
MP Verwijzing 

duurzaamh

eidsplan

Activiteit Resultaat Voortgang Toelichting Uit restant 

2009-2011

Budget uit 

2012

Kosten voor 

2013

Uitvoering Wettelijke taken

2010 Voorbereiding nieuwe overeenkomsten voor afvalinzameling. Nieuwe overeenkomst(en) 2 0
2009 Evaluatie textielcontainers Collegebesluit 1 0
2010 Onderzoeken van de mogelijkheden om bovengrondse containers te 

vervangen door ondegrondse

Onderzoeksresultaten 1 Bovengrondse containers voor restafval (bij gestapelde bouw) 

worden vervangen door ondergrondse containers. Wat betreft 

textielcontainers is dit afhankelijk van de evaluatie.

0

2009 Opstellen beleidsplan straatreiniging (gbvor) Beleidsplan 1 Dit wordt onderdeel van het Beleidsplan Openbare Ruimte 0
2010 Uitvoering beleidsplan straatreiniging. Dit houdt bijvoorbeeld in 

voorlichtingsmateriaal verschijnt, regels worden geactualiseerd, frequenties 

voor straatreiniging worden aangepast, handhavinginstrumenten worden 

uitgebreid of ingezet etc.

Voorlichtingsfolder 1 0

2009 Onderzoek naar alternatieve methoden voor onkruidbestrijding Collegebesluit 1 Onderzoek is in uitvoering. Kosten bedragen 1.100 euro. 0

2013 Restant budget 2009-2011 voor onderzoek alternatieve methoden 

onkruidbestrijding zal in 2013 worden ingezet voor kilimaatactiviteiten.

16.400

2010 Opstellen bodemfunctiekaart Bodemkaart 2 0
2013 Actualisering bodemkwaliliteitskaart Actuele bodemkwaliteitskaart 0 in 2013 moet de kaart worden aangepast 0 5000
2010 Monitoring bodemsaneringen Monitoring 1 1.400 0
2010 Invoer bodemonderzoeken Nazca Actueel bodeminformatiesysteem 1 0
2010 Opstellen nota bodembeheer Collegebesluit 2 0
2009 Uitvoering communicatieplan Handhaving Communicatieplan 1 Is een doorlopende actie,geïntegreerd in HUP Handhavingsuitvoeringsplan5.400 0
2011/

2012

Uitvoeren van geluidmetingen in het kader van monitoring nota Geluid Collegeadvies 1 Bij vaststelling nota Geluid is besloten om de gehanteerde 

geluidrichtwaarden te monitoren. Opdracht voor metingen wordt 

in 2012 verleend. Uitvoering eind 2012 en begin 2013.

2.500

2013 Opstellen milieuprogramma 2014, milieujaarverslag 2013 Milieuprogramma/verslag 0
Duurzame samenleving

2009 A1 Natuur- en milieu educatie (NME, o.a. uitleen leskisten) Communicatie activiteiten. 1 Betreft een doorlopende activiteit. Uitleen leskisten en 

coordinatie van NME actviteiten zijn ondergebracht bij NME 

centrum. 

12.000

2013 A1 Restant budget 2009-2011 voor NME kan worden ingezet ter ondersteuning 

van NME activiteiten van stichting NME-NOP.

Communicatie activiteiten 7.700

2011 A1 Uitvoering arrangement Duurzame Energie en NME (bevolking betrekken bij 

gemeentelijk duurzaamheidbeleid, thema energie, mbv NME)

5 DE projecten zijn uitgevoerd. 2 Met uitvoering van projecten is eind 2011 gestart. Afronding 

eind 2012. Voor dit project is een landelijke subsidie gekregen 

van € 68.320. 

0

2013 A1 Kennisdelen NME Uitwisselen/elkaar ondersteunen in 3 

bijeenkomsten

Door gebruik te maken van elkaars kennis wordt inzet van 

derden uitgespaard

500

2012 A1 NME/Communicatie over duurzame ontwikkeling projecten Communicatie activiteiten en andere 

beleidsflankerende actviviteiten. 

1 Onderzocht wordt of de Stichting NME NOP een rol kan hebben 

in communicatie activiteiten over duurzame ontwikkeling. De 

uitkomsten van het klimaatarrangementproject NME Kennisdelen 

vormt hier ondermeer input voor.

3.000 1.000

2013 A1 Opstellen en verspreiden duurzaamheidskrant Een duurzaamheidskrant 0 2000
2013 A1 In 2012 is een Boomfeestdag georganiseerd. Deze zal in 2013 weer 

plaatsvinden.

Natuureducatie 2 Jaarlijkse boomfeestdag vindt in maart 2013 plaats. 

Restantbudget 2012 wordt gebruikt voor ondersteunende 

activiteiten in 2013.

1.000

2012 A1 Instellen van een digitaal energieloket waar inwoners en bedrijven van 

Noordoostpolder informatie kunnen vinden over energiebesparing, 

duurzame energie, financieringsregelingen  etc.

Een energieloket 1 14.000

2012 A2 Opstarten van een website over duurzaamheid. Een duurzaamheidsloket 1 Overleg is gestart. Opdrachtverstrekking eind 2012 4.300 1.000
2011 A2 Toetsingskader opstellen voor de ruimtelijke inpassing van duurzame 

initiatieven. 

Toetsingskader 1 Wordt momenteel opgesteld, en vormt input voor nieuwe 

structuurvisie/bestemmingsplan landelijke gebied.

0

2012 A3 Uitvoeren van (communicatie)activiteiten samen met lokale partijen om 

invulling te geven aan de Millenniumdoelstellingen en draagvlak hiervoor te 

krijgen. Voor het Millenniumproject is ‘eigen budget’ beschikbaar.

Invulling millenniumdoelstellingen 1 0

2012 A4 Acties uitvoeren om de status  Fair Trade gemeente te  verwerven en 

bevestigen.

Fair Trade status 1 Eind 2012 hoopt de gemeente Noordoostpolder de status Fair 

trade gemeente toegewezen te krijgen. In 2013 moeten dan 

vervolgens werkzaamheden plaatsvinden om deze status te 

bevestigen.
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Woningen

2012 B1 Implementatie van een instrument voor communicatie over- en  aansturing 

op duurzaamheid van stedenbouwkundige plannen.  

Instrument voor duurzaamheid in 

ruimtelijke plannen

Op te starten eind 2012, begin 2013 2.000

2012 B2 Uitvoeren van de subsidieregeling voor zonneboilers en  zonnepanelen. Collegebesluit en raadsbesluit 

(vaststelling subsidieregeling)

1 Actie gestart begin 2012 0

2013 B2 Aanschaf website applicatie "Zonatlas". De zonatlas is een instrument 

waarmee inwoners binnen een halve minuut kunnen zien waar en wanneer 

zonnepanelen op hun eigen dak rendabel zijn.

