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“If you are thinking a year ahead, sow seed. 

If you are thinking ten years ahead, plant a tree. 

If you are thinking one hundred years ahead, educate people. 

By sowing seed once, you will harvest once. 

By planting a tree, you will harvest tenfold. 

By educating people, you will harvest one hundredfold.” 

 

- Anonymous Chinese poet, 4th Century BC – 
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Samenvatting 

Dronten besteedt al geruime tijd aandacht aan duurzaamheid en de laatste jaren is dit in een 

stroomversnelling gekomen. Het gemeentebestuur heeft hierin het initiatief genomen. De gemeente 

Dronten is sinds 2008 millenniumgemeente. 

 

Millenniumgemeente 

In 2000 kwamen vertegenwoordigers uit 189 landen (waaronder Nederland) tijdens een VN-top in New 

York overeen gezamenlijk de belangrijkste problemen op het gebied van armoede, onderwijs, 

gezondheid en milieu in de wereld aan te pakken. Zij tekenden daartoe de Millenniumverklaring, die 

de basis vormt voor de acht millenniumdoelen1. De doelen werden weliswaar door regeringsleiders 

vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk te kunnen halen is ieders hulp nodig, vooral op 

lokaal niveau. Daarom startte de VNG in 2007 de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Deelnemende 

gemeenten kiezen voor een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag.  

De gemeente Dronten heeft gekozen om in te zetten op twee millenniumdoelen die het meeste effect 

hebben binnen de Dronter gemeentegrenzen. Dit zijn de doelen 7: ‘In 2015 leven meer mensen in een 

duurzaam leefmilieu’ en 8:’In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp’. 

 

Marktomgeving gemeente Dronten 

Duurzaamheid is verweven met alles wat we doen. Dronten is een groeigemeente en bevindt zich in 

een marktomgeving met een toenemende vraag van consumenten naar duurzame producten/ 

diensten. Het rijk stimuleert en faciliteert duurzame ontwikkeling door o.a. wet- en regelgeving en 

subsidies. Zoals hierboven al is vermeld, is er in het verleden al veel gedaan op het gebied van 

duurzaamheid in de gemeente Dronten. Als één van de grootste gemeenten in Nederland, ruim 

43.000 ha, kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en ons als woon- en 

vestigingsgemeente onderscheiden door de middelen doelmatig en doeltreffend in te zetten. Het 

unieke of onderscheidende vermogen van een organisatie wordt namelijk bepaald door doelmatig en 

doeltreffend gebruik van de middelen. Een belangrijke eigenschap van middelen is dat ze voortdurend 

samenwerken. In deze notitie zijn de middelen van de gemeente Dronten2 geïnventariseerd. 

Duurzaam Dronten kan het onderscheidende vermogen van de gemeente Dronten versterken.     

 

Dronten Nu 

De gemeente Dronten begint anno 2010 m.b.t. duurzaamheid niet bij 0. Het besef dat investeren in 

een meer duurzame samenleving noodzakelijk is, is al eerder doorgedrongen. In het verleden is al 

veel gedaan op dit gebied. Voorbeelden zijn: CO2-neutrale gemeente, duurzaam bouwen, afvoer 

water via natuurlijke weg door aanpassing openbare ruimte, energiezuinige openbare verlichting, 

zwerfvuilacties, ‘schoner’ vervoer, DE-on, etc. 

                                                      
1 (1) In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen; (2) In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school; (3) In 2015 
hebben alle mannen en vrouwen gelijke rechten; (4) In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen; (5) In 2015 sterven er minder 
vrouwen door zwangerschap; (6) In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt; (7) In 2015 leven meer 
mensen in een duurzaam leefmilieu; (8) In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.  
2 Voor weergave middelen gemeente Dronten zie hoofdstuk twee. 
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0-meting 

COS Nederland3 heeft een lokale duurzaamheidsmeter ontwikkeld. Het doel van de lokale 

duurzaamheidsmeter is vooral om te inspireren en motiveren om duurzame ontwikkeling door te 

vertalen naar de hedendaagse praktijk. De gemeente kan het gebruiken om:  

- Inzicht/overzicht: te kijken in hoeverre duurzaamheid binnen een grote diversiteit van 

beleidsvelden is verankerd;  

- Benchmarking: hoe doen we het in vergelijking met andere gemeenten. 

 

Op 1 januari 2011 staat de gemeente Dronten op plaats 82 in van de in totaal 180 gemeenten die op 

de lijst staan. Dit is gebaseerd op de vragen die met ‘ja’ zijn beantwoord (56% van de 94 vragen)4.  

 

Vervolgmetingen 

Jaarlijks zal duurzaamheid gemeten worden door de vragenlijsten van de COS duurzaamheidsmonitor 

in te vullen. Het college van burgemeester en wethouders wordt jaarlijks geïnformeerd over de 

voortgang en ranking van duurzaamheid in de gemeente Dronten. Omdat er bij de score van de 

duurzaamheidsmeter sprake is van een momentopname is het van belang om de drie vragenlijsten 

jaarlijks in te vullen, zodat er elk jaar een representatie op het gebied van Duurzaam Dronten 

verschijnt.      

 

Toekomst Dronten 

Duurzaam leiderschap 

Hoe kan de overheid haar invloed op ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid uitbreiden 

zonder in de rol van wetgever of controleur te schieten? Duurzaam leiderschap kan hierin een rol 

spelen. Het gaat bij duurzaam leiderschap primair om het faciliteren van persoonlijk creatief 

ondernemerschap. Het gaat om het geven van ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan de mensen. 

Het gaat er om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Samenwerken 

Duurzaam Dronten realiseren we niet alleen. Dat doen we ‘samen’. De samenwerking wordt gezocht 

met provincie, ondernemers, inwoners, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, scholen, etc. 

Met de intentie om het gedachtegoed over duurzaamheid en fairtrade in/ aan te vullen en te zorgen 

voor verinnerlijking binnen het gemeentelijke apparaat en de Dronter gemeenschap. We leiden elkaar 

richting een duurzame (wereld)samenleving.   

 

 

 

 

                                                      
3 COS Nederland is de landelijke vereniging van elf centra voor internationale samenwerking, de COSsen. COSsen zijn 
onafhankelijke advies- en projectorganisaties voor internationale samenwerking. Ze denken mondiaal, maar werken lokaal aan 
een rechtvaardige en duurzame wereld. 
4
 Voor overzicht vragenlijst zie bijlage 2.  
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Beïnvloedingsmogelijkheden 

Welke beïnvloedingsmogelijkheden hebben we als gemeente en wat kan de gemeente betekenen 

voor het realiseren van millenniumdoelen zeven en acht? De verschillende rollen die de gemeente 

heeft als lokale overheid worden beschouwd als de beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot 

duurzaamheid. Deze rollen zijn: voorbeeldfunctie, (grond)eigenaar, ontwerper/ beheerder, stimulator, 

vergunningverlener/ handhaver, opdrachtgever, facilitator/ dienstverlener, beleidsontwerper/ adviseur, 

regiehouder/ regierol, volksvertegenwoordiger, marketeer/ acquisiteur/ communicator. De rollen 

worden ingevuld door keuzes van zowel het algemene bestuur als het dagelijks bestuur van de 

gemeente Dronten. In deze notitie wordt een tabel weergegeven met een overzicht van de rollen naar 

aanleiding van het collegeprogramma. 

 

Dimensies duurzaamheid 

Onder duurzaamheid verstaan we in het kader van ‘Duurzaam Dronten’:  

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, 

aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. 

 

Een term uit de duurzame ontwikkeling is People, Planet en Profit, oftewel de 3 P’s. Het staat voor de 

drie elementen die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. Het gaat erom om een 

evenwicht te bereiken tussen de 3 P’s.  De Nederlandse vertaling van de 3 P’s is: Sociaal, Ecologisch 

en Economisch. Een duurzame keuze is sociaal aanvaardbaar, ecologisch verantwoord en 

economisch winstgevend. Elk element kan worden vertaald naar thema’s. De thema’s hebben veel 

raakvlakken met elkaar en zullen gezamenlijk een groter effect teweegbrengen dan een incidenteel 

project. Het is dus belangrijk om in te zetten op verschillende thema’s van de drie dimensies.  

Op basis van tien criteria zijn er zes speerpunten gekozen5 die de richting bepalen voor de 

(beleids)uitvoering voor de komende jaren. Deze zes speerpunten sluiten goed aan op de thema’s van 

het klimaatakkoord VNG en het Rijk 2007-2011. De inhoudelijke speerpunten zijn: 

1. Fairtrade 

2. Participatie 

3. Leefomgeving 

4. Energie&klimaat 

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

6. Samenwerken 

 

Doelstellingen en activiteiten tot 2016 

Per speerpunt zijn de criteria van de lokale duurzaamheidsmonitor geïnventariseerd. De criteria zijn in 

sommige gevallen doorvertaald naar een doelstelling van de gemeente Dronten. Op deze wijze 

worden de criteria Dronten eigen gemaakt. De Dronter doelstelling mondt uit in een activiteit of 

activiteiten die relevant zijn voor uitvoering in het kader van Duurzaam Dronten.  

                                                      
5 Zie bijlage 5 voor de tien criteria en tabel speerpunten beleid Dronten duurzaam. 
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In hoofdlijnen zijn de doelstellingen van Duurzaam Dronten als volgt:  

1. Fairtrade: de gemeente blijft inzetten op de criteria van de Fairtrade Gemeente campagne. 

2. Participatie: de gemeente stimuleert en ondersteund participatie, diversiteit en samenwerking. 

3. Leefomgeving: de gemeente stimuleert duurzaam vervoer, wonen en beheer. 

4. Energie&Klimaat: de gemeente heeft ambities wat betreft het klimaat en energiebesparing.  

5. MVO: de gemeente hanteert een organisatie breed een duurzaam inkoopbeleid.  

6. Samenwerken: de gemeente faciliteert samenwerking op het gebied van duurzaamheid en 

fairtrade.   

 

Duurzaamheid in de praktijk 

Mindswitch 

Een duurzame samenleving in de praktijk brengen betekent dat er een mindswitch moet plaatsvinden 

bij burgers, overheden en het bedrijfsleven. Bewustwording is belangrijk om duurzaamheid tot een 

thema te maken dat ieders interesse wekt, maar bewustwording is slechts 10% van de aanpak om 

duurzaamheid (organisatie)breed als gemeengoed te maken. De rest wordt bereikt door beïnvloeding. 

Mensen zeggen dat ze wel duurzamer willen zijn, maar ze doen het niet. De gemeente Dronten heeft 

dus een taak om medewerkers, burgers en bedrijfsleven te motiveren om mee te gaan in de duurzame 

transitie. Een belangrijke pijler hierin is imitatie gedrag. 

 

Samenwerken 

Samenwerken is ook onmisbaar om het tempo te versnellen in duurzame ontwikkeling. Kennis 

bundelen, delen en vermeerderen om oplossingen te vinden in sprongen voorwaarts te maken.  

Door de aanpak van duurzaamheid vorm te geven vanuit de verschillende (beïnvloedings)rollen en 

dus door het schrijven van Duurzaam Dronten wordt getracht de transitie naar een duurzamer 

handelen te vergroten en te versnellen.  

Samenwerken is een woord dat veel voorkomt in duurzame ontwikkeling. Het gaat om vraagstukken 

die met zoveel verweven zijn dat geen enkel bedrijf, organisatie of overheid ze alleen kan oplossen.  

De gemeente Dronten wil daarom aansluiten bij initiatieven van verschillende instellingen en 

bedrijven6. In het werkplan7 is aangegeven dat één van de pijlers van Duurzaam Dronten het 

opzetten/deelnemen door de gemeente Dronten aan netwerken en platforms m.b.t duurzaamheid 

inhoudt. Omdat er al een aantal netwerken/ platformen bestaan wordt hierbij aangesloten. Enkele 

voorbeelden zijn: Community of practise Valorisatie biomassa uit de natuur en landschapsbeheer, 

Fairtrade netwerk, Parkmanagement (duurzaamheid levensloop bedrijventerrein) projectgroep Poort 

van Dronten, Keurmerk Veilig Ondernemen, etc.  

 

Borging in gemeentelijke organisatie 

De activiteiten die voortkomen uit deze notitie worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie 

via de programmalijnen met daarbij een programmaverantwoordelijke. Duurzaamheid wordt als 

richtlijn voor de bedrijfsvoering en organisatie genomen.  
                                                      
6 Zie bijlage 7 voor een overzicht van duurzame instellingen en bedrijven binnen de gemeente Dronten. 
7 Millennium netwerkgroep; werkplan 2010. 
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Voorwoord 

De huidige generatie is zich meer bewust van haar invloed op de planeet. De kennis over hoe het 

anders, groener en duurzamer kan neemt een steeds hogere vlucht en het gevoel voor 

verantwoordelijkheid krijgt een grotere omvang, in zowel ons privéleven als ons maatschappelijke 

leven. De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2008 unaniem gekozen om milleniumgemeente te 

worden. De bestuurlijke ambitie maakt het mogelijk om juist op lokaal niveau, met elkaar, een bijdrage 

te leveren aan de verbetering van mondiale problemen door ook te werken aan een duurzame 

samenleving in de gemeente Dronten.   

 

Dronten besteedt al geruime tijd aandacht aan duurzaamheid en de laatste jaren is dit in een 

stroomversnelling gekomen. Het gemeentebestuur heeft hierin het initiatief genomen. De gemeente 

Dronten is sinds 2008 millenniumgemeente. Millenniumgemeente is een project dat in 2007 is gestart 

door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op basis van de VN millenniumdoelen, gericht 

op wereldwijde armoedebestrijding, stimuleert de VNG vooral inzet op lokaal niveau. Inmiddels 

hebben zich ruim 100 gemeenten aangemeld. Deelnemende gemeenten kiezen voor een eigen 

invulling, onder de gezamenlijke, herkenbare vlag.  

Het bestuur van de gemeente Dronten heeft gekozen om nadere invulling te geven aan twee 

millenniumdoelstellingen, namelijk:  

• In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu (millenniumdoelstelling 7) en  

• In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp (millenniumdoelstelling 8).  

