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Onderwerp: Duurzaamheidsverslag 2018 

Nummer: Bestuursstukken\2887 

Agendapunt: 10 

 

DB: Ja 

28-5-2019 

BPP: Ja  

12-6-2019 

FAZ: Ja  

12-6-2019 

VVSW: Ja  

12-6-2019 

AB: Ja 

26-6-2019 

 

Opsteller:  

Boy de Vries, 0598-693409 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever:  

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Inge Eshuis 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

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

 

Samenvatting: 

Het beleidskader Duurzaamheid is in 2010 vastgesteld. In 2017 is het herijkt, vanwege ontwikkelingen 

en nieuwe inzichten, en zijn concrete doelstellingen opgenomen. Jaarlijks wordt de voortgang aan het 

bestuur gerapporteerd via het Duurzaamheidsverslag. 

Dit voorstel begeleidt het Duurzaamheidsverslag 2018, waarin de ontwikkelingen en stappen zijn 

beschreven die in 2018 op grond van ons duurzaamheidsbeleid zijn gezet. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee. Er is geen aparte duurzaamheidsparagraaf ingevuld, omdat het 

Duurzaamheidsverslag 2018 volledig over duurzaamheid gaat. 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Kennis nemen van het Duurzaamheidsverslag 2018. 

 

Bijlagen: Ja 

 Duurzaamheidsverslag 2018. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  



Bestuursvoorstel 
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Paraaf secretaris-directeur:   

  



Bestuursvoorstel 
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Inleiding 

 

Het beleidskader duurzaamheid is eind 2010 vastgesteld. Daarin is aangegeven waarom het 

waterschap duurzaam handelen belangrijk vindt, welke ambities we hanteren en welke stappen we 

gaan zetten. Het beleidskader was vooral een doorvertaling van de doelstellingen die zijn opgenomen 

in het Klimaatakkoord tussen het Rijk en de waterschappen.  

Nieuwe ontwikkelingen als het Klimaatakkoord van Parijs, het Manifest Matschappelijk Verantwoord 

Inkopen, de Green Deal voor Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), de Marktvisie van de 

Unie van Waterschappen en de wijziging van de Aanbestedingswet gaven aanleiding het beleidskader 

duurzaamheid te herijken. Dit is in 2017 gebeurd. Het beleid is hiermee up to date gemaakt en voor 

alle thema’s zijn specifieke doelstellingen voor 2020 opgenomen, met een bijbehorend 

werkprogramma 2017-2020. 

 

Via dit duurzaamheidsverslag wordt over de voortgang van het behalen van de doelstellingen en de 

voortgang van de specifieke maatregelen uit het werkprogramma gerapporteerd, met betrekking tot 

het jaar 2018. De opbouw van het duurzaamheidsverslag is afgestemd op het herijkte beleidskader 

duurzaamheid van 2017. 

 

 

Voorstel  

 

Kennis nemen van het Duurzaamheidsverslag 2018. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