Instrument voor burgers en bedrijven Actie start begin 2012 18.000

2012 B2 In het kader van de op te stellen woonvisie en prestatieafspraken  met 

Mercatus wordt invulling van het thema duurzaamheid nader uitgewerkt.  

Thema duurzaamheid maakt onderdeel 

uit van de woonvisie

1 Wordt meegenomen bij het actieplan woonvisie

2012 B2 De haalbaarheid en risico’s in kaart brengen van het instellen van een 

duurzaamheidslening. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een 

duurzaamheidslening ingesteld. 

Een duurzaamheidslening Haalbaarheidsonderzoek start eerste kwartaal 2013

2012 B2 Implementatie van GPR gebouw in organisatie en beleid.  GPR ingevoerd Op te starten eind 2012, begin 2013 5.000
2012 B4 Uitschrijven van een prijsvraag voor marktpartijen voor de  ontwikkeling 

van een aantal woningen op passiefhuisniveau. 

Marktpartij die aantal passiefhuizen wil 

bouwen

1 Prijsvraag is gereed. Wacht op geschikt project.

2012 B5 Uitvoeren communicatieactiviteiten gericht op energiebesparing  en 

toepassing duurzame energie in (bestaande) woningbouw. 

Communicatieactiviteiten 2 In maart 2012 is een duurzaamheidsmarkt gehouden in het 

gemeentehuis.
2013 B5 Duurzaamheidsmarkt gericht op voorlichting verduurzaming samenleving, in 

samenwerking met lokale (markt)partijen)

Duurzaamheidsmarkt 12000

Huishoudelijk Afval 

2012 C1 Het afvalbeleidsplan wordt betrokken bij collegebesluiten  over de uitvoering 

van het afvalbeheer. 

Beleid 1 Doorlopende actie 0

2012 C2 In 2012 wordt de afvalstoffenverordening geactualiseerd Een afvalstoffenverordening 2 0

(Afval)water 

2012 D1 Voorlichtingsactiviteiten om burgers en bedrijven aan te               zetten tot 

rationeler en zuiniger gebruik van water

Communicatie activiteiten. 2 Afnemende vraag naar water, zuiniger omgaan met water

Groen

2012 E1 In 2012 wordt een pilot gestart voor groenbeheer door  

dorpsverenigingen/wijkplatforms in de wijken De Zuidert  en Revelsant

Pilot 1 0

2012 E2 Tijdens bewonersavonden van wijkbeheer en IGW worden  de 

achtergronden van het groenonderhoud toegelicht. 

Kennis bij burgers 1 Doorlopende actie 0

Duurzaam werken

2012 F1 Uitvoeren van communicatieactiviteiten om mogelijkheden  duurzaam 

ondernemen en energiebesparing/duurzame energie  onder de aandacht te 

brengen.

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

2 Een bijeenkomst voor bedrijven over Duurzaam Ondernemen, 

MVO, fairtrade en innovatie heeft op 21 september 

plaatsgevonden. 64 bedrijven hebben een energiescan gekregen 

en op de website is info verstrekt over o.m. MVO en Duurzaam 

Ondernemen. 

0

2013 F1 Voorlichtingsactiviteiten over duurzaam ondernemen en 

energiebesparing/duurzame energie

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

In 2013 vinden voorlichtingsactiviteiten plaats.

2009 

SLOK

F1 Uitvoeren van energie efficiencyscans in het MKB Max. 45 scans in 2012 gereed 2 Project in 2011 en 2012 bleek groot succes. 64 bedrijven 

hebben een scan gehad.

0

2013 F1 Restant budget 2009-2011 energie efficiencyscans worden ingezet voor 

aanbieden scans.

Max. 10 bedrijven krijgen een scan 

aangeboden.

4.800

2013 F2 Bedrijven ondersteunen bij vervolg energiescans (energiemanagement). Max. 10 bedrijven krijgen 

ondersteuning

0 5000

2010 F2 Project regionaal energiebedrijf (DE-ON) Businessplan 2 In 2011 deelname aan het opstellen van een businessplan. Het 

businessplan is derde kwartaal 2012 gereed gekomen.

0

2009 

SLOK 

Aan de hand van een businessplan kansrijke projecten prioriteren en in een 

uitvoeringsplan opnemen. Uitvoering van deze activiteit vindt, afhankelijk 

van het wel/niet oprichten van DE-ON, in regionaal DE-ON verband plaats. 

Kansrijke projecten zoals geadviseerd 

in de DE-scan van HVC zijn 

ondergebracht bij DE-on.

2 De resulaten van deze scan zijn ingebracht in DE-on.

2013 F2 Uitvoering DE-on businessplan: eventuele deelname op projectniveau. Collegebesluit en raadsbesluit 0 College heeft besloten niet deel te nemen in de DE-on Holding 

maar heeft aangegeven eventueel op projectniveau te willen 

participeren.

0

2013 F2 Doorlopen van een communicatietraject wanneer de gemeente besluit op 

projectniveau te participeren in DE-on. 
Inwoners en bedrijven zijn bekend 

met DE-on
2009

SLOK

Scholen doorlichten op het gebied van energiebesparing en binnenklimaat. In totaal zijn eind 2012 30 scholen 

doorgelicht.

2 Er zijn 15 scholen doorgelicht in de periode 2009- 2010. In 2011-

2012 zijn er 15 doorgelicht.

Bedrijventerreinen

2012 G1
Advisering over duurzaamheid  bij herstructurering en nieuwbouw van 

bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden  waarbij eventueel een rol is  

weggelegd voor Duurzame Energie-  en ontwikkelingsmaatschappij (DE-on).

Duurzaamheid is meegenomen bij 

bedrijventerreinen

Zie F2 hiervoor
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Duurzame mobiliteit

2012 I1 Minimaal 2 oplaadpunten voor electrische voertuigen Collegeadvies 2 Stichting E-laad heeft 4 oplaadpalen gratis ter beschikking 

gesteld tot eind 2014. In 2012 zijn er 2 geplaatst. Eind 2014 

komt een voorstel van E-laad of en hoe het vervolgtraject er uit 

komt te zien.

0

2011 

SLOK

Ontwikkelen plan van aanpak voor verminderen CO2 uitstoot door 

autogebruik, bijvoorbeeld door OV, stimuleren fietsgebruik, carpoolen, 

alternatieve brandstoffen)

Plan van aanpak 2 Plan van aanpak is in oktober 2012 gereed gekomen en als input 

gebruikt voor de Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder.

0

2012 Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder Collegeadvies 1 Nota wordt in februari 2013 behandelt in themabijeenkomst. 