 

Mede als gevolg van dit raadsbesluit worden er op tal van terreinen initiatieven ontplooid op het 

gebied van duurzaamheid en andere millenniumdoelen. Recent is Dronten een officiële Fairtrade 

Gemeente geworden (nr. 15 van Nederland). 

 

De gemeenteraad heeft per begroting 2010 eenmalig een bedrag van € 100.000, - beschikbaar 

gesteld om handen en voeten te geven aan de gemeentelijke ambities op het gebied van millennium-

doelstellingen. De gemeentelijke ambities worden in deze beleidsnota uitgewerkt. Op basis van deze 

notitie kunnen de benodigde structurele middelen worden bepaald.   

Het platform dat zorgdraagt voor de beleidsnotitie is de Millennium Netwerkgroep. Deze netwerkgroep 

bestaat uit een zevental personen afkomstig van diverse afdelingen binnen de organisatie. Het is de 

taak van deze groep om de duurzaamheidgedachte (in de breedste zin van het woord) ‘bottom up’ en 

gemeentebreed ‘top of mind’ te krijgen. Om hier concreet handen en voeten aan te geven is deze 

beleidsnotitie ‘Duurzaam Dronten’ geschreven.  
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Duurzaamheid is geen gemakkelijk vraagstuk. Het is constant balans zoeken tussen ecologische, 

economische en sociaal-maatschappelijke belangen. Duurzaam Dronten realiseren we niet alleen, 

maar samen met burgers, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Een duurzame samenleving 

maken we ‘samen’. Wat een duurzame samenleving is, of zou kunnen zijn, staat niet eenduidig vast. 

Het is een ontdekkingstocht om gezamenlijk te werken aan een duurzame samenleving.  

 

Duurzaamheid is hot maar geen hype. Tijd voor een d uurzaam beleid voor gemeente Dronten!  

 

Dronten, juli 2011  

Millennium Netwerkgroep 
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Inleiding 
Duurzaamheid betekent voor de gemeente Dronten ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 

heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen. De vraag die centraal staat in deze beleidsnotitie is: ‘welke bijdrage kunnen wij als 

gemeente leveren om mondiale problemen te helpen oplossen?’ Als (lokale) overheid spelen we een 

belangrijke rol door onze voorbeeldfunctie. Een voorbeeldfunctie alleen is niet genoeg. Daarom werkt 

de gemeente Dronten aan een duurzame samenleving in samenwerking met het bedrijfsleven, 

maatschappelijke instellingen en overige belangstellenden.  

 

Dronten besteedt al een aantal jaren aandacht aan het bevorderen van een duurzaam leefmilieu. Dit 

is ook de reden geweest om te kiezen voor millenniumdoel 7: ‘in 2015 leven meer mensen in een 

duurzaam leefmilieu’. Dit biedt een paraplu voor de bestaande projecten. In 2002 is het Duurzaam 

Bouwen in Dronten vastgesteld. Ook is er een raadsbesluit genomen voor de ontwikkeling duurzaam 

bedrijventerrein (Poort van Dronten). Vanaf 2007 mag de gemeente Dronten zich een CO2-neutrale 

gemeente noemen. Dit is grotendeels te danken aan de vele windmolens. In het Dronter bedrijfsleven 

zijn diverse ondernemers te vinden die zich, zowel direct als indirect, bezig houden met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. In samenwerking met Oost Flevoland Woondiensten heeft 

de gemeente Dronten vervroegde invoering van ‘Slimme meters’ aangevraagd. Tevens heeft de 

gemeente een duurzame lampenbox gegeven aan mensen die langdurig een uitkering van de 

gemeente krijgen (minima). De openbare verlichting in Dronten is energiezuinig en ook wat betreft de 

gemeentelijke gebouwen is al de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid.  

 

Naast aandacht voor een duurzaam leefmilieu is millenniumdoel 8: ‘het ondersteunen van eerlijke 

handel’ als aandachtspunt toegevoegd. In Dronten zijn al veel duurzame initiatieven. Zo faciliteert de 

gemeente Dronten een werkgroep fairtrade die bestaat uit zowel het bedrijfsleven als 

maatschappelijke organisaties. Fairtrade bestrijdt armoede in ontwikkelingslanden die de uitkomst is 

van onrechtvaardige wereldhandel. Fairtrade maakt producenten en hun kopers samen 

verantwoordelijk voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat armoede en 

achterstand wil omzetten in vooruitgang en ontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan 

fairtrade, is er vanuit de gemeente het idee geopperd te onderzoeken of we als gemeente in 

aanmerking komen voor een fairtrade certificering. Inmiddels hebben we ons aangemeld bij de 

fairtrade organisatie. Met andere woorden: Dronten is officieel Fairtrade Gemeente. Fairtrade 

Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan 

fairtrade, zowel door het gemeentebestuur, winkels/horeca en lokale organisaties/ bedrijven. Er is 

binnen de gemeente Dronten groot draagvlak aanwezig om de stap naar Fairtrade Gemeente te 

maken. Hiermee wordt automatisch millenniumdoel 1 (in 2015 zijn extreme armoede en honger 

uitgebannen) meegenomen. Op deze wijze zal de gemeente Dronten een inspiratiebron zijn en 

anderen enthousiasmeren.  
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De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor duurzame producten stimuleren 

door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Jaarlijks besteden de 

gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan 40 miljard euro 

aan de inkoop van goederen, werken en diensten. Van de 40 miljard nemen de gemeenten 20 miljard 

voor hun rekening. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame 

producten een stevige impuls. De gemeente Dronten voert een duurzaam inkoopbeleid met als 

doelstelling:’ het bevorderen van de marktintroductie van minder milieubelastende en 

energiebesparende producten, diensten en technologieën en het vervullen van een voorbeeldfunctie 

door toename van de vraag naar milieuvriendelijke producten, diensten en technologieën vanuit 

overheden’. Fairtrade is als inkoopvoorwaarde opgenomen in het duurzaam inkoopbeleid, het gebruik 

van eerlijke koffie, suiker binnen de gemeentelijke gebouwen, dienstkleding en bij de aanbesteding 

van de catering is in het programma van eisen het aanbod van biologische producten en het gebruik 

van fairtrade producten opgenomen. 

 

De hierboven beschreven ontwikkelingen passen binnen de strategie van de gemeente Dronten: 

“toekomstgericht en veranderingsgezind”. Om op lange termijn succesvol te kunnen zijn is een meer 

integrale aanpak gewenst. Daarvoor moeten kaders en samenhang duidelijk zijn. Deze nota biedt dat 

strategische kader en zorgt voor samenhang tussen bestaand beleid en lopende programma’s. 

Tegelijk vormt dat kader het vertrekpunt voor alle gemeentelijke (duurzame) uitvoeringsprogramma’s 

die vanaf nu opgesteld worden. Het invullen van duurzaamheid gebeurt tot nu toe veelal vanuit de 

ecologische kant. Deze beleidsnotitie kiest met zes speerpunten ook heel nadrukkelijk voor de 

economische en sociale pijler. Deze pijlers dragen bij aan verduurzaming.   

 

In deze nota is duurzaamheid in concrete doelen en acties vertaald, waardoor het begrip 

duurzaamheid meer handen en voeten krijgt. Duurzame investeringen in mensen, economie en 

leefomgeving zorgen voor vitaliteit en weerbaarheid van de gemeente. Dit is van belang om Dronten in 

alle opzichten toekomstbestendig te maken.  

 

Leeswijzer  

In hoofdstuk een ‘Ambities duurzame samenleving’ wordt de ambities (op mondiaal-, nationaal-, 

provinciaal- en lokaal niveau) voor een duurzame samenleving beschreven. Hoofdstuk twee 

‘Strategische planning van duurzaamheid’ maakt een koppeling tussen de strategie van de gemeente 

Dronten en het thema duurzaamheid. Door duurzaamheid strategisch te plannen kan duurzaamheid 

een bijdrage leveren aan de toekomst van Dronten als organisatie en gemeenschap. De huidige 

situatie in de gemeente Dronten, dus het vertrekpunt van dit beleid, wordt omschreven in hoofdstuk 

drie ‘Dronten nu’. Hoofdstuk vier ‘Toekomst Dronten’ beschrijft de toekomst van de gemeente Dronten 

door middel van visie op duurzaamheid, strategie en beïnvloedingsmogelijkheden. Hoofdstuk vijf 

‘Dimensies duurzaamheid’ gaat in op de dimensies van duurzaamheid, namelijk sociaal (people), 

ecologisch (planet) en economisch (profit). Deze dimensies bestaan uit een aantal thema’s. Een 

aantal van deze thema’s worden tot speerpunt benoemd voor het beleid voor de komende jaren.  
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Daarnaast is in dit hoofdstuk de definitie van duurzaamheid beschreven. In hoofdstuk zes 

‘Doelstellingen’ zijn de doelstellingen omschreven en via welke activiteiten we die willen gaan 

realiseren. Ook wordt omschreven op welk moment de duurzaamheidsmonitor uitgevoerd gaat 

worden. In hoofdstuk zeven ‘Duurzaamheid in de praktijk’ wordt de organisatorische inbedding van 

Duurzaam Dronten beschreven. In dit hoofdstuk staan de randvoorwaarden, duurzaamheid 

organisatiebreed, netwerk/ platform Duurzaam Dronten en communicatie centraal.  
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Hoofdstuk 1 Ambities duurzame samenleving 

1.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft de ambities voor een duurzame samenleving op mondiaal, nationaal, 

provinciaal en lokaal niveau. In 2000 kwamen vertegenwoordigers uit 189 landen (waaronder 

Nederland) tijdens een VN-top in New York overeen gezamenlijk de belangrijkste problemen op het 

gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu in de wereld aan te pakken. Zij tekenden 

daartoe de Millenniumverklaring, die de basis vormt voor de acht millenniumdoelen. 

De doelen werden weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk 

te kunnen halen is ieders hulp nodig, vooral op lokaal niveau. Daarom startte de VNG in 2007 de 

‘Millennium Gemeente’ campagne. Deelnemende gemeenten kiezen voor een eigen invulling, 

onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. De gemeente Dronten heeft gekozen om in te zetten op 

twee millenniumdoelen die het meeste effect hebben binnen de Dronter gemeentegrenzen. Dit zijn de 

doelen 7: ‘In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu’ en 8:’In 2015 is er meer eerlijke 

handel, schuldenverlichting en hulp’. Deze twee doelen staan centraal in dit hoofdstuk.   

1.2 Mondiaal 

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het eerst een 

internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang 

gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel de 

rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten. De acht millenniumdoelen staan centraal in 

het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Ook Nederlandse ontwikkelingsorganisaties 

zetten zich in voor het realiseren van de millenniumdoelen.  
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1.3 Nationaal 

Zoals in de inleiding al beschreven is hebben in 2000 189 landen de Millenniumverklaring 

ondertekend. De landen gaan zich actief inzetten om de wereldwijde armoede te bestrijden. Hiervoor 

zijn acht concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd: de millenniumontwikkelingsdoelen8(zie 

vorige pagina). Binnen de Nederlandse regering is het ministerie van Buitenlandse Zaken 

verantwoordelijk voor de realisatie van de millennium doelen.   

Millennium Ontwikkelingsdoel 7 

Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de 

levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Wereldwijd is er nog een groot tekort aan 

toegang tot betaalbare vormen van schone moderne energie. De doelstelling om de 

levensomstandigheden van sloppenwijkbewoners te verbeteren, blijft achter.  

 

Wat wil Nederland bereiken? 

Ontbossing is een belangrijk onderwerp in de discussie over klimaatbeleid en de beperking van de 

uitstoot van broeikasgassen. Belangrijk is ook de positieve rol van bedrijven en maatschappelijke 

organisaties bij het verduurzamen van internationale handelsketens, zoals die van tropisch hardhout. 

Maatschappelijke organisaties in de Nederlandse watersector werken nauw samen bij de uitvoering 

van een op armoede gerichte aanpak voor drinkwater en sanitair. Bovendien is geïnvesteerd in het 

verbeteren van de monitoring. Hoewel Nederland resultaten boekt op millenniumdoel 7, verschillen 

ze per thema. Sommige resultaten zijn pas op langere termijn zichtbaar. Daarom is het belangrijk om 

actief te blijven op deze terreinen. Nederland blijft benadrukken dat alleen een goede 

coördinatie en actieve deelname van alle betrokkenen tot nog betere resultaten leidt. 

Millennium Ontwikkelingsdoel 8 

Globalisering domineert de internationale omgeving, waarin ontwikkelingslanden ruimte moeten 

vinden voor hun ontwikkelingsproces. Globalisering maakt de wereld kleiner en rijker maar ook 

ongelijker. Voor de achterblijvers is het steeds moeilijk om aansluiting te vinden.  

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking staat nadrukkelijk in het teken van een brede 

globaliseringstrategie met hulpbeleid en aandacht voor internationale maatregelen op allerlei terreinen 

zoals veiligheid, milieu, handel, financiën, landbouw en migratie. 

Nederland streeft naar een 'coherent' beleid, waarin Nederland en de Europese Unie één beleid 

voeren.  

 

Wat wil Nederland bereiken? 

In overleg met het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en experts uit binnen- en buitenland 

zijn gezamenlijke aandachtsgebieden vastgesteld. Op deze punten moeten de inzet en resultaten 

worden verbeterd. Daarbij gaat het om nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve 

benaderingen, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. 
                                                      
8 http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Millennium_Ontwikkelingsdoelen 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt samen met andere ministeries aan de uitvoering van 

deze plannen. Er is een speciale 'coherentietoets' ingesteld bij de beoordeling van alle nieuwe 

voorstellen vanuit de Europese Unie. Zo worden ze tijdig op effecten voor ontwikkelingslanden 

bekeken.  

1.4 Provincie 

De ambitie van het college van Gedeputeerde Staten is: ‘We willen een provincie waar het goed 

wonen, werken en recreëren is’9.  

