiteraard nieuwe 

ontwikkelingen worden betrokken. Bespreking van het duurzaamheidsverslag 2015 kan door leden 

van het AB worden gebruikt om het DB te voeden met elementen waarvan wij denken dat die in de 

herijking terug moeten komen. We nodigen AB-leden daartoe expliciet uit. 

 

Een publieksvriendelijke versie van het duurzaamheidsverslag wordt via onze internetsite voor onze 

omgeving beschikbaar gesteld. 

 

 

Voorstel  

 

Kennis nemen van het duurzaamheidsverslag 2015 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