Resultaten PvA vormen input voor Nota Duurzame Mobiliteit 

Noordoostpolder.
2013 I4 Uitvoeren Plan van Aanpak/Acties uit Visie Duurzame Mobiliteit Uitvoeringsactiviteiten: ondermeer 

voorlichting

Onderdeel van het PvA betreffen voorlichtings- 

bewustwordingsactivteiten. Over duurzame mobiliteit hebben de 

afgelopen jaren al wel actviteiten plaastgevonden in het kader 

van ondermeer het gemeentelijk klimaatbeleid. Budget 2012 

wordt ingezet voor de uitvoering.

18.000

2012 I4 Mobiliteitsadvies aan bedrijven 10 adviezen zijn uitgebracht 0

2009 

SLOK

Aanbod Het Nieuwe Rijden 12 personen hebben in 2011 de cursus 

gevolgd. 

2 In totaal hebben 69 medewerkers in 2010 en 2011 de cursus 

gevolgd (2010: 57 en 2011: 12.) Geconcludeerd kan worden dat 

er geen vraag meer is onder medewerkers. SLOK regeling biedt 

mogelijkheid om restantbedrag in te zetten voor andere SLOK 

activiteiten.Restandbudget 2009-2012 wordt ingezet voor 

klimaatactiviteiten in 2013. 

6.400 0

Gemeentelijke bedrijfsvoering

2012 J1 Uitvoeren van een energiescan die enerzijds het huidige  energiegebruik van 

het gemeentehuis in beeld brengt, en  anderzijds scenario’s schetst om tot 

een energiezuinig  gemeentehuis te komen als bijdrage aan een 

energieneutrale  organisatie in 2020.

Energiescan 2 0

2013 J1 Voorlichting energiebesparing/ verduurzaming gemeentelijke organisatie uit 

restantbudget 'Energiescan gemeentelijke organisatie'.

5.000

2011 Instellen van een ambtelijk duurzaamheidsteam. Dit D-team heeft tot doel 

de uitvoering van de duurzaamheidsambities van de gemeentelijk 

organisatie te stimuleren, coördineren en monitoren. Budget is gereserveerd 

voor het opzetten van het geven van cursussen en voorlichtingscampagnes.

Een duurzaamheidsteam Uitwerking vindt eind 2012/begin 2013 plaats. 4.000 0

2012 J2 Het D team adviseert en communiceert over de  duurzaamheidsambities van 

de gemeente. Ook monitort zij de  voortgang van de 

duurzaamheidsambities voor de gemeentelijke  organisatie. Bestuurlijke 

terugkoppeling over de voortgang vindt  plaats via de 

duurzaamheidsprogramma's

Monitoring en terugkoppeling behaalde 

resultaten

2013 J5 Verduurzamen aardgasgebruik gemeentehuis door middel  van CO2 

compenstatiecertificaten

Aankoop certificaten 6000

2009 

SLOK

Bewustwording energiebesparing en duurzame energie eigen medewerkers Collegebesluit 1 Is opgestart in de vorm van een energiebesparingswedstrijd 

(energybattle). In 2013 vinden er  vorolichtingsactiviteiten 

plaats (evaluatie, kennisuitwisseling)

500 0

2010 Milieuzorg in de gemeentelijke organisatie Duurzame bedrijfsvoering 1 Verdere uitwerking vindt in 2012/2013 plaats. 0
2012 J5 De scan duurzaam inkopen invullen. Voor iedere inkoop waarvoor  

Agentschap NL duurzaamheidscriteria heeft ontwikkeld geldt dat we die  

toepassen.

Scan duurzaam inkopen 1 De scan duurzaam inkopen is in 2012 niet uitgezet door 

agenstschap NL. Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij 

inkoop.
Recreatie

2012 K1 Bij de uitvoering van de relevante actiepunten voor 2012 uit de  

recreatievisie wordt de promotie van Green key en Blauwe vlag  onder de 

aandacht gebracht.

Stimulering duurzame recreatie 1 0

2012 K2 In provinciaal verband meewerken aan het opstellen van een  toeristisch 

recreatieve agenda. Op deze agenda, gericht op de  verdere ontwikkeling 

van toerisme en recreatie in Flevoland, is  duurzaamheid één van de verder 

uit te werken onderwerpen. 

duurzaamheid op de agenda 0 0

Monitoring

2012 M1 Methodiek voor monitoring voortgang en resultaten  duurzaamheidsbeleid 

onderzoeken en implementeren.

Monitoringssysteem 1 2.500

Totaal 49600 54.300 62500
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Uitvoering Wettelijke taken

2010 Voorbereiding nieuwe overeenkomsten voor afvalinzameling. Nieuwe overeenkomst(en) 2 0
2009 Evaluatie textielcontainers Collegebesluit 1 0
2010 Onderzoeken van de mogelijkheden om bovengrondse containers te 

vervangen door ondegrondse

Onderzoeksresultaten 1 Bovengrondse containers voor restafval (bij gestapelde bouw) 

worden vervangen door ondergrondse containers. Wat betreft 

textielcontainers is dit afhankelijk van de evaluatie.

0

2009 Opstellen beleidsplan straatreiniging (gbvor) Beleidsplan 1 Dit wordt onderdeel van het Beleidsplan Openbare Ruimte 0
2010 Uitvoering beleidsplan straatreiniging. Dit houdt bijvoorbeeld in 

voorlichtingsmateriaal verschijnt, regels worden geactualiseerd, frequenties 

voor straatreiniging worden aangepast, handhavinginstrumenten worden 

uitgebreid of ingezet etc.

Voorlichtingsfolder 1 0

2009 Onderzoek naar alternatieve methoden voor onkruidbestrijding Collegebesluit 1 Onderzoek is in uitvoering. Kosten bedragen 1.100 euro. 0

2013 Restant budget 2009-2011 voor onderzoek alternatieve methoden 

onkruidbestrijding zal in 2013 worden ingezet voor kilimaatactiviteiten.

16.400

2010 Opstellen bodemfunctiekaart Bodemkaart 2 0
2013 Actualisering bodemkwaliliteitskaart Actuele bodemkwaliteitskaart 0 in 2013 moet de kaart worden aangepast 0 5000
2010 Monitoring bodemsaneringen Monitoring 1 1.400 0
2010 Invoer bodemonderzoeken Nazca Actueel bodeminformatiesysteem 1 0
2010 Opstellen nota bodembeheer Collegebesluit 2 0
2009 Uitvoering communicatieplan Handhaving Communicatieplan 1 Is een doorlopende actie,geïntegreerd in HUP Handhavingsuitvoeringsplan5.400 0
2011/

2012

Uitvoeren van geluidmetingen in het kader van monitoring nota Geluid Collegeadvies 1 Bij vaststelling nota Geluid is besloten om de gehanteerde 

geluidrichtwaarden te monitoren. Opdracht voor metingen wordt 

in 2012 verleend. Uitvoering eind 2012 en begin 2013.