 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons hele beleid. We vinden dat we bij alles wat we doen 

rekening moeten houden met de effecten op de generaties die na ons komen. Duurzaamheid is niet 

alleen een opdracht, maar ook een belangrijke kans. Vooral op het gebied van duurzame energie 

heeft Flevoland inmiddels een gidsfunctie, die interessante kansen biedt voor onze economie en een 

stimulans voor de werkgelegenheid kan zijn. Het is onze ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn, 

exclusief transport. In deze coalitieperiode besteden wij extra aandacht aan verduurzaming van het 

transport10. 

 

DE-on 

De ambitie om koploper in Nederland op het gebied van duurzame energie te blijven gaan wij invullen 

door stimulering van de markt. De mogelijkheid om een Duurzaam Energie en 

Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) op te richten is een goed voorbeeld van een vitale coalitie. Er is 

breed draagvlak bij medeoverheden, nutsinstellingen en interesse bij een aantal financiële 

instellingen. 

Het haalbaarheidsonderzoek geeft een goede indicatie dat hiermee èn werkgelegenheid in Flevoland 

wordt gecreëerd èn allerlei initiatieven op het gebied van duurzame energievoorziening en –besparing 

haalbaar zijn. De uitvoering is aan de markt en niet aan de overheid. Indien de markt zelf projecten 

initieert is er geen rol weggelegd voor DE-on, tenzij zij hiervoor wordt gevraagd. 

Wij willen dat het haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt wordt in een businessplan, waarbij voor de 

individuele projecten geldt dat er een haalbare business case aan ten grondslag ligt. Bij een haalbare 

business case zullen de gelabelde middelen geheel of gedeeltelijk worden geïnvesteerd in DE-on in 

de vorm van een revolving fund11. 

1.5 Lokaal 

De gemeenteraad van Dronten heeft op 30 oktober 2008 unaniem gekozen om millenniumgemeente 

te worden. De bestuurlijke ambitie van de gemeente Dronten op het gebied van duurzaamheid is het 

concreet invulling geven aan een ‘duurzame gemeente’. Met name de doelstellingen van 

millenniumgemeente en fairtrade gemeente. Deze beleidsnotitie is een uitwerking van de bestuurlijke 

ambitie van de gemeente Dronten.  

                                                      
9 Provincie Flevoland. Flevoland: zelfstandig en uniek; coalitieakkoord Flevoland 2011-2015. p.7 
10 Provincie Flevoland. Flevoland: zelfstandig en uniek; coalitieakkoord Flevoland 2011-2015. p.10 
11 Provincie Flevoland. Flevoland: zelfstandig en uniek; coalitieakkoord Flevoland 2011-2015. p.18 
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Hoofdstuk 2 Strategische planning van duurzaamheid 

Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen de strategie van de gemeente Dronten en het 

thema duurzaamheid. Door duurzaamheid strategisch te plannen wordt het mogelijk om de missie van 

duurzaamheid te formuleren binnen de missie van de organisatie en kan het een bijdrage leveren aan 

de toekomst van Dronten als organisatie en gemeenschap. Op deze wijze zullen de doelstellingen die 

later in dit rapport worden omschreven de missie van duurzaamheid en dus de organisatiemissie 

ondersteunen. De bestuurlijke missie wordt beschreven in paragraaf twee. Daarna volgt de interne- en 

externe analyse van de organisatie in paragraaf drie en vier. Deze analyse wordt samengevat in een 

SWOT12-analyse. Met dit model worden op een overzichtelijke manier de interne en externe gegevens 

geïnventariseerd en staat centraal in paragraaf vijf. In paragraaf zes worden de gegevens uit de 

SWOT-analyse vertaald naar strategische opties van duurzaamheid in de gemeente Dronten.       

2.2 Bestuurlijke missie 

Dronten werkt om een zo mooi, economisch gezonde en prettige werk- en leefomgeving te creëren. 

De klant staat daarbij centraal. Het gemeentebestuur van Dronten heeft gekozen voor de mission 

statement: ‘Ruimte maken voor de toekomst’13. Ruimte in geestelijk en in mentaal opzicht, ruimte om 

anders te denken, ruimte om te veranderen. En ook in meer letterlijke zin: Dronten heeft de ruimte om 

gewenste veranderingen te kunnen realiseren14.  

 

Het ambitieniveau voor de toekomst 2025 is vertaald in het motto: “ontdek die ruimte in Dronten”15. 

Met dit motto wil het gemeentebestuur drie signalen afgeven: 

1. Dronten als gemeenschap staat voor verdraagzaamheid, gemeenschapszin en ontplooiing. 

2. Dronten als ruimtelijke locatie is een plek die zich karakteriseert door de kernkwaliteiten 

groen, water, ecologie en ligging.  

3. Dronten als bestuurlijke organisatie biedt (toekomstige) inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen kansen. 

2.3 Principe RBV-model / aanwezige middelen beter b enutten 

De koppeling van de strategie met de interne middelen en vaardigheden kan het beste worden 

weergegeven in het model Resource Based View of the Firm (RBV). Het RBV-model gaat uit van de 

aanwezige middelen in de onderneming en hoe deze op een adequate manier beter kunnen worden 

ingezet. Het unieke of onderscheidende van een onderneming wordt bepaald door de mogelijkheden 

van haar middelen. Het is daarbij niet zozeer een kwestie van het simpelweg hebben van betere 

middelen, maar meer van een doelmatiger en doeltreffender gebruik van deze middelen.  

                                                      
12 SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunity en Threats.  
13 Collegeprogramma 2010-2014.  
14 Ontdek die ruimte in Dronten; toekomstvisie 2025 (2007).  
15 Ontdek die ruimte in Dronten; toekomstvisie 2025 (2007). 
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In dit model staan vier begrippen centraal: Middelen, Vaardigheden, Concurrentievoordeel en 

Strategie (zie figuur 2.1).   

   

 
 

Figuur 2.1 - De vier centrale begrippen in het RBV-model16 

2.3.1 Web van middelen gemeente Dronten 

Om de middelen van de gemeente Dronten te inventariseren, is het noodzakelijk om een classificatie 

van de middelen te maken: financiële middelen, fysieke middelen, menselijke middelen, 

organisatiemiddelen, technologische middelen en immateriële middelen. Financiële, fysieke en 

menselijke middelen zijn min of meer tastbaar en hebben meestal een ondersteunende rol in de 

bedrijfsprocessen. De organisatie, technologische en immateriële middelen zijn minder grijpbaar van 

aard en vaak van grote strategische waarde. Een belangrijke eigenschap van middelen is dat ze 

voortdurend samenwerken. Daarom kunnen ze worden weergegeven in een ‘web van middelen’ (zie 

figuur 2.2).   

                                                      
16 Mandour, Yousri; Bekkers, Marleen (2010). Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen. Den Haag: Sdu Uitgevers 
b.v. p. 78 

Strategie Vaardigheden 

Concurrentie- 
voordeel 

Middelen 
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Figuur 2.2 - Web van middelen gemeente Dronten 

 

2.3.2 Vaardigheden 

Vaardigheden vertegenwoordigen de mogelijkheden om individuele middelen te combineren en te 

coördineren teneinde de doelstellingen te realiseren. Ze zijn eenvoudig gezegd ‘datgene wat een 

bedrijf doet’. Management is een activiteit die middelen combineert en coördineert. Vaardigheden 

kunnen we ook omschrijven als processen en activiteiten die tastbare en niet-tastbare middelen 

omzetten in goederen en diensten; de vaardigheid van het bedrijf om input in output om te zetten. 

 

Financi eel 
-Programmabegroting 
2011 ruim € 86 mln.  
-Ombuigingsoperatie van 
ongeveer 4,6 mln. 
structureel.  
 

Ontastbaar  
-Overheidsorganisatie  
-Citymarketing 
-Sterke MKB-structuur 
-Agrarische gemeente 
-De groene ruimte van 
Dronten 
-Millennium gemeente 
-Fairtrade gemeente 
-Groeigemeente 
-Veranderende samenleving 

Fysiek  
-Beheer openbare ruimte (1.400 
hectare) 
-Kapitaalgoederen (in de vorm van 
wegen, riolering, kunstwerken, 
groen, verlichting en gebouwen) 
-Deelnemer verbonden partijen 

Technologisch  
-Veel knowhow 
-Steeds meer beheer 
uitbesteed aan externen 
-E-HRM 
-Samenwerkingsverbanden 
externe partijen / andere 
gemeenten 
-Monopolie van producten 
-Juridische kwaliteitszorg en 
control 
-Risicomanagement 
-EgemI 
 

Organisatie  
-Cultuur gaat over AKTIV 
(Afspraak is afspraak, 
Klantgericht, 
Toekomstgericht, Integriteit 
en Veranderingsgezind). 
-Gemeente stimuleert 
innovatie en klantgericht 
werken. 
-Organisatiestructuur focust 
op integraal werken en 
flexibiliteit/slagvaardigheid.  

Menselijk  
-296 medewerkers 
-Integraal management 
-Strategisch HRM beleid 
met speerpunten: 
leiderschap, ontwikkeling 
en vitaliteit 
-Integriteit 
-19 Fte minder door 
efficiënter werken 
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De vaardigheden van de gemeente Dronten zijn:  

• Een doelmatige dienstverlening; 

• Actief beleid om werknemers aan te trekken, te motiveren en vast te houden; 

• Duurzame organisatie, woon-, werk- en leefomgeving; 

• Ruimte voor ideeën waardoor de innovatiegraad van producten, programma’s en diensten 

groot is; 

• Actuele brede kennis en expertise; 

• Een goed ondernemersklimaat. 

2.3.3 Concurrentievoordeel 

De combinatie van middelen en vaardigheden levert een rendement op. Zo is in de gemeente Dronten 

sprake van een monopolie-rendement omdat de gemeente, zoals alle gemeenten, het alleenrecht 

heeft voor bepaalde producten en diensten. Daarnaast streeft de gemeente naar een optimale 

benutting van middelen door diensten en producten uit te besteden en zich te richten op de 

kernproducten, -processen. De (door) ontwikkeling naar een regiegemeente is hierin kenmerkend.  

2.3.4 Strategie 

 ‘Ruimte maken voor de toekomst’ is de koers van het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaar. 

Langs de perspectieven van de in de gemeenteraad behandelde toekomstvisie Dronten 2025 is de 

bestuurlijke ambitie vormgegeven.  De zeven perspectieven zijn: 

1. Dronten: netwerkgemeente van vitale dorpen en ruimte voor bijzondere woonvormen; 

2. Dronten: kenniscentrum voor agro-sector; 

3. Dronten: uitvalsbasis voor klein- en grootschalige recreatie en toerisme; 

4. Dronten: de plaats voor innovatieve combinaties van wonen en werken; 

5. Dronten: gelegen aan de west-oost as tussen Alkmaar en Zwolle; 

6. Dronten: een innovatieve, dienstverlenende overheid; 

7. Dronten: een sociale gemeenschap.  

2.4 Externe analyse 

2.4.1 Omgevingsfactoren lokaal, nationaal en mondiaal 

Lokaal duurzaamheidsbeleid wordt door verschillende factoren beïnvloed. De gemeente Dronten is  

m.b.t. de organisatie en bedrijfsvoering van duurzaamheid afhankelijk van politieke, economische, 

sociale, technologische, ecologische en juridische factoren. In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven 

van de lokale, nationale en mondiale omgevingsfactoren van duurzaamheid. Met behulp van dit model 

wordt duidelijk dat de inrichting van het beleid Duurzaam Dronten sterk onderhevig is aan mondiale en 

nationale ontwikkelingen.  
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Tabel 2.1 Analyse omgevingsfactoren duurzaamheid gemeente Dronten 

 Lokaal Nationaal Mondiaal 

Politiek Millennium Gemeente 

Fairtrade Gemeente 

Beleid voor 

ontwikkelingssamenwerking 

 

Milleniumverklaring VN-top 

 Stimulering Lokale 

Klimaatinitiatieven (SLOK) 

regeling (2008-2012) 

Klimaatakkoord; Doelstellingen 

kabinet m.b.t. schoon en zuinig 

Klimaatverdrag (VN) > 

Kyoto protocol  

 Duurzaam leiderschap Duurzame bedrijfsvoering 

overheden 

Europese 

duurzaamheidsstrategie 

Economisch Beleid duurzaam inkopen Ambitie Rijk in 2010 100% 

duurzaam inkopen 

Europese 

duurzaamheidsstrategie 

  BPM  

 

 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

 

 

Duurzaam ondernemen  

Sociaal Fairtrade Gemeente Duurzame consumptie  

 Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

Duurzaam ondernemen  

Technologisch  Duurzaamheidsmonitor Europese 

duurzaamheidsstrategie 

Ecologisch Energievisie bij 

nieuwbouwontwikkelingen en 

herontwikkelingslocaties 

Klimaatakkoord Unie en Rijk 

2010-2020 

Wet Ruimtelijke Ordening 

Europese 

duurzaamheidsstrategie 

 Beleid duurzaam bouwen Duurzaam bouwen  

 Fairtrade gemeente Duurzame consumptie  

Juridisch Duurzaamheidscriteria Besluit aanbestedingsregels 

voor overheidsopdrachten 

(BAO). 

Europese 

aanbestedingsrichtlijnen 

2.4.2 Krachtenveld realiseren duurzaamheid door marktpartijen 

Concurrentie en winstgevendheid spelen in de gemeentelijke organisatie nauwelijks een rol. De 

gemeente richting zich op efficiënte en effectieve inzet van publieke middelen. Duurzaamheid in het 

kader van de missie17 van de organisatie is momenteel een uitgangspunt. Verschillende bedrijven en 

instellingen/organisaties ontplooien initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dit maakt het 

belangrijk om de marktomgeving van duurzaamheid te analyseren om samenwerking mogelijk te 

maken en aan te sluiten bij initiatieven. De vraag is dan ook hoe het thema duurzaamheid ten gunste 

van de gemeente Dronten kan werken.   

