
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: G. Vilé 

Onderwerp: Duurzaamheidswinkel 

Datum indiening vragen: 27 november 2014 

 

 

Vragen: 

 

Zijn er behalve het genoemde bedrag van het co-financieringsdeel (€ 135.500) ook niet-

financiële contributies van de gemeente? Zo ja, welke zijn dat? 

Antwoord: 

Nee. 

 

Welke harde revenuen verwacht het college van de contributie(s) aan de 

Duurzaamheidswinkel die de gemeente doet? Deze revenuen graag uitgesplitst in harde 

resultaten en in harde effecten zijnde niet de boterzachte ontoetsbare bijdragen van de 

Duurzaamheidswinkel aan de doelstellingen uit het gemeentelijk duurzaamheidsplan 

zoals genoemd onder Argumenten van het collegevoorstel van 12 november jl. 

Antwoord: 

 

Het succes van de duurzaamheidswinkel wordt vooral gemeten aan de hand van 

mate waarin gebruik wordt gemaakt van de winkel. Het gaat dan om gegevens 

als aantallen  bezoekers, hoeveel adviesaanvragen, hoeveel vervolgopdrachten 

aan (bouw)bedrijven voor concrete duurzaamheidsmaatregelen, hoe vaak 

vinden themabijeenkomsten, exposities en workshops (voor bijv. scholieren) in 

de winkel plaats, en hoe goed worden deze bezocht.  

Het pand zal door lokale organisaties  die zich bezig houden met een duurzame 

samenleving (People Profit, Planet) als podium worden gebruikt. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de begin 2015 geplande Urgenda Tour Flevoland 

(debat met Marjan Minnesma, Jan Rotmans e.a.), podium voor Pioniers van de 

toekomst (onder de aandacht brengen van hun energiecoorporatie), IVN 

(uitleenlokatie leskisten), etc. 

 

Met het bijhouden hoeveel energie adviezen zijn verstrekt en hoeveel mensen 

deze ook hebben toegepast kan een goede inschatting worden gegeven van de 

vermeden CO2 uitstoot 

 

Op welke wijze en op welk moment of welke momenten toetst de gemeente of deze 

harde revenuen zijn behaald en de gemeentelijke contributie(s) derhalve succesvol is 

(zijn) ingezet door het college? 

Antwoord: 

 

Resultaten worden halverwege de ondersteuningsperiode geevalueerd.  

Mocht komen vast te staan dat het aantal bezoekers ver beneden het verwachte 

aantal (4 a 5 duizend perjaar) blijven en er bijna geen bedrijven of organisaties 

gebruik maken van het aanbod (of bedrijven en/of organisaties zich financieel 

commiteren aan de winkel) en het ziet er niet naar uit dat hierin op korte 

termijn wijziging in komt dan ligt het in de lijn dat de ondersteuning wordt 

beeindigd. 

 

 



Hoe ziet het college de toetsing voor zich van wel/geen realisatie van de (onder 

Argumenten) genoemde bijdragen van de Duurzaamheidswinkel aan de doelstellingen uit 

het gemeentelijk duurzaamheidsplan? 

Antwoord: 

 

Voor aspect toetsing: zie hiervoor 

 

Toelichting 

Het college is van mening dat de Duurzaamheidswinkel bijdraagt aan de 

uitvoering van het staand en vastgesteld beleid. 

Het past in de eerste plaats uitstekend bij de rol die gemeente zich zelf heeft 

gegeven in haar duurzaamheidsbeleid, namelijk het goede voorbeeld geven en 

ten tweede:  

een bijdrage leveren om de kennis van burgers en bedrijven te vergroten op het 

gebied van duurzaam gedrag en de voor- en nadelen die dat biedt en partijen bij 

elkaar brengen en allianties bevorderen om samenwerking op het gebied van 

duurzame ontwikkeling te stimuleren (duurzaamheidsplan p 15). 

 

Er zullen vanuit de Duurzaamheidswinkel activiteiten worden uitgevoerd die 

bijdragen aan het behalen van de ambities en doelstellingen uit het 

duurzaamheids beleid en programma’s.  Ook andere partijen hebben in 

netwerkbijeenkomsten en contacten aangegeven belangstelling te hebben en 

aan de uitvoering te willen bijdragen door activiteiten in de winkel de komende 

jaren te willen ontplooien. 

 

Zo hebben bedrijven aangegeven de winkel een geschikte plek te vinden om 

hun duurzame producten te laten zien (bijvoorbeeld biologische, Fair Trade 

producten, zonnepanelen, isolatiemateriaal, e.d.). 

 

Ook andere organisaties zoals de Pioniers van de Toekomst, Carrefour en ’t 

Goed hebben aangegeven gebruik te willen maken van de 

Duurzaamheidswinkel.  

 

Het wordt een winkel waar inwoners, bedrijven en instellingen elkaar 

ontmoeten voor informatie en kennisuitwisseling over duurzaamheid. De winkel 

is onder andere de locatie waar inwoners in direct contact adviezen kunnen 

krijgen over energiebesparing, waar bedrijven hun energiebesparingsproducten 

zien, waar inwoners informatie krijgen over een duurzame levenswijze.  

 

Wat is de motivatie van wethouder Wijnants om een minderheidsstandpunt in te nemen? 

Antwoord: 

 

Deze is van mening dat het bedrijfsleven niet gefaciliteerd hoeft te worden door 

middel van een Duurzaamheidswinkel om hun producten onder de aandacht te 

brengen. Zij worden geacht in staat te zijn dit zelf op te pakken/in te vullen. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 3 december 2014 

Contactpersoon: P.M. Musters 

E-mail adres:  p.musters@noordoostpolder.nl 

Tel: 0613329731 

 