2.500

2013 Opstellen milieuprogramma 2014, milieujaarverslag 2013 Milieuprogramma/verslag 0
Duurzame samenleving

2009 A1 Natuur- en milieu educatie (NME, o.a. uitleen leskisten) Communicatie activiteiten. 1 Betreft een doorlopende activiteit. Uitleen leskisten en 

coordinatie van NME actviteiten zijn ondergebracht bij NME 

centrum. 

12.000

2013 A1 Restant budget 2009-2011 voor NME kan worden ingezet ter ondersteuning 

van NME activiteiten van stichting NME-NOP.

Communicatie activiteiten 7.700

2011 A1 Uitvoering arrangement Duurzame Energie en NME (bevolking betrekken bij 

gemeentelijk duurzaamheidbeleid, thema energie, mbv NME)

5 DE projecten zijn uitgevoerd. 2 Met uitvoering van projecten is eind 2011 gestart. Afronding 

eind 2012. Voor dit project is een landelijke subsidie gekregen 

van € 68.320. 

0

2013 A1 Kennisdelen NME Uitwisselen/elkaar ondersteunen in 3 

bijeenkomsten

Door gebruik te maken van elkaars kennis wordt inzet van 

derden uitgespaard

500

2012 A1 NME/Communicatie over duurzame ontwikkeling projecten Communicatie activiteiten en andere 

beleidsflankerende actviviteiten. 

1 Onderzocht wordt of de Stichting NME NOP een rol kan hebben 

in communicatie activiteiten over duurzame ontwikkeling. De 

uitkomsten van het klimaatarrangementproject NME Kennisdelen 

vormt hier ondermeer input voor.

3.000 1.000

2013 A1 Opstellen en verspreiden duurzaamheidskrant Een duurzaamheidskrant 0 2000
2013 A1 In 2012 is een Boomfeestdag georganiseerd. Deze zal in 2013 weer 

plaatsvinden.

Natuureducatie 2 Jaarlijkse boomfeestdag vindt in maart 2013 plaats. 

Restantbudget 2012 wordt gebruikt voor ondersteunende 

activiteiten in 2013.

1.000

2012 A1 Instellen van een digitaal energieloket waar inwoners en bedrijven van 

Noordoostpolder informatie kunnen vinden over energiebesparing, 

duurzame energie, financieringsregelingen  etc.

Een energieloket 1 14.000

2012 A2 Opstarten van een website over duurzaamheid. Een duurzaamheidsloket 1 Overleg is gestart. Opdrachtverstrekking eind 2012 4.300 1.000
2011 A2 Toetsingskader opstellen voor de ruimtelijke inpassing van duurzame 

initiatieven. 

Toetsingskader 1 Wordt momenteel opgesteld, en vormt input voor nieuwe 

structuurvisie/bestemmingsplan landelijke gebied.

0

2012 A3 Uitvoeren van (communicatie)activiteiten samen met lokale partijen om 

invulling te geven aan de Millenniumdoelstellingen en draagvlak hiervoor te 

krijgen. Voor het Millenniumproject is ‘eigen budget’ beschikbaar.

Invulling millenniumdoelstellingen 1 0

2012 A4 Acties uitvoeren om de status  Fair Trade gemeente te  verwerven en 

bevestigen.

Fair Trade status 1 Eind 2012 hoopt de gemeente Noordoostpolder de status Fair 

trade gemeente toegewezen te krijgen. In 2013 moeten dan 

vervolgens werkzaamheden plaatsvinden om deze status te 

bevestigen.
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Woningen

2012 B1 Implementatie van een instrument voor communicatie over- en  aansturing 

op duurzaamheid van stedenbouwkundige plannen.  

Instrument voor duurzaamheid in 

ruimtelijke plannen

Op te starten eind 2012, begin 2013 2.000

2012 B2 Uitvoeren van de subsidieregeling voor zonneboilers en  zonnepanelen. Collegebesluit en raadsbesluit 

(vaststelling subsidieregeling)

1 Actie gestart begin 2012 0

2013 B2 Aanschaf website applicatie "Zonatlas". De zonatlas is een instrument 

waarmee inwoners binnen een halve minuut kunnen zien waar en wanneer 

zonnepanelen op hun eigen dak rendabel zijn.

Instrument voor burgers en bedrijven Actie start begin 2012 18.000

2012 B2 In het kader van de op te stellen woonvisie en prestatieafspraken  met 

Mercatus wordt invulling van het thema duurzaamheid nader uitgewerkt.  

Thema duurzaamheid maakt onderdeel 

uit van de woonvisie

1 Wordt meegenomen bij het actieplan woonvisie

2012 B2 De haalbaarheid en risico’s in kaart brengen van het instellen van een 

duurzaamheidslening. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een 

duurzaamheidslening ingesteld. 

Een duurzaamheidslening Haalbaarheidsonderzoek start eerste kwartaal 2013

2012 B2 Implementatie van GPR gebouw in organisatie en beleid.  GPR ingevoerd Op te starten eind 2012, begin 2013 5.000
2012 B4 Uitschrijven van een prijsvraag voor marktpartijen voor de  ontwikkeling 

van een aantal woningen op passiefhuisniveau. 

Marktpartij die aantal passiefhuizen wil 

bouwen

1 Prijsvraag is gereed. Wacht op geschikt project.

2012 B5 Uitvoeren communicatieactiviteiten gericht op energiebesparing  en 

toepassing duurzame energie in (bestaande) woningbouw. 

Communicatieactiviteiten 2 In maart 2012 is een duurzaamheidsmarkt gehouden in het 

gemeentehuis.
2013 B5 Duurzaamheidsmarkt gericht op voorlichting verduurzaming samenleving, in 

samenwerking met lokale (markt)partijen)

Duurzaamheidsmarkt 12000

Huishoudelijk Afval 

2012 C1 Het afvalbeleidsplan wordt betrokken bij collegebesluiten  over de uitvoering 

van het afvalbeheer. 

Beleid 1 Doorlopende actie 0

2012 C2 In 2012 wordt de afvalstoffenverordening geactualiseerd Een afvalstoffenverordening 2 0

(Afval)water 

2012 D1 Voorlichtingsactiviteiten om burgers en bedrijven aan te               zetten tot 

rationeler en zuiniger gebruik van water

Communicatie activiteiten. 2 Afnemende vraag naar water, zuiniger omgaan met water

Groen

2012 E1 In 2012 wordt een pilot gestart voor groenbeheer door  

dorpsverenigingen/wijkplatforms in de wijken De Zuidert  en Revelsant

Pilot 1 0

2012 E2 Tijdens bewonersavonden van wijkbeheer en IGW worden  de 

achtergronden van het groenonderhoud toegelicht. 