 

                                                      
17 Dronten werkt om een zo mooi, economisch gezonde en prettige werk- en leefomgeving te creëren de klant staat daarbij 
centraal. 
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Met het vijfkrachtenmodel van Porter kan er een marktonderzoek worden gedaan om te bepalen wat 

de aantrekkelijkheid van de markt nu precies is. Er vindt een onderverdeling plaats van een vijftal 

verschillende krachten die elk een ander aspect van de markt belichten (zie figuur 2.3). Door per 

kracht de volgende gegevens te achterhalen, is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de 

markt en of er mogelijk een winstpotentieel is. 

• Kracht van leveranciers: de kracht van leveranciers wordt groter, omdat gemeente 

voorwaarden stelt tot duurzaam inkopen. Dit heeft tot gevolg dat de keuze uit het aantal 

toeleveranciers afneemt (door toenemende kosten). Toelichting: duurzaamheid als 

inkoopvoorwaarde heeft een effect van ‘geven en nemen’. De inkoopvoorwaarde stelt dat 

ondernemers die niet aan deze voorwaarde voldoen niet kunnen inschrijven op een opdracht. 

Het aantal geschikte leveranciers neemt dus in eerste instantie af. Met als gevolg dat de 

gemeente afhankelijker is van het beperkte aantal leveranciers. Om in de toekomst te voldoen 

aan de duurzaamheidsrichtlijn gaan ondernemers de bedrijfsvoering verduurzamen. De 

beperking zal zich dus uiteindelijk opheffen omdat het aantal leveranciers, dat aan de 

duurzaamheidsrichtlijn voldoen toeneemt.       

• Kracht van afnemers: afnemers hebben een grote kracht in het kader van duurzaamheid. 

Vooral ondernemers (maar in mindere mate ook inwoners) hebben onderhandelingsmacht.  

• Concurrentie-intensiteit: andere gemeenten zijn concurrenten in het kader van 

vestigingsgemeente. 

• Bedreiging van toetreders: niet van toepassing. Toelichting: burgers, maatschappelijke 

instellingen en bedrijven zijn afhankelijk van producten en diensten die alleen de 

(gemeentelijke) overheid kan bieden. Er zijn geen andere spelers op de markt die deze 

dienstverlening of producten kunnen leveren.  

• Bedreiging van substituten: De digitale ontwikkelingen maakt het mogelijk om gemakkelijk 

samen te werken en een netwerk te vormen. De overheid is niet meer vanzelfsprekend een 

partner in duurzaamheid in de maatschappij. 

 

Figuur 2.3 het vijfkrachtenmodel van Porter 
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2.5 SWOT-analyse thema Duurzaam Dronten  

Bovenstaande interne en externe analyses kunnen worden samengevat in een SWOT-analyse. 

Kansen: 

• Ombuigingen 

• Dienstverlening staat hoog op de agenda  

• Digitalisering  

• Toenemende vraag naar duurzaamheid  

• Wet- en regelgeving 

• Subsidie vanuit het rijk 

• Groeigemeente 

Bedreigingen: 

• Financiële poolstok gemeente  

• Wet- en regelgeving 

• Individualisering 

• Onderhandelingsmacht ondernemers 

• Burgers 

• Politieke prioritering  

Sterkten: 

• Een doelmatige dienstverlening 

• Ruimte voor ideeën waardoor de 

innovatiegraad van producten, programma’s 

en diensten groot is; 

• Duurzame organisatie, woon- werk- en 

leefomgeving 

• Actuele brede kennis en expertise 

• Goed ondernemersklimaat 

Zwakten: 

• Vele kaders, procedures en richtlijnen 

• Termijn besluitvorming door (politiek) 

systeem 

• Geen structurele formatie en middelen voor 

duurzaamheid 

 

2.6 Strategische opgave Duurzaam Dronten 

Vanuit de SWOT-analyse thema Duurzaam Dronten kan een kansrijke richting bepaald worden voor 

de ontwikkeling van duurzaamheid als richtlijn voor de bedrijfsvoering en organisatie. Dit wordt 

uitgewerkt in de hoofdstukken zes en zeven.   

 

 

 

 



Duurzaam Dronten versie 02 februari 2012 26 



Duurzaam Dronten versie 02 februari 2012 27 

Hoofdstuk 3 Dronten Nu 

3.1 Algemeen 

De gemeente Dronten begint anno 2010 m.b.t. duurzaamheid niet bij 0. Het besef dat investeren in 

een meer duurzame samenleving noodzakelijk is, is al eerder doorgedrongen. In het verleden is al 

veel gedaan op dit gebied. In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie weergegeven. Dit hoofdstuk vormt 

dus het vertrekpunt van waaruit er beleid wordt geformuleerd. 

3.2 Duurzaamheidsmeter 

COS Nederland is de landelijke vereniging van elf centra voor internationale samenwerking, de 

COSsen. COSsen zijn onafhankelijke advies- en projectorganisaties voor internationale 

samenwerking. Ze denken mondiaal, maar werken lokaal aan een rechtvaardige en duurzame wereld.  

 

COS Nederland heeft een lokale duurzaamheidsmeter ontwikkeld. Het doel van de lokale 

duurzaamheidsmeter is vooral om te inspireren en motiveren om duurzame ontwikkeling door te 

vertalen naar de hedendaagse praktijk. Duurzaamheid staat de laatste jaren hoog op de agenda maar 

blijkt in de praktijk namelijk nog steeds een lastig hanteerbaar begrip. De gemeente kan het gebruiken 

om:  

- Inzicht/overzicht: te kijken in hoeverre duurzaamheid binnen een grote diversiteit van 

beleidsvelden is verankerd;  

- Benchmarking: hoe doen we het in vergelijking met andere gemeenten. 

 

Op 1 januari 2011 staat de gemeente Dronten op plaats 82 in van de in totaal 180 gemeenten die op 

de lijst staan. Dit is gebaseerd op de vragen die met ‘ja’ zijn beantwoord (56% van de 94 vragen)18.  

3.3 Ontwikkelingen 2007 tot nu  

Strategische visie 

De gemeente Dronten is in het bezit van een strategische visie waarin het principe van duurzame 

ontwikkeling is verankerd. De toekomstvisie ‘ontdek die ruimte in Dronten’ is voor vele beleidsnotities 

de basis van waaruit beleid wordt geformuleerd.  

 

Duurzame bedrijfsvoering 

Duurzaamheid krijgt ook aandacht in de bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt de tevredenheid van burgers 

over de gemeentelijke serviceverlening geëvalueerd. In 2010 heeft het college besloten om over te 

stappen op koffie en thee met Max Havelaar keurmerk. De gemeente is sinds kort officiële Fairtrade 

Gemeente. Bij de aanbesteding van de catering is in het programma van eisen het aanbod van 

biologische producten en het gebruik van fairtrade producten opgenomen. De afvalstromen zijn 

gescheiden zowel binnen de gemeentelijke organisatie als gemeentebreed voor de burgers. Bij de 

aanbesteding van copiers/printers is gekeken naar energieverbruik en uitstoot van ozon en fijnstof. 

                                                      
18 Voor overzicht vragenlijst zie bijlage 2.  
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Lege cartridges worden ingezameld voor hergebruik (uitvoering door en baten ten gunste van de  

Stichting AAP). De kantoormaterialen en papier zijn duurzaam. De post wordt CO2-neutraal 

verzonden met TNT Post. Tevens is de gemeente Dronten in het bezit van het certificaat 100% groene 

postverzending (compensatie van de CO2-uitstoot van de extern verzonden post door bij te dragen 

aan een windmolenpark). De salarisstroken van gemeentepersoneel worden digitaal en niet langer op 

papier verstrekt en personeelsvereniging De Rederij verstrekt informatie digitaal en niet langer op 

papier. De deelnameverklaring Duurzaam Inkopen is ondertekend19. De gemeente spreekt zo de 

intentie uit om duurzaamheid serieus te nemen en te betrekken in het inkoopproces. Voor het verder 

verduurzamen heeft de gemeente decentrale uitkering van €300.000 ontvangen van Stimuleren 

Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). De SLOK-regeling richt zich naast CO2-reductie ook op het 

verminderen van andere broeikasgassen die op lokaal gebied worden uitgestoten, zoals lachgas en 

methaan. De SLOK ondersteunt het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesloten 

Klimaatakkoord 2007-2011.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor 

de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Bovenstaande voorbeelden duurzame 

bedrijfsvoering hebben vooral betrekking op het milieu. De effecten van de bedrijfsactiviteiten op de 

mens is onderdeel van het HRM-beleid. De manier waarop mensen werken en handelen is heel 

bepalend voor de kwaliteit die onze gemeente levert en de tevredenheid van de klanten. Het HRM-

beleid zorgt ervoor dat we het beste uit de mensen en de organisatie kunnen halen. Daarom pakken 

we het HRM-beleid strategisch en duurzaam op: Wat is er nodig om de toekomst werkelijkheid te 

maken? Wat maakt dat de medewerkers en de managers optimaal kunnen functioneren? 

‘Toekomstgericht en veranderingsgezind” is hierbij het motto. Als we kunnen zorgen dat we ons blijven 

richten op de toekomst, veranderingen bewust omarmen, dan kunnen we altijd inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen en de gemeenschap blijvend ondersteunen. We gaan voor een organisatie waarbij 

bestuurd wordt op hoofdlijnen, die vraag gestuurd is en waarbij integraal management en zelfstandige 

medewerkers het beeld bepalen. (‘De ruimte ligt voor ons, net als de toekomst. Dronten ontdekt die 

ruimte!’). 

 

Het meerjaren HRM-beleid ondersteunt dit en heeft een aantal uitgangspunten: 

1. HRM ondersteunt het organisatiebeleid en verbindt mens en organisatie 

2. HRM betekent sociaal en duurzaam investeren 

3. HRM is de verantwoordelijkheid van iedereen 

4. HRM vereist samenhang in inspanningen 

5. HRM bouwt voort op de kracht van de organisatie en de mensen. 

 

 

                                                      
19 Op 3 december 2007 heeft onze burgemeester, mr. A.L.B. de Jonge een deelname verklaring ondertekend en heeft daarbij 
verklaard dat de gemeente Dronten duurzaam gaat inkopen en daarvoor door het Kenniscentrum SenterNovem¹ ontwikkelde 
criteria en instrumenten toe te passen bij haar aanbestedingen. 
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Er zijn vijf cultuurwaarden die weergeven hoe Dronten wil zijn, samen vormen deze A K T I V. 

AKTIV staat voor: Afspraak is afspraak, Klantgericht, Toekomstgericht, Integriteit en 

Veranderingsgezind. Deze kernwaarden zullen een toetsingskader gaan vormen voor activiteiten en 

gedrag binnen de organisatie en zijn een belangrijk onderdeel van het HRM-beleid. 

 

In het meerjaren HRM-beleid is gekozen om drie hoofdthema’s uit te werken. 

Deze hoofdthema’s zijn Leiderschap, Ontwikkeling en Vitaliteit. Per thema zijn doelen, resultaten en 

acties benoemd die samen één samenhangende strategische HRM-agenda vormen. Duurzaamheid 

wordt vooral benoemd in het thema vitaliteit. Het doel van het thema vitaliteit is te komen tot een 

organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers die werken in een gezonde, vitale en energierijke 

werkomgeving. Om dit te bereiken gaat Dronten zich richten op: 

1. Het strategisch plannen met het oog op levensfasen en 

2. Gezondheidsmanagement. 

 

Duurzaam Energie en ontwikkel bedrijf (DE-on) 

Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar provinciaal Duurzaam Energie en 

ontwikkelbedrijf (DE-on). Dit is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de zes Flevolandse 

gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland. Dit is een initiatief om het aandeel duurzame energie in 

Flevoland substantieel te verhogen. De intentie is om een maatschappelijke onderneming op te 

richten die zich richt op de verduurzaming van onze energiehuishouding. Geconstateerd is, dat 

marktwerking niet leidt tot de gewenste verduurzaming van onze energiehuishouding. De-on moet dit 

gat gaan opvullen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en er wordt een 

businessplan opgesteld. Het financiële rendement is leidend in de keuze wel of niet meedoen aan het 

initiatief. 

 

CO2-neutrale gemeente 

Vanaf 2007 mag de gemeente Dronten zich een CO2-neutrale gemeente noemen. Dit is grotendeels 

te danken aan de vele windmolens op Dronter grondgebied.  

 

Wisselbokaal klimaat neutrale gemeente Natuur en Milieu Federatie Flevoland 

Op 29 januari 2010 heeft Dronten uit handen van Natuur en Milieu Flevoland de wisselbokaal klimaat 

neutrale gemeente 2010 in ontvangst mogen nemen. Alle Flevolandse gemeenten zijn door Natuur en 

Milieu Flevoland beoordeeld op hun bijdragen aan klimaatneutraliteit. Gekeken is naar de bijdrage aan 

duurzame energieopwekking, in hoeverre de organisatie klimaatneutraal is en naar beleidsplannen 

met aandacht voor klimaat en energie. Dronten kwam daarbij als beste uit de bus,  zeer dicht op de 

hielen gezeten door Zeewolde en Lelystad. Een jaar lang mocht Dronten zich de houder van de 

wisselbokaal ‘Klimaat neutrale gemeente’  noemen. In 2011 is de wisselbokaal opnieuw uitgereikt, dit 

keer was de gemeente Almere koploper in Flevoland. 
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Klimaatmonument Agentschap NL 

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onthulde op 16 mei 2011 het klimaatmonument 

in Zeewolde. Het monument, een wereldbol, heeft nu een vaste plek op de turborotonde bij 

Harderhaven. Met het kunstwerk wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu de provincie Flevoland 

en de gemeenten Dronten, Zeewolde en Lelystad belonen voor de inspanningen op het gebied van 

klimaatbeleid en de uitvoering daarvan. De uitzonderlijke prestatie op het gebied van CO2-reductie, de 

onderlinge samenwerking hiervoor en het feit dat ze de resultaten van hun inspanningen monitoren 

maakten hen tot een ware winnaar. In november 2010 is dit monument door Rob Boeree van 

Agentschap NL symbolisch uitgereikt op het Klimaatcongres 2010. Maandag 16 mei is het door 

staatssecretaris Atsma onthuld op de plaats waar het hoort te staan: in de provincie Flevoland, tussen 

de gemeenten Zeewolde, Dronten en Lelystad. Omdat het monument voor de tweede maal door 

Flevoland is gewonnen, mag het definitief blijven staan. 

