
Bijlage 2. Samenvatting evaluatienota. 

 

Werkwijze evaluatie 

Op drie verschillen manieren is gekeken naar de resultaten van het huidige beleid. Zo is 

er aan de hand van twee landelijke monitoringsinstrumenten (Gemeentelijke 

Duurzaamheidsindex (GDI) en de Lokale Duurzaamheidsmeter) gekeken hoe duurzaam 

de gemeente is, hoe onze inwoners tegen duurzaamheid aankijken en in hoeverre de 

ambities en doelstellingen zijn gerealiseerd. Ook zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 

kaart gebracht waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. 

 

Conclusies evaluatie 

 

1. Duurzaamheidssituatie Noordoostpolder 

In de planperiode is veel inzet gepleegd op het onderdeel Hernieuwbare Energie. Dit 

gegeven is goed terug te zien in de scores van de recente GDI 2015 en de Lokale 

Duurzaamheidsmeter. Zo scoort de gemeente beduidend beter ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde op dit onderdeel. Dit geldt ook voor de scores op het gebied van 

lucht en veiligheid. 

Voor veel onderdelen (iets minder dan de 24 GDI indicatoren) loopt de gemeente 

nagenoeg in de pas met het landelijk gemiddelde en op enkele onderdelen loopt zij iets 

achter (gezondheid, huishoudelijk afval, vervoerswijze, CO2 uitstoot wegverkeer, natuur 

en (jeugd)werkloosheid). 

 

2. Doelstellingen 

De gemeente heeft destijds gekozen voor hoge duurzaamheidsambities. Er is gekozen 

voor een brede inzet op het gebied van duurzaamheid en er is de afgelopen jaren veel 

bereikt. Bijna alle doelstellingen zijn gehaald. Van de doelstellingen zijn 31 gehaald, 3 

deels gehaald en 4 niet gehaald of kunnen niet binnen de gestelde termijn worden 

gerealiseerd. 

 

3. Ontwikkelingen 

De belangrijkste (innovatieve) duurzame ontwikkelingen voor de komende jaren doen 

zich voor op het gebied van de gebouwde omgeving, verdere vergroening/verduurzaming 

van de economie en mobiliteit. Hierbij valt concreet te denken aan toenemende 

verduurzaming van bestaande woningen, toenemende belangstelling voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, een verdere groei van de deeleconomie, de 

groei van het elektrisch vervoer en een toenemende belangstelling voor de transitie van 

fossiele energie naar het gebruik van duurzame energie. 

 

Aanbeveling: Focus+ 

Afgezien van het onderdeel Hernieuwbare Energie onderscheidt de gemeente zich op veel 

onderdelen niet van andere gemeenten. Op sommige onderdelen loopt zij achter. De 

verklaring voor dit laatste is dat dat deze onderdelen soms moeilijk te beïnvloeden zijn of 

te maken hebben met gebieds- en sociale kenmerken. 

 

Gelet hierop wordt aanbevolen de komende jaren (2016-2020) focus aan te brengen in 

het beleid c.q. de koers waar de gemeente zich de komende jaren op moet richten 

(onderdeel hernieuwbare energie in combinatie met energiegebruik en –besparing), 

waarbij tevens aandacht is voor inlopen van achterstanden op enkele beïnvloedbare 

onderdelen (onderdelen CO2 uitstoot wegverkeer/vervoerswijze en huishoudelijk afval) 

en het slim gebruik maken van combinatiemogelijkheden. 

 

Voordelen van het aanbrengen van deze focus met extra aandacht voor inlopen van 

achterstanden en het gebruiken van slimme combinaties (Focus +) zijn: 

 

- Het sluit aan op belangrijke komende ontwikkelingen op het gebied van verdere 

vergroening/verduurzaming van de economie; 



- de gemeente kan zich blijvend beter onderscheiden ten opzichte van andere 

gemeenten en  

- beschikbare middelen worden gerichter ingezet in tegenstelling tot de inzet bij een 

brede aanpak zoals afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 

 

Voor een toelichting op voornoemde aanbeveling verwijs ik u kortheidshalve naar 

paragraaf 5.2 van de evaluatienota. 

 