Kennis bij burgers 1 Doorlopende actie 0

Duurzaam werken

2012 F1 Uitvoeren van communicatieactiviteiten om mogelijkheden  duurzaam 

ondernemen en energiebesparing/duurzame energie  onder de aandacht te 

brengen.

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

2 Een bijeenkomst voor bedrijven over Duurzaam Ondernemen, 

MVO, fairtrade en innovatie heeft op 21 september 

plaatsgevonden. 64 bedrijven hebben een energiescan gekregen 

en op de website is info verstrekt over o.m. MVO en Duurzaam 

Ondernemen. 

0

2013 F1 Voorlichtingsactiviteiten over duurzaam ondernemen en 

energiebesparing/duurzame energie

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

In 2013 vinden voorlichtingsactiviteiten plaats.

2009 

SLOK

F1 Uitvoeren van energie efficiencyscans in het MKB Max. 45 scans in 2012 gereed 2 Project in 2011 en 2012 bleek groot succes. 64 bedrijven 

hebben een scan gehad.

0

2013 F1 Restant budget 2009-2011 energie efficiencyscans worden ingezet voor 

aanbieden scans.

Max. 10 bedrijven krijgen een scan 

aangeboden.

4.800

2013 F2 Bedrijven ondersteunen bij vervolg energiescans (energiemanagement). Max. 10 bedrijven krijgen 

ondersteuning

0 5000

2010 F2 Project regionaal energiebedrijf (DE-ON) Businessplan 2 In 2011 deelname aan het opstellen van een businessplan. Het 

businessplan is derde kwartaal 2012 gereed gekomen.

0

2009 

SLOK 

Aan de hand van een businessplan kansrijke projecten prioriteren en in een 

uitvoeringsplan opnemen. Uitvoering van deze activiteit vindt, afhankelijk 

van het wel/niet oprichten van DE-ON, in regionaal DE-ON verband plaats. 

Kansrijke projecten zoals geadviseerd 

in de DE-scan van HVC zijn 

ondergebracht bij DE-on.

2 De resulaten van deze scan zijn ingebracht in DE-on.

2013 F2 Uitvoering DE-on businessplan: eventuele deelname op projectniveau. Collegebesluit en raadsbesluit 0 College heeft besloten niet deel te nemen in de DE-on Holding 

maar heeft aangegeven eventueel op projectniveau te willen 

participeren.

0

2013 F2 Doorlopen van een communicatietraject wanneer de gemeente besluit op 

projectniveau te participeren in DE-on. 
Inwoners en bedrijven zijn bekend 

met DE-on
2009

SLOK

Scholen doorlichten op het gebied van energiebesparing en binnenklimaat. In totaal zijn eind 2012 30 scholen 

doorgelicht.

2 Er zijn 15 scholen doorgelicht in de periode 2009- 2010. In 2011-

2012 zijn er 15 doorgelicht.

Bedrijventerreinen

2012 G1
Advisering over duurzaamheid  bij herstructurering en nieuwbouw van 

bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden  waarbij eventueel een rol is  

weggelegd voor Duurzame Energie-  en ontwikkelingsmaatschappij (DE-on).

Duurzaamheid is meegenomen bij 

bedrijventerreinen

Zie F2 hiervoor



MP Verwijzing 

duurzaamh

eidsplan

Activiteit Resultaat Voortgang Toelichting Uit restant 

2009-2011

Budget uit 

2012

Kosten voor 

2013

Duurzame mobiliteit

2012 I1 Minimaal 2 oplaadpunten voor electrische voertuigen Collegeadvies 2 Stichting E-laad heeft 4 oplaadpalen gratis ter beschikking 

gesteld tot eind 2014. In 2012 zijn er 2 geplaatst. Eind 2014 

komt een voorstel van E-laad of en hoe het vervolgtraject er uit 

komt te zien.

0

2011 

SLOK

Ontwikkelen plan van aanpak voor verminderen CO2 uitstoot door 

autogebruik, bijvoorbeeld door OV, stimuleren fietsgebruik, carpoolen, 

alternatieve brandstoffen)

Plan van aanpak 2 Plan van aanpak is in oktober 2012 gereed gekomen en als input 

gebruikt voor de Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder.

0

2012 Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder Collegeadvies 1 Nota wordt in februari 2013 behandelt in themabijeenkomst. 

Resultaten PvA vormen input voor Nota Duurzame Mobiliteit 

Noordoostpolder.
2013 I4 Uitvoeren Plan van Aanpak/Acties uit Visie Duurzame Mobiliteit Uitvoeringsactiviteiten: ondermeer 

voorlichting

Onderdeel van het PvA betreffen voorlichtings- 

bewustwordingsactivteiten. Over duurzame mobiliteit hebben de 

afgelopen jaren al wel actviteiten plaastgevonden in het kader 

van ondermeer het gemeentelijk klimaatbeleid. Budget 2012 

wordt ingezet voor de uitvoering.

18.000

2012 I4 Mobiliteitsadvies aan bedrijven 10 adviezen zijn uitgebracht 0

2009 

SLOK

Aanbod Het Nieuwe Rijden 12 personen hebben in 2011 de cursus 

gevolgd. 

2 In totaal hebben 69 medewerkers in 2010 en 2011 de cursus 

gevolgd (2010: 57 en 2011: 12.) Geconcludeerd kan worden dat 

er geen vraag meer is onder medewerkers. SLOK regeling biedt 

mogelijkheid om restantbedrag in te zetten voor andere SLOK 

activiteiten.Restandbudget 2009-2012 wordt ingezet voor 

klimaatactiviteiten in 2013. 

6.400 0

Gemeentelijke bedrijfsvoering

2012 J1 Uitvoeren van een energiescan die enerzijds het huidige  energiegebruik van 

het gemeentehuis in beeld brengt, en  anderzijds scenario’s schetst om tot 

een energiezuinig  gemeentehuis te komen als bijdrage aan een 

energieneutrale  organisatie in 2020.

Energiescan 2 0

2013 J1 Voorlichting energiebesparing/ verduurzaming gemeentelijke organisatie uit 

restantbudget 'Energiescan gemeentelijke organisatie'.

5.000

2011 Instellen van een ambtelijk duurzaamheidsteam. Dit D-team heeft tot doel 

de uitvoering van de duurzaamheidsambities van de gemeentelijk 

organisatie te stimuleren, coördineren en monitoren. Budget is gereserveerd 

voor het opzetten van het geven van cursussen en voorlichtingscampagnes.