 

Duurzaam bouwen20 

In onze gemeente wordt al jaren gewerkt volgens de regels van duurzaam bouwen. Onder duurzaam 

bouwen wordt verstaan: ‘Het zodanig ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen en de 

gebouwde omgeving, dat de negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk worden gereduceerd’. 

 

Uitgangspunten 

De uitgangspunten van duurzaam bouwen zijn: (1) de principes van duurzame stedenbouw21 maken 

onderdeel uit van het proces van locatiekeuze voor nieuwe bouwprojecten; (2) duurzaam bouwen 

wordt toegepast in alle fasen van het bouwproces; (3) het duurzaam bouwen beleid is voornamelijk 

gericht op woningbouw en bedrijven(terreinen); (4) per project wordt de inzet van (een mix van) 

instrumenten afgewogen; (5) er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk samen te werken met de 

partners; (6) de partners worden gestimuleerd om initiatieven te nemen; (7) de handreikingen van de 

provincie worden betrokken bij het gemeentelijke beleid; (8) er wordt gebruik gemaakt van de 

nationale pakketten; (9) het beleid voor duurzaam bouwen is gericht op creativiteit; (10) de ruimte die 

de wetgeving biedt wordt zoveel mogelijk benut om duurzaam bouwen te bevorderen; (11) de 

meerkosten die duurzaam bouwen met zich meebrengt worden tot circa 10% van de bouwkosten per 

project acceptabel geacht. 

 

                                                      
20 Dienst RO(2002). Duurzaam bouwen in Dronten; vervolg-actieplan 2002-2006. 
21 Deze principes zijn terug te vinden in het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw en in de Handreiking en checklist 
duurzame stedenbouw in Flevoland van de provincie Flevoland. 
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Milieuthema’s duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen is gerangschikt in de volgende negen milieuthema’s:  

- Energie 

- Water 

- Binnenmilieu 

- Materiaalgebruik 

- Afval 

- Leefomgeving / buitenmilieu 

- Groen 

- Natuur en landschap 

- Verkeer en vervoer 

- Bodem 

 

Hoofddoelstellingen 

1. Het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling door de bouw, gebouwen en de 

gebouwde omgeving in de gemeente Dronten; 

2. Het leveren van een bijdrage aan een prettig en gezond leefmilieu in de gemeente Dronten, 

ook op lange termijn. 

 

Duurzaam bouwen kent de werkvelden; stedenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en 

waterbouw, nader onder te verdelen in een nieuwbouw- en een beheerfase. 

Er is voor gekozen om het beleid voor duurzaam bouwen vooral te richten op de woningbouw, waarbij 

het gaat om nieuwbouw en het beheer van de bestaande woningvoorraad, en om nieuwbouw op 

bedrijventerreinen. In beide gevallen gaat het zowel om de duurzame inrichting van het plangebied als 

om het bevorderen van duurzaam bouwen op gebouwniveau. 

 

Aanscherping EPC-normering. 

Nieuwbouwwoningen en ook bedrijfsgebouwen kennen een zogenaamde EPC normering. Deze norm 

geeft uitdrukking aan de energieprestatie van gebouwen. Hoe lager de EPC norm, hoe 

energiezuiniger het gebouw. Aanscherping van de EPC-normering past perfect binnen de “Trias 

energetica”. De huidige EPC norm voor nieuwbouwwoningen bedraagt 0.6.  

In het kader van het project De Graafschap wordt de bouw van energiezuinige woningen gestimuleerd 

met een subsidie van € 5.000, - per woning. Uitgangspunt hierbij is, dat de woningen moeten gaan 

voldoen aan een EPC normering die 0.2 lager ligt dan het wettelijk vereisten niveau (i.c. Bouwbesluit). 

Dit betekent dus dat een woning in De Graafschap voor subsidie in aanmerking komt als deze een 

EPC norm van 0.4 heeft. Hoewel er wettelijk belemmeringen zijn tot de verplichting van een strengere 

EPC norm, wil de gemeente door het vaststellen van energievisies voor uitbreidingslocaties (o.a. 

Gilden) en herstructureringslocaties (Hanzekwartier) een verlaging van de EPC norm faciliteren al dan 

niet met toepassing van subsidies. 
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Bouwbesluit 

Mogelijk op 1 juli 2011, maar waarschijnlijker op 1 januari 2012, treedt het nieuwe bouwbesluit in 

werking. Een van de wijzigingen is dat er een afdeling Milieu wordt toegevoegd waardoor duurzaam 

bouwen een plaats krijgt in het bouwbesluit.   

 

Gemeentelijke gebouwen 

Ook wat betreft de gemeentelijke gebouwen is al de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo 

is tijdens de nieuwbouw van de gemeentewerf aan de Reest gedacht aan warmteopslag en –

terugwinning, de gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van dubbele beglazing (HR++ en aan de oost, 

west en zuidzijde van het gemeentehuis is dit glas ook zon- en warmte werend) en isolatie. Er wordt 

gebruik gemaakt van spaarlampen, de verwarmingsketels zijn HR(+), 100% groene stroom (per 1 juli 

2009) en bij de aanbesteding van aardgas is compensatie CO2-uitstoot in het programma van eisen 

opgenomen. 

 

Afvoer water via natuurlijke weg door aanpassing openbare ruimte 

Begin 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Deze wet is de samenvoeging van een achttal 

wetten en regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang 

tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In deze nieuwe wet wordt gestimuleerd om regenwater te 

infiltreren in de grond om het zoveel mogelijk vast te houden en te bergen (opslag) in de grond waar 

het valt zodat het afgevoerd wordt via de natuurlijke weg, o.a. sloten, etc. De gemeente Dronten heeft 

vanuit dit oogpunt gekozen om bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating toe te passen en wadi’s (een 

systeem voor afvoer en opvang van hemelwater waarbij plaatselijk gebruik wordt gemaakt van de 

opslagcapaciteit van de grond) aan te leggen.       

 

Energiezuinige openbare verlichting 

De openbare verlichting in Dronten is energiezuinig. Een van de subdoelstellingen van het beleids- en 

beheerplan openbare verlichting is energie, milieuvriendelijke lampen toepassen met een lagere CO2 

uitstoot bij productie van masten en toebehoren. Volgens het vervangingsschema wordt er jaarlijks 

een gedeelte van de lichtmasten vervangen voor duurzame verlichting. Bijvoorbeeld heel 

Biddinghuizen is nu duurzaam verlicht.  

In het najaar van 2011 wordt er gestart met een proefinstallatie van led-verlichting in twee straten in 

Dronten. Deze proef moet uitwijzen of het stroomverbruik hierdoor verminderd kan worden en dus nog 

energiezuiniger is dan de huidige toepassing.  

 

Zwerfvuilacties 

In samenwerking met scholen worden er jaarlijks meerdere zwerfvuilacties georganiseerd. Met een 

vuilniszak en een ‘knijper’ in de hand wordt een gebied ontdaan van alle zwerfvuil. Op deze manier 

worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit 

van hun eigen leefomgeving. Ook wordt er jaarlijks aandacht besteed aan natuur- en milieueducatie 

(waaronder boomfeestdag en leskistenprogramma).  
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‘Schoner’ vervoer 

Op het gebied van verkeer en vervoer heeft de gemeente Dronten deelgenomen aan de provinciale 

projecten ‘Het nieuwe rijden’ en ‘Rijden op schone brandstoffen’. Daarnaast maakt het gemeentelijke 

wagenpark meer gebruik van schone motoren en hybride voertuigen (Toyota Prius voor de 

milieuagenten). De bedrijfsauto’s hebben minimaal een A of B label en het FSC keurmerk wordt 

toegepast.   

 

Stimuleren duurzaam omgaan met energie 

In samenwerking met Oost Flevoland Woondiensten heeft de gemeente Dronten vervroegde invoering 

van ‘Slimme meters’ aangevraagd. Tevens heeft de gemeente Dronten een duurzame lampenbox 

gegeven aan mensen die langdurig een uitkering van de gemeente krijgen (minima). 

 

Duurzaam sociaal beleid 

De gemeente heeft een plan Maatschappelijke Ondersteuning en burgers hebben de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de adviesraad en cliëntenraad m.b.t. werk en bijstand en de WMO. De inkomens 

en vermogensgrenzen van bijstand voor senioren, chronisch zieken en gehandicapten zijn ruimer 

gesteld dan de Wet Werk en Bijstand. De gemeente geeft volwaardige ondersteuning van mantelzorg 

en vrijwilligersondersteuning (horizontale burgerparticipatie) en burgerinitiatief wordt o.a. gestimuleerd 

door het bewonersbudget van wijk- en buurtbeheer.  

Er wordt een actief jeugdbeleid gevoerd. Op scholen loopt een lesprogramma gericht op klimaat en 

energie. 

 

Duurzaam groenbeheer 

De gemeente heeft een actueel overzicht van plant- (flora) en diersoorten binnen haar grenzen en 

houdt ‘rode lijstsoorten’ bij die binnen de gemeentegrenzen voorkomen. In het groenbeheer is expliciet 

ruimte gegeven aan ecologisch beheer en er wordt gericht actie uitgevoerd om de leefomgeving van 

beschermde dieren en planten veilig te stellen. Ook wordt er tijd besteed aan het behoud van de 

natuur en biodiversiteit.  

Daarnaast is de gemeente in het bezit van een bomenbeleidsplan. Het bomenbeleidsplan geeft 

vanuit verschillende invalshoeken aan hoe de gemeente met haar gemeentelijke bomen wil 

omgaan. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het vaststellen van de gewenste boomstructuur in de 

drie dorpen en het behouden van deze boomstructuur.  
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Duurzame mobiliteit 

De CO2 uitstoot en verbetering van luchtkwaliteit is onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Bovendien 

wint de gemeente advies in van de fietsersbond om de inrichting van de openbare ruimte voor 

langzaam verkeer te verbeteren en analyseert men met verschillende groepen burgers de knelpunten 

op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersdruk en bereikbaarheid. Meer dan de helft van de 

woonstraten is als 30 km zone aangewezen en bij alle scholen zijn speciale voorzieningen getroffen 

voor het veilig maken van aan- en afvoerroutes en oversteekplaatsen. Dit zijn een aantal kleine 

elementen die duurzaamheid bevorderen.   
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Hoofdstuk 4 Toekomst Dronten 

4.1 Algemeen 

Het gemeentebestuur heeft in 2007 de toekomstvisie vastgesteld, met als motto ‘toekomstgericht en 

veranderingsgezind’. De toekomstvisie en het collegeprogramma geven richting aan de 

organisatiemissie om ‘een zo mooi, economisch gezonde en prettige werk- en leefomgeving te 

creëren. Duurzaam leiderschap kan hierin een rol spelen en wordt beschreven in paragraaf twee. De 

visie duurzaamheid sluit hierop aan en wordt beschreven in paragraaf drie. Voordat de visie en 

strategie van duurzaamheid concreet vertaald kunnen worden naar doelstellingen wordt in paragraaf 

vier de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente geïnventariseerd. Dit hoofdstuk sluit af met een 

overzicht van instrumenten waarmee invloed kan worden uitgeoefend. Hierbij wordt er ook een 

afweging gemaakt of Dronten hier van nature ‘sterk’ in is en of er kan worden aangesloten bij externe 

initiatieven. Dit biedt een goede basis voor de doelstellingen in hoofdstuk zes.       

4.2 Duurzaam leiderschap 

Hoe kan de overheid haar invloed op ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid uitbreiden 

zonder in de rol van wetgever of controleur te schieten? Duurzaam leiderschap kan hierin een rol 

spelen. Het gaat bij duurzaam leiderschap primair om het faciliteren van persoonlijk creatief 

ondernemerschap. Het gaat om het geven van ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan de mensen. 

Het gaat er om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Duurzaam leiderschap is niet voorbehouden aan de top. Het is iets waar iedereen zich in kan 

onderscheiden binnen de eigen cirkel van invloed. Duurzaam leiderschap is mogelijk op iedere plek 

binnen een organisatie of samenleving. Als gemeentelijke overheidsorganisatie hebben we een goede 

positie om dynamiek op dit gebied te genereren en om het goede voorbeeld te geven.  

 

Om vanuit eigen verantwoordelijkheid samen te kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel is 

een lange termijnvisie vereist. Als er vanuit een visie gewerkt wordt zullen wetten, regels en controle 

vaker plaats gaan maken voor stimulering, facilitering, partnerschappen en coördinatie van activiteiten 

van verschillende partijen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de rollen die de 

gemeentelijke overheid kan innemen in relatie tot duurzaamheid. In paragraaf vier en vijf van dit 

hoofdstuk wordt dit uitgewerkt.     
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4.3 Visie op duurzaamheid 

Samen gaan we voor duurzaamheid 

Duurzaam Dronten realiseren we niet alleen. Dat doen we ‘samen’. De samenwerking wordt gezocht 

met provincie, ondernemers, inwoners, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, scholen, etc. 

Met de intentie om het gedachtegoed over duurzaamheid en fairtrade in/ aan te vullen en te zorgen 

voor verinnerlijking binnen het gemeentelijke apparaat en de Dronter gemeenschap. We leiden elkaar 

richting een duurzame (wereld)samenleving.   

 

Duurzaamheid: Dronten een aantrekkelijke gemeente 

Duurzaamheid en fairtrade zijn maatschappelijke thema’s die speciale aandacht verdienen. Het besef 

is immers alom doorgedrongen dat investeren in een meer duurzame samenleving noodzakelijk is. De 

gemeente Dronten is in oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Met een 

oppervlakte van ruim 43.000 ha biedt de gemeente Dronten volop ruimte om te wonen, te werken, te 

studeren en te recreëren. De gemeente Dronten onderscheidt zich in Flevoland door veel ruimte en 

veel groen. Duurzaamheid zou een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de 

aantrekkelijkheid om in Dronten te vestigen.   

