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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 11 april 2017. 

Onderwerp 
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 

Advies raadscommissie 
Debatstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 vaststellen. 

Doelstelling 
Het uitvoeringsprogramma 2017 geeft aan op welke wijze de gemeente Noordoostpolder 
uitvoering geeft aan haar duurzaamheidsbeleid. 
Inleiding 
23 januari j l . stelde uw raad de visienota 'Noordoostpolder energieneutraal' vast. Aan 
deze vaststelling koppelde u de voorwaarde dat het college jaarli jks een 
uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de raad voorlegt. Bij dit voorstel treft u 
daartoe het uitvoeringsprogramma 2017 aan. 

Argumenten 
la. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de activiteiten die de gemeente uitvoert in het 
kader van haar duurzaamheidsbeleid. 
Verdeeld over de drie thema's uit de visienota: schone energie, nieuwe mobiliteit en 
circulaire economie zijn in het uitvoeringsprogramma activiteiten opgenomen. Sommige 
activiteiten zijn al opgestart. De toelichting van de betreffende activiteit gaat daar dan 
nader op in. 

Kanttekeningen 
l a . Het vaststellen van een uitvoeringsprogramma betreft geen wettelijke verplichting. 
In 2013 verviel de wettelijke verplichting uit de Wet milieubeheer tot het vaststellen door 
de gemeenteraad van een milieuprogramma (= uitvoeringsprogramma). Reden hiervoor 
was dat de functie van milieuprogramma is overgenomen door buitenwettelijke 
werkprogramma's en door het opnemen van de uitvoering van milieutaken in de 
gemeentelijke begroting. 

Planning/uitvoering 
Jaarlijks monitoren we de uitvoering van maatregelen en acties en stellen die waar nodig 
bi j . Om vanuit de gemeenteraad en het college bij te kunnen sturen, formuleert en 
rapporteert het college over de doelen en uitgevoerde activiteiten. In het 
uitvoeringsprogramma van 2018 komt daartoe een terugblik op de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma 2017. 
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Bijlagen 
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017. 

var/burgemeester en wethouders, 
r i s / de burgemeester. 

Portefeuillehouder : 
Steller : de heer M.J. Ribbink; 06 13 32 95 92; 
m.ribbink@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 aprll 2017, 
no. 469522-1; 

B E S L U I T : 

het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 juni 2017. 
De griffier, de voorzitter, 