Een duurzaamheidsteam Uitwerking vindt eind 2012/begin 2013 plaats. 4.000 0

2012 J2 Het D team adviseert en communiceert over de  duurzaamheidsambities van 

de gemeente. Ook monitort zij de  voortgang van de 

duurzaamheidsambities voor de gemeentelijke  organisatie. Bestuurlijke 

terugkoppeling over de voortgang vindt  plaats via de 

duurzaamheidsprogramma's

Monitoring en terugkoppeling behaalde 

resultaten

2013 J5 Verduurzamen aardgasgebruik gemeentehuis door middel  van CO2 

compenstatiecertificaten

Aankoop certificaten 6000

2009 

SLOK

Bewustwording energiebesparing en duurzame energie eigen medewerkers Collegebesluit 1 Is opgestart in de vorm van een energiebesparingswedstrijd 

(energybattle). In 2013 vinden er  vorolichtingsactiviteiten 

plaats (evaluatie, kennisuitwisseling)

500 0

2010 Milieuzorg in de gemeentelijke organisatie Duurzame bedrijfsvoering 1 Verdere uitwerking vindt in 2012/2013 plaats. 0
2012 J5 De scan duurzaam inkopen invullen. Voor iedere inkoop waarvoor  

Agentschap NL duurzaamheidscriteria heeft ontwikkeld geldt dat we die  

toepassen.

Scan duurzaam inkopen 1 De scan duurzaam inkopen is in 2012 niet uitgezet door 

agenstschap NL. Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij 

inkoop.
Recreatie

2012 K1 Bij de uitvoering van de relevante actiepunten voor 2012 uit de  

recreatievisie wordt de promotie van Green key en Blauwe vlag  onder de 

aandacht gebracht.

Stimulering duurzame recreatie 1 0

2012 K2 In provinciaal verband meewerken aan het opstellen van een  toeristisch 

recreatieve agenda. Op deze agenda, gericht op de  verdere ontwikkeling 

van toerisme en recreatie in Flevoland, is  duurzaamheid één van de verder 

uit te werken onderwerpen. 

duurzaamheid op de agenda 0 0

Monitoring

2012 M1 Methodiek voor monitoring voortgang en resultaten  duurzaamheidsbeleid 

onderzoeken en implementeren.

Monitoringssysteem 1 2.500

Totaal 49600 54.300 62500



MP Verwijzing 

duurzaamh

eidsplan

Activiteit Resultaat Voortgang Toelichting Uit restant 

2009-2011

Budget uit 

2012

Kosten voor 

2013

Uitvoering Wettelijke taken

2010 Voorbereiding nieuwe overeenkomsten voor afvalinzameling. Nieuwe overeenkomst(en) 2 0
2009 Evaluatie textielcontainers Collegebesluit 1 0
2010 Onderzoeken van de mogelijkheden om bovengrondse containers te 

vervangen door ondegrondse

Onderzoeksresultaten 1 Bovengrondse containers voor restafval (bij gestapelde bouw) 

worden vervangen door ondergrondse containers. Wat betreft 

textielcontainers is dit afhankelijk van de evaluatie.

0

2009 Opstellen beleidsplan straatreiniging (gbvor) Beleidsplan 1 Dit wordt onderdeel van het Beleidsplan Openbare Ruimte 0
2010 Uitvoering beleidsplan straatreiniging. Dit houdt bijvoorbeeld in 

voorlichtingsmateriaal verschijnt, regels worden geactualiseerd, frequenties 

voor straatreiniging worden aangepast, handhavinginstrumenten worden 

uitgebreid of ingezet etc.

Voorlichtingsfolder 1 0

2009 Onderzoek naar alternatieve methoden voor onkruidbestrijding Collegebesluit 1 Onderzoek is in uitvoering. Kosten bedragen 1.100 euro. 0

2013 Restant budget 2009-2011 voor onderzoek alternatieve methoden 

onkruidbestrijding zal in 2013 worden ingezet voor kilimaatactiviteiten.

16.400

2010 Opstellen bodemfunctiekaart Bodemkaart 2 0
2013 Actualisering bodemkwaliliteitskaart Actuele bodemkwaliteitskaart 0 in 2013 moet de kaart worden aangepast 0 5000
2010 Monitoring bodemsaneringen Monitoring 1 1.400 0
2010 Invoer bodemonderzoeken Nazca Actueel bodeminformatiesysteem 1 0
2010 Opstellen nota bodembeheer Collegebesluit 2 0
2009 Uitvoering communicatieplan Handhaving Communicatieplan 1 Is een doorlopende actie,geïntegreerd in HUP Handhavingsuitvoeringsplan5.400 0
2011/

2012

Uitvoeren van geluidmetingen in het kader van monitoring nota Geluid Collegeadvies 1 Bij vaststelling nota Geluid is besloten om de gehanteerde 

geluidrichtwaarden te monitoren. Opdracht voor metingen wordt 

in 2012 verleend. Uitvoering eind 2012 en begin 2013.

2.500

2013 Opstellen milieuprogramma 2014, milieujaarverslag 2013 Milieuprogramma/verslag 0
Duurzame samenleving

2009 A1 Natuur- en milieu educatie (NME, o.a. uitleen leskisten) Communicatie activiteiten. 1 Betreft een doorlopende activiteit. Uitleen leskisten en 

coordinatie van NME actviteiten zijn ondergebracht bij NME 

centrum. 

12.000

2013 A1 Restant budget 2009-2011 voor NME kan worden ingezet ter ondersteuning 

van NME activiteiten van stichting NME-NOP.

Communicatie activiteiten 7.700

2011 A1 Uitvoering arrangement Duurzame Energie en NME (bevolking betrekken bij 

gemeentelijk duurzaamheidbeleid, thema energie, mbv NME)

5 DE projecten zijn uitgevoerd. 2 Met uitvoering van projecten is eind 2011 gestart. Afronding 

eind 2012. Voor dit project is een landelijke subsidie gekregen 

van € 68.320. 

0

2013 A1 Kennisdelen NME Uitwisselen/elkaar ondersteunen in 3 

bijeenkomsten

Door gebruik te maken van elkaars kennis wordt inzet van 

derden uitgespaard

500

2012 A1 NME/Communicatie over duurzame ontwikkeling projecten Communicatie activiteiten en andere 

beleidsflankerende actviviteiten. 

1 Onderzocht wordt of de Stichting NME NOP een rol kan hebben 

in communicatie activiteiten over duurzame ontwikkeling. De 

uitkomsten van het klimaatarrangementproject NME Kennisdelen 

vormt hier ondermeer input voor.

3.000 1.000

2013 A1 Opstellen en verspreiden duurzaamheidskrant Een duurzaamheidskrant 0 2000
2013 A1 In 2012 is een Boomfeestdag georganiseerd. Deze zal in 2013 weer 

plaatsvinden.

Natuureducatie 2 Jaarlijkse boomfeestdag vindt in maart 2013 plaats. 