4.4 Beïnvloedingsmogelijkheden 

Belangrijke graadmeter voor het realiseren van de ambities in relatie tot duurzaamheid zijn de 

beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente Dronten. Hoe groter de beïnvloedingsmogelijkheden 

van de gemeente zijn hoe groter de kans van slagen is. Als aanknopingspunt is een matrix22 gemaakt 

van de beïnvloedingsmogelijkheden die de gemeente heeft, uitgewerkt naar 

beïnvloedingsmogelijkheid (rol) en programma’s van het collegeprogramma. 

 

De matrix maakt de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente zichtbaar en stimuleert de 

bewustwording van beïnvloedingsmogelijkheden die de gemeente tot haar beschikking heeft. Er kan 

worden geconcludeerd dat de gemeente in ieder programma beïnvloedingsmogelijkheden heeft voor 

het realiseren van millenniumdoelen zeven en acht. In de volgende paragraaf wordt elk programma 

uitgewerkt met drie voorbeelden.    

4.5 Invloedmodel naar collegeprogramma 2010-2014  

Wat zijn beïnvloedingsmogelijkheden waar zitten de draaiknoppen? Wat kan de gemeente betekenen 

voor het realiseren van millenniumdoelen zeven en acht. Dit wordt weergegeven in tabel 4.1: 

beïnvloedingsmogelijkheden naar collegeprogramma23.  

 

 

 

 

                                                      
22 Zie bijlage 3 voor de matrix beïnvloedingsmogelijkheden (rol) naar programma’s collegeprogramma. 
23 Zie bijlage 4 voor tabel met meer voorbeelden. 
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Toelichting op onderstaande tabel:  

De verschillende rollen die de gemeente heeft als lokale overheid worden beschouwd als de 

beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid. De rollen worden ingevuld door keuzes 

van zowel het algemene bestuur als het dagelijks bestuur van de gemeente Dronten. De invulling is 

het resultaat van het collegeprogramma en hebben een uitwerking op de dimensies van 

duurzaamheid. In de tabel kunt u dit per rol van links naar rechts lezen. Als voorbeeld wordt de eerste 

rol uitgeschreven.  

 

Voorbeeld: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor wat betreft het inkopen van duurzame en 

fairtrade producten. Deze voorbeeldfunctie is een keuze vanuit het algemeen bestuur en heeft effect 

op alle dimensies (zowel people, planet als profit) van duurzaamheid.        

 
Tabel 4.1: beïnvloedingsmogelijkheden naar collegeprogramma  
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Voorbeeldfunctie Inkopen van duurzame 
en fairtrade producten 

X          X X X 

(grond)eigenaar Nieuwe woongebieden 
duurzaam ontwikkelen 

        X  X X X 

Ontwerper/ 
beheerder 

Duurzaam ontwerp 
bedrijventerreinen 
bijvoorbeeld Poort van 
Dronten 

        X  X X X 

Stimulator 
 

DE-on  
 

X       X   X 
 

X X 

Vergunningverlener
/ handhaver 

Handhaven 
bestemmingsplannen 
bijvoorbeeld Erfsingels 

        X   X  

Opdrachtgever Infrastructurele werken   X   X   X   X X 

Facilitator/ 
dienstverlener 

Duurzame alliantie 
Dronten  

X          X X  

Beleidsontwerper/ 
adviseur 

Ontwikkelen nieuw 
windmolen-beleid 

       X    X X 

Regiehouder/ 
regierol 

Ontwikkelen 
parkmanagement op 
bedrijventerreinen 

        X   X  

Volksvertegenwoor
diger 

Dronten klimaatneutraal 
maken 

       X   X X X 

Marketeer/ 
acquisiteur/ 
communicator 

Aantrekken van 
duurzame bedrijven/ 
fairtrade bedrijven 

   X       X X X 
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Hoofdstuk 5 Dimensies duurzaamheid 

5.1 People, Planet en Profit 

Een term uit de duurzame ontwikkeling is People, Planet en Profit, oftewel de 3 P’s. Het staat voor de 

drie elementen die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. De term is bedacht 

door John Elkington, een consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling.  

De Nederlandse vertaling van de 3 P’s is: Sociaal, Ecologisch en Economisch. Een duurzame keuze 

is sociaal aanvaardbaar, ecologisch verantwoord en economisch winstgevend. In dit hoofdstuk wordt 

het begrip duurzaamheid gedefinieerd en worden de drie elementen van duurzaamheid vertaald naar 

thema’s. De thema’s hebben veel raakvlakken met elkaar en zullen gezamenlijk een groter effect 

teweegbrengen dan een incidenteel project. Het is dus belangrijk om in te zetten op verschillende 

thema’s van de drie dimensies.  

Welke thema’s voor de gemeente Dronten als speerpunt worden benoemd voor het beleid voor de 

komende jaren en wat Dronten verstaat onder deze speerpunten komt in dit hoofdstuk aan bod.  

5.2 Definitie duurzaamheid Dronten 

Onder duurzaamheid verstaan we in het kader van ‘Duurzaam Dronten’:  

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, 

aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. 

 

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, 

zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; en 

de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. 

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en 

sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal 

vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende 

ecosystemen zijn duurzaam. 

 

Duurzame ontwikkeling vereist het afstemmen van sociale, economische en ecologische behoeften en 

doelen bij het nemen van beslissingen in alle maatschappelijke sectoren.  

Op deze manier kan worden aangesloten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
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5.3 Dimensies   

Sociale dimensie (people) 

Sociale duurzaamheid verwijst naar de instandhouding van sociale processen in de samenleving, 

zoals die tot uitdrukking komen in de cultuur en sociale structuren. Het is een essentiële voorwaarde 

voor vrede en een harmonieuze samenleving. Zonder sociale duurzaamheid zijn er voortdurend 

conflicten, oorlogen en criminaliteit. Samengevat: een duurzame samenleving heeft een 

gemeenschapsgevoel nodig, waarbij burgers zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun 

samenleving, de wereld en met hun medeburgers. 

 

Thema’s binnen de sociale dimensie van duurzaamheid zijn: 

• Ontwikkeling; 

• Educatie; 

• Gezondheid; 

• Veiligheid; 

• Participatie; 

• Cultuur; 

• Fairtrade. 

Ecologische dimensie (planet) 

Ecologische duurzaamheid impliceert het behoud van essentiële ecologische processen en 

levensondersteuning, het behoud van biodiversiteit, fauna en flora en het duurzaam gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen (bodem, water en lucht). Kortom, het behoud, de bescherming en het beheer 

van onze natuurlijke hulpbronnen. 

 

Thema’s binnen de ecologische dimensie van duurzaamheid zijn: 

• Bodem; 

• (afval)water; 

• Lucht; 

• Afval; 

• Energie & Klimaat; 

• Natuur & Landschap; 

• Leefomgeving. 

Economische dimensie (profit) 

Economische duurzaamheid verondersteld dat de economische activiteiten die ondernomen worden 

een toegevoegde waarde creëren en rendabel zijn. Dat wil zeggen het stimuleren van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 
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Thema’s binnen de economische dimensie van duurzaamheid zijn: 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); 

• Consumeren; 

• Mobiliteit; 

• Werkgelegenheid; 

• Samenwerken; 

• Bouwen. 

5.4 Speerpunten gemeente Dronten 

In de vorige paragraaf zijn de drie elementen van duurzaamheid beschreven. De drie elementen 

dienen op een harmonieuze wijze gecombineerd te worden. Op basis van tien criteria zijn er zes 

speerpunten gekozen24 die de richting bepalen voor de (beleids)uitvoering voor de komende jaren.    

Deze zes speerpunten sluiten goed aan op de thema’s van het klimaatakkoord VNG en het Rijk 2007-

2011.  

 

De inhoudelijke speerpunten zijn: 

1. Fairtrade 

2. Participatie 

3. Leefomgeving 

4. Energie&klimaat 

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

6. Samenwerken 

 

De Dronter definitie van de inhoudelijke speerpunten wordt onderstaand nader uitgewerkt.  

 

Fairtrade 

Dronten is een Fairtrade gemeente. Fairtrade, oftewel eerlijke handel, bevordert de duurzame 

ontwikkeling in de internationale handel, vooral bij de export van arme landen naar rijke Westerse 

landen.  

De gemeente moet samen met het bedrijfsleven (winkeliers, instellingen en overige bedrijven) binnen 

de gemeentegrenzen fairtrade op de kaart zetten en daardoor aandacht geven aan en promoten van 

producten die geproduceerd zijn in de derde wereld, zonder kinderarbeid en waarvoor de producenten 

een reële vergoeding ontvangen. Eerlijke handel dus. Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten is 

fairtrade als speerpunt gekozen.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Zie bijlage 5 voor de tien criteria en tabel speerpunten beleid Dronten duurzaam. 
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Participatie 

Participatie staat voor ‘actieve deelname’. Men kan op vele manieren actief deelnemen en dit is ook 

op meerdere onderwerpen van toepassing, denk bijvoorbeeld aan burgerparticipatie, de burgers 

betrekken bij de gemeentelijke politiek, het gemeentelijke bestuur is een afspiegeling van de 

maatschappij, de leidinggevende functies binnen het ambtelijk apparaat zijn ingevuld naar 

afspiegeling van de maatschappij (man versus vrouw), (inter)nationale samenwerking, etc.  

Daarom wordt de brede definitie niet als een probleem ervaren, maar juist als perspectief.   

 

Leefomgeving  

De leefomgeving heeft vele functies, o.a. wonen, werken, recreëren/ ontspannen. Op het gebied van 

wonen kunnen we de stimulerende en inspirerende rol spelen van de overheid die oog heeft voor de 

kansen die op dit moment voor het oprapen liggen, zoals daar onder meer zijn energie neutrale 

wijken, groene leefomgevingen en een combinatie van wonen en werken, inclusief thuiswerken. Een 

belangrijke partner in de al gebouwde omgeving is OFW die al geruime tijd aantoonbaar oog heeft 

voor een meer duurzame samenleving. De focus ligt op het vlak van wonen vooral op het energie-

efficiënter maken van de bestaande gebouwen. Op deze manier worden bewoners grotendeels 

gevrijwaard van de toekomstige stijging van de energielasten.  

Uiteraard speelt niet alleen de bebouwde omgeving een rol in het duurzaamheidsbeleid. Ook het 

landschap kan een belangrijke bijdrage leveren in het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. 

Vooral door het creëren kan klimaat- en energielandschappen. De gemeente kan hier door inzet van 

juridisch instrumentarium en ambtelijke capaciteit een voornamelijk faciliterende rol in spelen. 

Tot slot zal het gemeentelijk duurzaamheidbeleid ook verankerd moeten worden in de gemeentelijke 

structuurvisie die momenteel in het kader van de nieuwe WRO wordt opgesteld. 

De structuurvisie biedt in het kader van ruimtelijke ordening en klimaat mogelijkheden om invulling te 

geven aan begrippen als cradle to cradle en CO2-neutraal. Welke ruimte vragende energieconcepten 

willen we ruimte bieden? In het verleden is het windmolenbeleid hiervan een goed voorbeeld geweest.  

 

Energie en klimaat 

Energie en klimaat zijn twee begrippen die nauw aan elkaar verbonden zijn en het een heeft veel 

invloed op de ander. Om meer rekening te houden met de toekomst van het klimaat en dus de planeet 

is het belangrijk om ambitie te hebben ten aanzien van klimaatneutraliteit. Klimaatneutraal of CO2-

neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. In de praktijk 

wordt er meestal mee bedoeld dat er geen CO2, het broeikasgas dat is verbonden met fossiel 

energiegebruik, meer wordt uitgestoten.  

 

Dronten is sinds 2007 CO2-neutraal, omdat in Dronten evenveel duurzame energie wordt opgewekt 

als dat er door bedrijven en huishoudens wordt gebruikt aan elektriciteit en gas. Dronten wordt 

klimaatneutraal wanneer de opwekking van duurzame energie dusdanig groot is dat het daarnaast 

ook het gebruik van energie door transport van inwoners en goederen overstijgt.  
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Onder klimaatneutraal verstaan we in het kader van ‘Duurzaam Dronten’:  

Binnen de gemeentegrenzen wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt, waarbij de CO2 

opname groter is dan de CO2 uitstoot.  

 

De doelen die Dronten zichzelf stelt om klimaatneutraal te worden bevatten uitdrukkelijk niet: 

1. De uitstoot van ‘overige broeikasgassen’, zoals NOx en methaan; 

2. De inkoop, gebruik en verwijdering (kringloop) van grondstoffen, producten en 

voedingsmiddelen door de gemeente zelf, door bedrijven en door burgers. 

 

Toelichting gebruikte begrippen: 

Opwekken: opwekken van energie door gebruik van hernieuwbare energiebronnen.  

Onder hernieuwbare energiebronnen wordt verstaan: alle niet fossiele energiebronnen, zoals wind, 

water, zonenergie, aardwarmte en biomassa.  

Gebruik: het gebruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen door alle burgers, bezoekers, bedrijven 

en de gemeente tezamen voor huishoudens, recreatie, bedrijven en vervoer.  

Vervoer: gemotoriseerd woon-werk verkeer, werk-werk verkeer en vakantieverkeer, waaronder ook 

vliegkilometers. 

Positieve balans: er wordt evenveel CO2 opgenomen dan er wordt uitgestoten of er wordt meer CO2 

opgenomen dan er wordt uitgestoten. 

Binnen de gemeentegrenzen: Op, boven en onder de grond.  

 

Een goede leefomgeving is gebaat bij een zo laag mogelijke CO2 emissie. Ons klimaat speelt immers 

een belangrijke rol in hoe wij de leefbaarheid van onze omgeving ervaren.  

In de woningbouw en utiliteitsbouw valt zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw een grote 

energiebesparing en ook reductie CO2 te behalen. 

