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Opzet presentatie

 Huidig plan loopt ten einde. Presentatie is de eerste stap om 

samen met u te komen tot een nieuw plan.

 Resultaat afgelopen jaren,  ontwikkelingen  en waar staat de 

gemeente nu:  Evaluatienota geeft inzicht.

 Drie keuzes voor vervolg en een aanbevolen vervolgkoers

 Gedachtenuitwisseling over een vervolgproces



Evaluatienota



Evaluatienota gaat in op:

 Resultaten: welke gehaald, deels gehaald en niet gehaald?

     38 doelstellingen op gebied van:

- Duurzaam Wonen en Leven

- Duurzaam Werken

- Duurzame Recreatie en Natuur

 Waar staat de gemeente? Wat vinden onze inwoners?

- Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

- Uitslag burgerpanel

 Met welke trends en ontwikkelingen krijgen wij te maken?

 Conclusies en aanbeveling college.



Resultaten 2012 - 2015





Resultaten 

 Gehaald (31):  bijvoorbeeld:

-   91 duurzame initiatieven op site DuurzaamInNoordoostpolder 

- Fair Trade Status, bedrijven hebben aandacht voor MVO

- Succesvolle start verduurzaming bestaande woningen, 9 energieneutrale 

woningen, 1 passief huis in Kraggenburg

- Duurzaamheidslening, PV op gemeentelijke gebouwen, E-oplaadpunten

 Deels gehaald (3)

- Geen gezamenlijk plan voor verduurzaming landbouw, wel activiteiten 

 Niet gehaald (4) : 

-   Organisatie in 2020 niet energieneutraal (planperiode: 6%) 
- Geen keurmerken voor toerisme- en recreatiebranche





Waar staat de gemeente nu?







Beleving inwoners



Trends en ontwikkelingen



Belangrijkste trends & 
ontwikkelingen

 Duurzaam Wonen en Leven

     - burgerinitiatieven,  deeleconomie, verduurzamen gebouwen, 

       toenemende noodzaak betere afvalscheiding

 Duurzaam Werken

     - MVO, gezond voedsel, schaalvergroting landbouw, E-rijden,  

    Het Nieuwe Werken, duurzame energie als groeimarkt

 Duurzame Recreatie en Natuur

     - Streekproducten, regelgeving en Nieuwe Natuur bij Schokland

 Overig: Akkoord Parijs, Energierapport/Energiedialoog Rijk, 

automatisering/robotisering, 



Resultaten: conclusies

Doelstellingen 2012-2015.
     - Brede inzet met goede resultaten.
      - 38 doelstellingen: 31 gehaald, 3 deels en 4 niet.

Duurzaamheidssituatie gemeente.
     - Wat gaat goed? Wat kan beter?
       GDI 2015 en Lokale Duurzaamheidsmeter.
     - Beleving inwoners.

(innovatieve) Ontwikkelingen.
     Gebouwde omgeving, verdere  
      vergroening/verduurzaming economie en mobiliteit, 
      transitie fossiele energie naar duurzame energie.
     



Voorgestelde Koers



Koers: mogelijkheden

 Drie keuzes:
• Brede inzet
• Achterstand inhalen
• Koppositie versterken



Aanbevolen koers: FOCUS+



FOCUS +  als insteek 

Focus  op onderdelen waar gemeente al goed scoort en trek bij op 

enkele onderdelen (de “plus”).

De drie pijlers van Focus +:

1.Basistaken: de Noordoostpolder komt zijn verplichtingen na. We 

doen wat we moeten doen. 

2.Excelleren: focus op 2 of 3 thema’s waarin we voorop lopen.

3.Ontwikkelen: ontwikkel je op 1 of 2 thema’s waarin we nog 

achterlopen.





Aanbevolen koers college

 Focus op onderdeel hernieuwbare energie (opwekking en 

besparing)

 Ontwikkel verder op mobiliteit/vervoerswijze en Hh afval

 Hoe rekening met combinaties (onderling versterken van 

thema’s)

 Herkent u de keus en deelt u deze? 



Voorstel voor een vervolg

 



Proces 

 Mogelijke vervolgstappen in het proces NAAR een nieuw plan 

(Kadernota: koers van de gemeente komende jaren incl. kaders)

 Proces NA gereedkomen concept Kadernota



Proces: voorstel stappen



Stappen om te komen tot 
nieuw plan

  Enkele ambitievragen als input voor een op te stellen (concept) 

Kadernota onder meer gerelateerd aan aanbeveling college: 

Focus+

14 dagen reactietijd (schriftelijk)



Stappen: bespreken en 
vaststelling Kadernota

 Uitkomsten in RTG bespreken?

 College doet voorstel voor Kadernota

 Vaststellen Kadernota door raad



Proces na gereedkomen 
Kadernota

 Inspiratiesessies

 Uitvoeringsarrangementen met maatschappelijk middenveld



Dank u voor uw aandacht
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