Restantbudget 2012 wordt gebruikt voor ondersteunende 

activiteiten in 2013.

1.000

2012 A1 Instellen van een digitaal energieloket waar inwoners en bedrijven van 

Noordoostpolder informatie kunnen vinden over energiebesparing, 

duurzame energie, financieringsregelingen  etc.

Een energieloket 1 14.000

2012 A2 Opstarten van een website over duurzaamheid. Een duurzaamheidsloket 1 Overleg is gestart. Opdrachtverstrekking eind 2012 4.300 1.000
2011 A2 Toetsingskader opstellen voor de ruimtelijke inpassing van duurzame 

initiatieven. 

Toetsingskader 1 Wordt momenteel opgesteld, en vormt input voor nieuwe 

structuurvisie/bestemmingsplan landelijke gebied.

0

2012 A3 Uitvoeren van (communicatie)activiteiten samen met lokale partijen om 

invulling te geven aan de Millenniumdoelstellingen en draagvlak hiervoor te 

krijgen. Voor het Millenniumproject is ‘eigen budget’ beschikbaar.

Invulling millenniumdoelstellingen 1 0

2012 A4 Acties uitvoeren om de status  Fair Trade gemeente te  verwerven en 

bevestigen.

Fair Trade status 1 Eind 2012 hoopt de gemeente Noordoostpolder de status Fair 

trade gemeente toegewezen te krijgen. In 2013 moeten dan 

vervolgens werkzaamheden plaatsvinden om deze status te 

bevestigen.
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2009-2011

Budget uit 

2012
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2013

Woningen

2012 B1 Implementatie van een instrument voor communicatie over- en  aansturing 

op duurzaamheid van stedenbouwkundige plannen.  

Instrument voor duurzaamheid in 

ruimtelijke plannen

Op te starten eind 2012, begin 2013 2.000

2012 B2 Uitvoeren van de subsidieregeling voor zonneboilers en  zonnepanelen. Collegebesluit en raadsbesluit 

(vaststelling subsidieregeling)

1 Actie gestart begin 2012 0

2013 B2 Aanschaf website applicatie "Zonatlas". De zonatlas is een instrument 

waarmee inwoners binnen een halve minuut kunnen zien waar en wanneer 

zonnepanelen op hun eigen dak rendabel zijn.

Instrument voor burgers en bedrijven Actie start begin 2012 18.000

2012 B2 In het kader van de op te stellen woonvisie en prestatieafspraken  met 

Mercatus wordt invulling van het thema duurzaamheid nader uitgewerkt.  

Thema duurzaamheid maakt onderdeel 

uit van de woonvisie

1 Wordt meegenomen bij het actieplan woonvisie

2012 B2 De haalbaarheid en risico’s in kaart brengen van het instellen van een 

duurzaamheidslening. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een 

duurzaamheidslening ingesteld. 

Een duurzaamheidslening Haalbaarheidsonderzoek start eerste kwartaal 2013

2012 B2 Implementatie van GPR gebouw in organisatie en beleid.  GPR ingevoerd Op te starten eind 2012, begin 2013 5.000
2012 B4 Uitschrijven van een prijsvraag voor marktpartijen voor de  ontwikkeling 

van een aantal woningen op passiefhuisniveau. 

Marktpartij die aantal passiefhuizen wil 

bouwen

1 Prijsvraag is gereed. Wacht op geschikt project.

2012 B5 Uitvoeren communicatieactiviteiten gericht op energiebesparing  en 

toepassing duurzame energie in (bestaande) woningbouw. 

Communicatieactiviteiten 2 In maart 2012 is een duurzaamheidsmarkt gehouden in het 

gemeentehuis.
2013 B5 Duurzaamheidsmarkt gericht op voorlichting verduurzaming samenleving, in 

samenwerking met lokale (markt)partijen)

Duurzaamheidsmarkt 12000

Huishoudelijk Afval 

2012 C1 Het afvalbeleidsplan wordt betrokken bij collegebesluiten  over de uitvoering 

van het afvalbeheer. 

Beleid 1 Doorlopende actie 0

2012 C2 In 2012 wordt de afvalstoffenverordening geactualiseerd Een afvalstoffenverordening 2 0

(Afval)water 

2012 D1 Voorlichtingsactiviteiten om burgers en bedrijven aan te               zetten tot 

rationeler en zuiniger gebruik van water

Communicatie activiteiten. 2 Afnemende vraag naar water, zuiniger omgaan met water

Groen

2012 E1 In 2012 wordt een pilot gestart voor groenbeheer door  

dorpsverenigingen/wijkplatforms in de wijken De Zuidert  en Revelsant

Pilot 1 0

2012 E2 Tijdens bewonersavonden van wijkbeheer en IGW worden  de 

achtergronden van het groenonderhoud toegelicht. 

Kennis bij burgers 1 Doorlopende actie 0

Duurzaam werken

2012 F1 Uitvoeren van communicatieactiviteiten om mogelijkheden  duurzaam 

ondernemen en energiebesparing/duurzame energie  onder de aandacht te 

brengen.

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

2 Een bijeenkomst voor bedrijven over Duurzaam Ondernemen, 

MVO, fairtrade en innovatie heeft op 21 september 

plaatsgevonden. 64 bedrijven hebben een energiescan gekregen 

en op de website is info verstrekt over o.m. MVO en Duurzaam 

Ondernemen. 

0

2013 F1 Voorlichtingsactiviteiten over duurzaam ondernemen en 

energiebesparing/duurzame energie

Ondernemers kunnen kennis namen 

van MVO en 

energiebesparingsmogelijkheden.

In 2013 vinden voorlichtingsactiviteiten plaats.

2009 

SLOK

F1 Uitvoeren van energie efficiencyscans in het MKB Max. 45 scans in 2012 gereed 2 Project in 2011 en 2012 bleek groot succes. 64 bedrijven 

hebben een scan gehad.

0

2013 F1 Restant budget 2009-2011 energie efficiencyscans worden ingezet voor 

aanbieden scans.

Max. 10 bedrijven krijgen een scan 

aangeboden.

4.800

2013 F2 Bedrijven ondersteunen bij vervolg energiescans (energiemanagement). Max. 10 bedrijven krijgen 

ondersteuning

0 5000

2010 F2 Project regionaal energiebedrijf (DE-ON) Businessplan 2 In 2011 deelname aan het opstellen van een businessplan. Het 

businessplan is derde kwartaal 2012 gereed gekomen.

0

2009 

SLOK 

Aan de hand van een businessplan kansrijke projecten prioriteren en in een 

uitvoeringsplan opnemen. Uitvoering van deze activiteit vindt, afhankelijk 

van het wel/niet oprichten van DE-ON, in regionaal DE-ON verband plaats. 