Daarin dragen bij: 

1. Beperking van de energievraag 

Maatregelen die de energievraag verminderen, zoals het isoleren van woningen. 

2. Benutting van duurzame energiebronnen. 

Bijvoorbeeld benutting van actieve- en passieve zonne-energie, wind en aardwarmte 

3. Het gebruik van efficiënte technieken 

Bijvoorbeeld benutting van te benutting van restwarmte. 

 

Deze drie elementen worden de “Trias Energetica” genoemd. Deze “Trias Energetica” vormt een 

belangrijk uitgangspunt om zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw tot energiebesparing en 

reductie van CO2 te komen. 

 

Op basis van klimaatbeleidsplan wordt in 2012 nulmeting uitgevoerd. Deze gegevens zijn input voor 

het specifiek bepalen van de termijn van behalen van een klimaatneutraal Dronten. alle transport 
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binnen ons eigen grondgebied. Energieverbruik huishoudens en bedrijven totaal eigen transport, 

totaal eigen energieverbruik. 
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Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 

In het Klimaatakkoord hebben gemeenten en het Rijk afgesproken om samen te werken aan de 

uitvoering van “Nieuwe energie voor het klimaat”, het uitvoeringsprogramma bij het 

kabinetsprogramma “Schoon en Zuinig”. In dit werkprogramma zijn drie doelen geformuleerd: 

- een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30 % in 2020 ten opzichte van 1990. Het gaat 

dan zowel om CO2 als overige broeikasgassen, zoals lachgas en methaan; 

- een energiebesparingspercentage van 2 % per jaar; 

- een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20 % in 2020. 

 

Om de samenwerking tussen Rijk en gemeenten te bevorderen, stelt het kabinet een financiële 

bijdrage beschikbaar voor gemeenten en provincies die structureel werken aan het terugdringen van 

de uitstoot van broeikasgassen. Dat is de kern van de nieuwe regeling Stimulering Lokale 

Klimaatinitiatieven (SLOK). 

 
Er kunnen, met behulp van Prestatiekaart Lokale Klimaatinitiatieven thema’s, gekozen worden 

waarbinnen de gemeente klimaatactiviteiten kan en wil ontwikkelen. In Dronten is gekozen voor de 

thema’s: duurzame overheid, energiezuinige gebouwde omgeving (woningen), energiezuinige 

gebouwde omgeving (utiliteitsgebouwen), duurzame (agrarische) bedrijven, schone en zuinige 

mobiliteit en duurzame energieproductie. Deze thema’s zijn uitgewerkt in 33 gemeentelijke projecten. 

De gemeente Dronten heeft eind 2009 een SLOK-subsidie van € 298.179,00 ontvangen voor de 

uitvoering van deze projecten tot 2013 om zo structureel te werken aan het terugdringen van de 

uitstoot van broeikasgassen.  

   
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Onder de noemer MVO is in Dronten, en bij de overheid in het algemeen, veel te halen door duurzaam 

in te kopen vanwege de immense inkoopkracht die de overheid heeft. Jaarlijks wordt, landelijk, 40 

miljard euro uitgegeven. Vanaf 2010 zijn in alle aanbestedingen naast kwaliteits- ook 

duurzaamheidseisen en wensen opgenomen. Hierdoor geeft de overheid MVO een stevige impuls en 

wordt de voorbeeldfunctie voor de markt gegeven. Bijkomend voordeel is dat duurzame inkoop door 

de overheid concurrentievoordeel voor duurzame bedrijven oplevert. Dronten doet hierin volop mee. 

 

ISO-certificering (richtlijn MVO)  

Nieuw is dat er nu ook een ISO-certificering is op het gebied van MVO. Het gaat om de ISO 26.000 

richtlijn. Deze internationale standaard voor MVO brengt voor het eerst wereldwijd consensus over 

termen en definities. Bedrijven kunnen met de norm eenvoudig invulling geven aan hun ambities op 

het gebied van duurzaamheid.  

 
Green Key 

Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme en recreatiebranche, welke 

serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.  
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Blauwe vlag 

Voor schone stranden en jachthavens is er een ander keurmerk namelijk de Blauwe Vlag. Dit werkt 

volgens hetzelfde principe als de Green Key. Bezoekers (bedrijven, maar ook toeristen) gaan steeds 

meer op zoek naar bedrijven met een duurzame uitstraling. Internationaal zijn ruim 1200 bedrijven bij 

het internationale keurmerk Green Key, in Nederland ruim 400 en in Dronten nog geen. Er zijn drie 

niveaus: Brons, Zilver en Goud, hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger 

de score. De gemeente wil dit stimuleren door in het kader van Duurzaam Dronten jaarlijks een 

stimuleringsprijs uit te reiken aan duurzame ondernemers.  

 

Samenwerken 

Duurzaam Dronten realiseren we niet alleen. Dat doen we ‘samen’. De samenwerking wordt gezocht 

met provincie, ondernemers, inwoners, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, scholen, etc. 

Met de intentie om het gedachtegoed over duurzaamheid en fairtrade in/ aan te vullen en te zorgen 

voor verinnerlijking binnen het gemeentelijke apparaat en de Dronter gemeenschap en aan te sluiten 

bij goede initiatieven.  
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Hoofdstuk 6 Doelstellingen en activiteiten tot 2016  

6.1 Algemeen 

Zoals de titel van het hoofdstuk al aangeeft wordt hier de doelstellingen en activiteiten tot 2016 

omschreven. In paragraaf twee staat bewustwording door middel van de duurzaamheidsmonitor 

centraal. De doelstellingen en activiteiten worden beschreven in paragraaf drie. De financiële 

consequenties van Duurzaam Dronten worden weergegeven in paragraaf vier. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een beschrijving van het toets moment en instrument.  

6.2 Bewustwording door duurzaamheidsmonitor 

Zoals in hoofdstuk drie als is beschreven biedt de duurzaamheidsmonitor inzicht in welke ambities en 

initiatieven een gemeente heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door de drie (people, 

planet en profit) vragenlijsten in te vullen kan na analyse een score worden berekend. Deze score 

wordt gepubliceerd. Op die manier kunnen gemeenten hun score vergelijken met andere gemeenten. 

De ambitie van de gemeente Dronten is om een duurzame gemeente te worden en dus te stijgen op 

de ranking van gemeenten die deelnemen aan de lokale duurzaamheidsmonitor. Dit houdt in dat de 

vragen waar de gemeente nu het antwoord ‘nee’ heeft moeten invullen. Zoveel mogelijk een ‘ja’ 

moeten worden.  

De duurzaamheidsmonitor maakt het mogelijk om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van 

de organisatie en de managers. Het kan dus worden gezien als middel om een beeld te vormen hoe 

duurzaamheid een positie kan innemen in de organisatie. Alias bewustwording.  

6.3 Doelstellingen 

Per speerpunt, zie hoofdstuk vijf, zijn de criteria van de lokale duurzaamheidsmonitor 

geïnventariseerd. De criteria waar nog geen invulling aan is gegeven in de gemeente Dronten zijn in 

een tabel verwerkt. De criteria zijn in sommige gevallen doorvertaald naar een doelstelling van de 

gemeente Dronten. Op deze wijze worden de criteria Dronten eigen gemaakt. De Dronter doelstelling 

mondt uit in een activiteit of activiteiten die relevant zijn voor uitvoering in het kader van Duurzaam 

Dronten. Daarnaast wordt duidelijk of de activiteiten binnen bestaande middelen uitgevoerd worden of 

er extra financiële middelen benodigd zijn.   

 

Als ‘rode draad’ kunnen de volgende doelstellingen geformuleerd worden, namelijk: 

1. Fairtrade: de gemeente blijft inzetten op de criteria van de Fairtrade Gemeente campagne. 

2. Participatie: de gemeente stimuleert en ondersteund participatie, diversiteit en samenwerking. 

3. Leefomgeving: de gemeente stimuleert duurzaam vervoer, wonen en beheer. 

4. Energie&Klimaat: de gemeente heeft ambities wat betreft het klimaat en energiebesparing.  

5. MVO: de gemeente hanteert een organisatiebreed een duurzaam inkoopbeleid.  

6. Samenwerken: de gemeente faciliteert samenwerking op het gebied van duurzaamheid en 

fairtrade.  .  



Tabel 6.1: doelstellingen en activiteiten tot 2016 gemeente Dronten  

Speerpunt  Doelstelling COS-monitor Doelstelling gemeente Dronten Activiteit(en) Financiën 
binnen 
bestaande 
middelen 

Extra 
financiële 
middelen 

Jaarplann
ing 

Fairtrade  1  Het (blijvend) voldoen aan de richtlijnen 
van fairtrade gemeente25. 

De werkgroep fairtrade blijvend 
faciliteren. 

X  2012-2016 

Participatie  2 Uw gemeente ondersteunt 
gedurende deze collegeperiode een 
‘jongerenraad’ of een ander concreet 
en structureel initiatief om jongeren 
te betrekken bij de gemeentelijke 
politiek. 

Concreet en structureel jongeren 
betrekken bij de gemeentelijke politiek 
 

Structureel een aantal sessies Dronten 
in debat organiseren. Jongerenthema’s 
met en over jongeren en hen via sociale 
media benaderen. 

X  2012-2016 

 3 Uw gemeenteraad en college 
tezamen bestaat  voor minimaal 
40% uit  vrouwen  

Huidige samenstelling gemeenteraad:  
17 mannen en 8 vrouwen (68% man, 32% 
vrouw). De gemeente Dronten streeft 
ernaar om meer vrouwen te interesseren 
voor politiek. 

Het is aan de politieke partijen om hier 
een afweging in te maken. 

X  2012-2016 

 4 Binnen de gemeentelijke organisatie 
wordt minimaal 40% van de 
leidinggevende functies ingenomen 
door vrouwen  

Het huidige percentage vrouwen binnen 
de directie en het managementberaad is 
33%. De ambitie is om dit te verhogen 
naar 40%. 

Als de huidige trend met een stijgende 
lijn doorzet zijn extra inspanningen niet 
noodzakelijk. 

- - 2012-2016 

 5 De gemeente hanteert voor álle 
beleidsterreinen een integraal 
gehandicaptenbeleid. 

Op tal van terreinen gebeurt er al veel 
(versnipperd) zoals WMO, Openbare 
Ruimte, voorzieningen in bijvoorbeeld 
gebouwen 

Wij continueren uitvoering 
gehandicaptenbeleid in de afzonderlijke 
beleidsterreinen.  

X  2012-2016 

 6 Uw gemeente heeft in haar jaarlijkse 
begroting structureel een budget 
voor internationale samenwerking 
en/of mondiale bewustwording 
gereserveerd. 

De gemeente Dronten heeft geen 
specifieke activiteiten en budget hiervoor 
gereserveerd. 
 
 

- - - - 

 7 Uw gemeente is lid van het 
Klimaatverbond. 
 
 
 

De gemeente Dronten wil de transitie naar 
een duurzaam Dronten stimuleren.   
Lidmaatschap klimaatverbond Nederland 
ondersteunt de transitie.   
 

Formeel is het lidmaatschap van het 
Klimaatverbond een lidmaatschap van 
het gemeentebestuur . Daarom dient 
aan de aanvraag een Raadsbesluit of 
een Collegebesluit ten grondslag te 
liggen. 

€360,- p.j. €360,- p.j. 2012-2016 

Leefomgeving  8 Uw gemeente stimuleert actief het 
autodelen. 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Dronten faciliteert het 
bedrijfsleven om autodelen te stimuleren. 

- Mobiliteitsvouchers vanuit 
Agentschap NL  

- Slok project: Opstellen en uitvoeren 
vervoersplan gericht op 
gemeentelijke organisatie 

- Slok project: Duurzaam Netwerk 
‘Poort van Dronten’ 

 
 

X 
 
 
 
 
 

 2012-2016 

 9 De gemeente heeft een actief beleid 
op meer gebruik van het openbaar 

De gemeente Dronten stimuleert zowel 
recreatief als woon-werk (fiets)verkeer 

- Mobiliteitsvouchers vanuit Agentschap 
NL  

X  2012-2016 
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vervoer en de fiets. door een goede infrastructuur/ fietsroutes 
en Openbaar Vervoer faciliteiten.   

- Slok project: Opstellen en uitvoeren 
vervoersplan gericht op gemeentelijke 
organisatie 

- Slok project: Duurzaam Netwerk ‘Poort 
van Dronten’ 

- Realisatie nieuw busstation, P+R 
terrein en NS Station Hanzelijn.  

 
 
 
 
 
2012 

 10 Tijdens de huidige beleidsperiode 
doet uw gemeente jaarlijks mee aan 
‘De week van de Vooruitgang’. 

Idem. bovenstaande informatie.   - - - 2012-2016 

 11 Uw gemeente heeft een structureel 
budget voor de implementatie van 
haar beleid met betrekking tot 
duurzaam bouwen. 

Binnen de bestaande middelen van de 
grondexploitatie moet EPC norm 
gerealiseerd worden. 

Dit wordt per project bekeken.   
Verwijzen naar onderstaande cel.  

X 0,7 Fte.  
 

2012-2016 

 12 Elk nieuwbouw- en grootschalig 
renovatie- of sloopplan wordt in een 
zeer vroeg stadium op de eisen van 
duurzaam bouwen doorgelicht. 

Voor alle grote nieuwbouwplannen wordt 
een energievisie opgesteld.  
De gemeente heeft een duurzaam bouwen 
beleid. Ontwikkelaars worden daarop 
actief geïnformeerd.  
Renovatie en sloopactiviteiten van 
woningbouwcorporatie OFW verlopen 
volgens duurzame richtlijnen.  

Handhaving van duurzaam bouwen 
mogelijk maken.  

- 0,65 fte. 
 

2012-2016 

 13 Uw gemeente heeft meetbare 
doelen gesteld voor 
energiebesparing bij bestaande 
bouw. 

In het kader van DE-on  
De mogelijkheden voor vergaande 
energielabeling van woningen (9976 
koopwoningen en 5404 huurwoningen) 
wordt in het kader van de business case 
DE-on nader bepaald door betrokken 
deelnemers.  
 