Kansrijke projecten zoals geadviseerd 

in de DE-scan van HVC zijn 

ondergebracht bij DE-on.

2 De resulaten van deze scan zijn ingebracht in DE-on.

2013 F2 Uitvoering DE-on businessplan: eventuele deelname op projectniveau. Collegebesluit en raadsbesluit 0 College heeft besloten niet deel te nemen in de DE-on Holding 

maar heeft aangegeven eventueel op projectniveau te willen 

participeren.

0

2013 F2 Doorlopen van een communicatietraject wanneer de gemeente besluit op 

projectniveau te participeren in DE-on. 
Inwoners en bedrijven zijn bekend 

met DE-on
2009

SLOK

Scholen doorlichten op het gebied van energiebesparing en binnenklimaat. In totaal zijn eind 2012 30 scholen 

doorgelicht.

2 Er zijn 15 scholen doorgelicht in de periode 2009- 2010. In 2011-

2012 zijn er 15 doorgelicht.

Bedrijventerreinen

2012 G1
Advisering over duurzaamheid  bij herstructurering en nieuwbouw van 

bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden  waarbij eventueel een rol is  

weggelegd voor Duurzame Energie-  en ontwikkelingsmaatschappij (DE-on).

Duurzaamheid is meegenomen bij 

bedrijventerreinen

Zie F2 hiervoor
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2012
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Duurzame mobiliteit

2012 I1 Minimaal 2 oplaadpunten voor electrische voertuigen Collegeadvies 2 Stichting E-laad heeft 4 oplaadpalen gratis ter beschikking 

gesteld tot eind 2014. In 2012 zijn er 2 geplaatst. Eind 2014 

komt een voorstel van E-laad of en hoe het vervolgtraject er uit 

komt te zien.

0

2011 

SLOK

Ontwikkelen plan van aanpak voor verminderen CO2 uitstoot door 

autogebruik, bijvoorbeeld door OV, stimuleren fietsgebruik, carpoolen, 

alternatieve brandstoffen)

Plan van aanpak 2 Plan van aanpak is in oktober 2012 gereed gekomen en als input 

gebruikt voor de Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder.

0

2012 Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder Collegeadvies 1 Nota wordt in februari 2013 behandelt in themabijeenkomst. 

Resultaten PvA vormen input voor Nota Duurzame Mobiliteit 

Noordoostpolder.
2013 I4 Uitvoeren Plan van Aanpak/Acties uit Visie Duurzame Mobiliteit Uitvoeringsactiviteiten: ondermeer 

voorlichting

Onderdeel van het PvA betreffen voorlichtings- 

bewustwordingsactivteiten. Over duurzame mobiliteit hebben de 

afgelopen jaren al wel actviteiten plaastgevonden in het kader 

van ondermeer het gemeentelijk klimaatbeleid. Budget 2012 

wordt ingezet voor de uitvoering.

18.000

2012 I4 Mobiliteitsadvies aan bedrijven 10 adviezen zijn uitgebracht 0

2009 

SLOK

Aanbod Het Nieuwe Rijden 12 personen hebben in 2011 de cursus 

gevolgd. 

2 In totaal hebben 69 medewerkers in 2010 en 2011 de cursus 

gevolgd (2010: 57 en 2011: 12.) Geconcludeerd kan worden dat 

er geen vraag meer is onder medewerkers. SLOK regeling biedt 

mogelijkheid om restantbedrag in te zetten voor andere SLOK 

activiteiten.Restandbudget 2009-2012 wordt ingezet voor 

klimaatactiviteiten in 2013. 

6.400 0

Gemeentelijke bedrijfsvoering

2012 J1 Uitvoeren van een energiescan die enerzijds het huidige  energiegebruik van 

het gemeentehuis in beeld brengt, en  anderzijds scenario’s schetst om tot 

een energiezuinig  gemeentehuis te komen als bijdrage aan een 

energieneutrale  organisatie in 2020.

Energiescan 2 0

2013 J1 Voorlichting energiebesparing/ verduurzaming gemeentelijke organisatie uit 

restantbudget 'Energiescan gemeentelijke organisatie'.

5.000

2011 Instellen van een ambtelijk duurzaamheidsteam. Dit D-team heeft tot doel 

de uitvoering van de duurzaamheidsambities van de gemeentelijk 

organisatie te stimuleren, coördineren en monitoren. Budget is gereserveerd 

voor het opzetten van het geven van cursussen en voorlichtingscampagnes.

Een duurzaamheidsteam Uitwerking vindt eind 2012/begin 2013 plaats. 4.000 0

2012 J2 Het D team adviseert en communiceert over de  duurzaamheidsambities van 

de gemeente. Ook monitort zij de  voortgang van de 

duurzaamheidsambities voor de gemeentelijke  organisatie. Bestuurlijke 

terugkoppeling over de voortgang vindt  plaats via de 

duurzaamheidsprogramma's

Monitoring en terugkoppeling behaalde 

resultaten

2013 J5 Verduurzamen aardgasgebruik gemeentehuis door middel  van CO2 

compenstatiecertificaten

Aankoop certificaten 6000

2009 

SLOK

Bewustwording energiebesparing en duurzame energie eigen medewerkers Collegebesluit 1 Is opgestart in de vorm van een energiebesparingswedstrijd 

(energybattle). In 2013 vinden er  vorolichtingsactiviteiten 

plaats (evaluatie, kennisuitwisseling)

500 0

2010 Milieuzorg in de gemeentelijke organisatie Duurzame bedrijfsvoering 1 Verdere uitwerking vindt in 2012/2013 plaats. 0
2012 J5 De scan duurzaam inkopen invullen. Voor iedere inkoop waarvoor  

Agentschap NL duurzaamheidscriteria heeft ontwikkeld geldt dat we die  

toepassen.

Scan duurzaam inkopen 1 De scan duurzaam inkopen is in 2012 niet uitgezet door 

agenstschap NL. Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij 

inkoop.
Recreatie

2012 K1 Bij de uitvoering van de relevante actiepunten voor 2012 uit de  

recreatievisie wordt de promotie van Green key en Blauwe vlag  onder de 

aandacht gebracht.

Stimulering duurzame recreatie 1 0

2012 K2 In provinciaal verband meewerken aan het opstellen van een  toeristisch 

recreatieve agenda. Op deze agenda, gericht op de  verdere ontwikkeling 

van toerisme en recreatie in Flevoland, is  duurzaamheid één van de verder 

uit te werken onderwerpen. 

duurzaamheid op de agenda 0 0

Monitoring

2012 M1 Methodiek voor monitoring voortgang en resultaten  duurzaamheidsbeleid 

onderzoeken en implementeren.

Monitoringssysteem 1 2.500

Totaal 49600 54.300 62500