OFW speerpunt woningen met A-label (zie 
activiteitenplan OFW).  

Business case DE-on.  X  2012 

 14 Heeft uw gemeente een coördinator 
aangesteld voor de uitvoering van 
het beleid duurzaam bouwen? 

Er is geen ambtenaar die specifiek 
aangesteld is voor de uitvoering van 
duurzaam bouwen Er zijn verschillende 
(o.a. projectleiders) ambtenaren die 
daarop sturen! 

- - - - 

 15 Uw gemeente gebruikt geen 
chemische bestrijdingsmiddelen bij 
groenbeheer en onderhoud van de 
bestrating. 

In het groenbeleidsplan heeft de gemeente 
Dronten zich tot doel gesteld het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen te 
minimaliseren. 

Het groenbeleidsplan is vastgesteld voor 
de periode 2010-2015. De komende 
jaren dus geen activiteiten.  

- - - 

Energie en 
klimaat  

16 Uw gemeente heeft een actueel 
klimaatbeleidsplan en geeft hieraan 
een hoge prioriteit. 
 
 

De gemeente Dronten berekent haar 
footprint op basis van de 
berekeningsmethode van het ministerie 
van ELI.  

Op basis van uitkomsten footprint wel of 
niet een klimaatbeleidsplan opstellen. 

- p.m. 2012 

 17 CO2-monitoring: uw gemeente 
berekent jaarlijks de CO2 productie 

De gemeente monitort CO2  op basis van 
provinciaal programma. Dit wordt 

Dit wordt in het klimaatbeleidsplan 
opgenomen. 

- p.m. 2012 
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door burgers, bedrijven en de eigen 
(gemeentelijke) organisatie. 

gecoördineerd tot 2011. Eventuele 
voortzetting wordt bepaald in het 
klimaatbeleidsplan.   

 18 Uw gemeente heeft de ambitie 
vastgesteld om zelf als organisatie 
uiterlijk in 2015 klimaatneutraal te 
zijn. 
 

Voorlopige doelstelling: Dronten 
klimaatneutraal in 2020 
OP basis van klimaatbeleidsplan wordt in 
2012 nulmeting uitgevoerd. Deze 
gegevens zijn input voor het specifiek 
bepalen van de termijn van behalen van 
een klimaatneutraal Dronten.  

Dit moet in het klimaatbeleidsplan 
opgenomen worden. 
 

- p.m. 2012 

 19  De gemeente Dronten voert de SLOK 
projecten uit26. 

Projecten: 
- Bespaarpotje; 
- Inkoop van 100% duurzame energie; 
- Mogelijk voorbeeldproject opwekken 

windenergie gemeentehuis; 
- Energiebesparing gemeentelijke 

gebouwen; 
- Energiecampagne; 
- Energieverbruik inzichtelijk maken; 
- Duurzame openbare verlichting;  
- Duurzaam inkopen; 
- Campagne voor energiezuinig 

gedrag; 
- Aanbod ‘Het Nieuwe Rijden’ voor 

medewerkers; 
- Opstellen en uitvoeren vervoersplan 

gericht op gemeentelijke organisatie; 
- Klimaatvriendelijke aanpassingen in 

het gemeentelijke wagenpark; 
- Verscherpte EPC in de Graafschap 

en het Rivierduingebied; 
- Opnemen van 

duurzaamheidsprestaties in 
bestemmingsplannen; 

- Budget vrijmaken voor revolverend 
fonds; 

- Introductie Slimme Meters; 
- Dronten, een wereldgemeente; 
- Energiebesparing voor de minima; 
- Relocatie van scholen voor het 

middelbare en hoger onderwijs; 
- Duurzaam Netwerk ‘Poort van 

Dronten’; 
- Verduurzamen van het nieuwe 

bedrijventerrein Poort van Dronten; 
- Realisatie van een multifuel 

tankstation; 
- Aanbod ‘Het Nieuwe Rijden’ voor 

bedrijven en instellingen en burgers; 

X  2012-2013 
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- Duurzame fietsroute; 
- Dronten klimaatneutraal; 
- Opstellen energievisie; 
- Dronten voor de wind; 
- Opwekking energie uit biomassa; 
- Opwekking energie uit waterkracht; 
- Warmte / koude opslag; 
- Restwarmte; 
- Organisatie, financiering en beleid; 
- Duurzaamheidstoets; 
- Communicatie en monitoring: 

Duurzaamheidsplan Dronten. 
 20 Er is structureel budget 

gereserveerd op de begroting voor 
het klimaatbeleid. 

Wordt nader bepaald op basis van nog op 
te stellen klimaatbeleidsplan.  

-  P.M.  2012 

 21 Uw gemeente heeft een ambtenaar 
in dienst die specifiek aanstuurt op 
energiebesparing/ duurzame 
energie. 

Er is niet een ambtenaar die specifiek 
aanstuurt op energiebesparing/ duurzame 
energie. Het totale duurzaamheidsbeleid 
wordt programmatisch in de organisatie 
vormgegeven.  

- - - - 

 22 Uw gemeente communiceert 
klimaatproblematiek breed naar de 
bevolking, daarbij steun en 
verbreding zoekend voor haar 
klimaatbeleid. Dit uit zich in minimaal 
één voorlichtingsactiviteit gericht op 
het brede publiek. 

 Jaarlijks klimaatkrant uitbrengen binnen 
huidig communicatiebeleid en –budget. 

X  2011-2016 

 23 Uw gemeente heeft meetbare 
doelen gesteld voor het aandeel van 
het lokale energieverbruik dat 
afkomstig moet zijn uit hernieuwbare 
energiebronnen 

Het windmolenbeleid wordt geactualiseerd 
gericht op schaalvergroting en minder 
windmolens inclusief bepalen 
doelstellingen energieopwekking.  

Meetbare doelen worden vastgesteld in 
het kader besluitvorming 
windmolenbeleid.  

X - 2011-2012 

 24 Uw gemeente heeft meetbare 
doelen gesteld voor 
energiebesparing bij de gebouwen in 
gemeentelijk eigendom en/of 
beheer. 

Dit wordt in het kader van SLOK 
uitgevoerd.  

Project energiebesparing gemeentelijke 
gebouwen. 
 

X  2011-2012 

 25 Uw gemeente stimuleert juist bij 
minima de mogelijkheden voor 
energiebesparing. 

Dit wordt in het kader van SLOK 
uitgevoerd. 
 
 
 
 

Project energiebesparing voor de 
minima; 
 

X  2011-2012  

 26 Uw gemeente heeft een structureel 
budget voor ‘Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling/ Natuur en Milieu 
Educatie’. 

Er is geen structureel budget voor NME.  
Is een wens die voorlopig nog niet 
gehonoreerd kan worden.  

- - - - 

 27 De gemeente voert een actief Een keer per jaar op dit punt voorlichting Klimaatkrant  X X 2011-2016 
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voorlichtingsbeleid naar de 
bevolking op het gebied van 
waterbesparing. 

geven.  

 28 Uw gemeente adviseert bedrijven op 
het gebied van waterbesparing. 
 

Is eigen verantwoordelijkheid van 
bedrijven. Dus gemeente voert geen 
specifieke acties uit op dit punt.  

- - - - 

 29 Uw gemeente stimuleert 
energiebesparing bij bedrijven. 

Het MKB stelt middelen of capaciteit 
beschikbaar om energiebesparing bij hun 
ondernemers te stimuleren.  

- 
 

- - - 

 30 Uw gemeente controleert en 
handhaaft actief dat bedrijven 
energiebesparende maatregelen 
nemen met een terugverdientijd van 
minder dan 5 jaar. 

Onderwerp wordt betrokken bij opstellen 
klimaatbeleidsplan.  

- p.m. p.m. 2012 

Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen  

31 Uw gemeente heeft een actueel 
emancipatiebeleid. 
 
 
 

In het recent vastgestelde HRM beleid is 
niet specifiek een doelstelling verwoord 
om de diversiteit in de samenleving een op 
een te vertalen in de bezetting van de 
gemeentelijke organisatie.  

In het kader van werving en 
selectiebeleid worden mogelijkheden 
benut om de principes van diversiteit te 
honoreren.  

- - - 

 32 Uw gemeente heeft formeel 
vastgelegd dat duurzaamheid het 
uitgangspunt is van haar 
inkoopbeleid. 

Intentieverklaring duurzaam inkopen is in 
2007 ondertekend.  
Beleid duurzaam inkopen is/wordt in 2011 
vastgesteld. Uitgangspunt is binnen 
structureel bestaande middelen en 
eventueel incidenteel aanvullende 
middelen het principe van duurzaam 
inkopen te realiseren.  

- X p.m. 2012-2016 

 33 Uw gemeente heeft een MVO-
platform of stimuleert de oprichting 
van een MVO-platform. 

Omdat er al een aantal netwerken/ 
platformen bestaan wordt hierbij 
aangesloten. 

- X - - 

 34 Uw gemeente hanteert criteria voor 
duurzaam inkopen door ze concreet 
en transparant mee te wegen in alle 
aanbestedingsprojecten 

Zie toelichting: Uw gemeente heeft formeel 
vastgelegd dat duurzaamheid het 
uitgangspunt is van haar inkoopbeleid. 

- X - 2012-2016 

 35 Uw gemeente hanteert de criteria 
voor duurzaam inkopen voor zowel 
primaire als secundaire inkopen. 

Zie toelichting: Uw gemeente heeft formeel 
vastgelegd dat duurzaamheid het 
uitgangspunt is van haar inkoopbeleid. 

- X - 2012-2016 

 36 Er is een budget voor de meerprijs 
van een duurzame aanbesteding, 
zodat de kosten voor aanschaf 
minstens 5% meer dan de prijs van 
het niet-duurzame product mag zijn.  

Zie toelichting: Uw gemeente heeft formeel 
vastgelegd dat duurzaamheid het 
uitgangspunt is van haar inkoopbeleid. 
 
 
 

- X - 2012-2016 

 37 De inkopers van uw gemeente 
hebben kennis van duurzame 
inkoopprocessen en worden 
regelmatig bijgeschoold. 

Inkopers moeten goede kennis hebben 
van duurzame inkoop.  

Periodiek scholen en ervaringen delen 
middelen inkoopnetwerk gemeenten en 
andere instanties.  

X - 2012-2016 

 38 Binnen de gemeente wordt De gemeente Dronten stelt dit niet in als - - - - 
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standaard dubbelzijdig geprint en 
gekopieerd. 
 

standaardinstelling i.v.m. hiaten systeem. 
Handmatig kan dubbelzijdig printen en 
kopiëren ingesteld worden.  

 39 Uw gemeente zorgt ervoor dat er 
een breed assortiment duurzame 
producten wordt aangeboden in de 
eigen kantine en/of catering bij 
speciale gelegenheden. 

Er wordt een breed assortiment van 
duurzame producten aangeboden via 
uitbesteding cateringbedrijf.  

 X - 2012-2016 

 40 De gemeente kiest er bewust voor 
dat in ieder geval een deel van haar 
financiële reserves op duurzame 
wijze worden beheerd. 

Het bestuur van de gemeente Dronten 
heeft ervoor gekozen dat de financiële 
instellingen waar de gemeente zaken mee 
doet moet voldoen aan een AAA rating en 
voldoende rendement moet opleveren. 
Hier voldoet duurzaam beheer niet aan.   

- - - - 

Samenwerken  41 In uw gemeente is sprake van een 
actieve en gestructureerde 
samenwerking op het gebied van 
klimaat/ energiebeleid. 

In het kader van het onderzoek naar het 
opzetten van een duurzame energie 
opwekkingsbedrijf (DE-on) wordt 
samenwerking concreet onderzocht. 
Businessplan wordt nu voorbereid. 
Besluitvorming zal plaatsvinden over 
deelname.  

- p.m. p.m. 2012 

 42 Uw gemeente heeft in haar jaarlijkse 
begroting structureel een budget 
voor internationale samenwerking 
en/of mondiale bewustwording 
gereserveerd. 

De gemeente Dronten richt zich niet op 
internationale 
(ontwikkelings)samenwerking. Wel 
participeert de gemeente in de werkgroep 
Dronten Fairtrade gemeente. Vanuit die 
werkgroep worden initiatieven ontwikkeld 
die een nauwe relatie hebben met 
ontwikkelingssamenwerking. 

- - - - 

 43 Uw gemeente is lid van ICLEI 
(International Council for Local 
Environmental Initiatieves) en/of 
andere Agenda 21 gerelateerde 
netwerken zoals de ‘European 
Sustainable Cities en Towns 
campaign’. 

Idem. bovenstaande informatie. - - - - 

 44 Uw gemeente of de door uw 
gemeente gesteunde organisaties, 
onderhouden één of meer relaties 
met andere gemeenten in 
ontwikkelingslanden en/of Europese 
transitielanden. 

Idem. bovenstaande informatie. - - - - 



6.4 Financiële paragraaf 

Personele middelen  
Onderwerp: Doelstelling COS-monitor 2012 2013 2014 2015 2016 
Duurzaam bouwen Uw gemeente heeft een 

structureel budget voor de 
implementatie van haar beleid 
met betrekking tot duurzaam 
bouwen.   
Hoofdtaken zijn: 
- Opstellen en uitvoeren 
gemeentelijk beleid en projecten 
duurzaam bouwen; 
- Regionale afstemming en 
samenwerking; 
- Stimuleren interne en externe 
partners; 
- Bijdragen aan de strategische 
ruimtelijke ontwikkeling van 
Dronten; 
- Communiceren over en 
monitoren van Duurzaam 
Bouwen. 

0,7 Fte 
 
 

0,7 
Fte 

0,7 
Fte 

0,7 Fte 0,7 
Fte 

 Elk nieuwbouw- en grootschalig 
renovatie- of sloopplan wordt in 
een zeer vroeg stadium op de 
eisen van duurzaam bouwen 
doorgelicht.  

0,65 Fte 
 
 

0,65 
Fte 

0,65 
Fte 

0,65 
Fte 

0,65 
Fte 

Klimaatbeleidsplan Coördinatie klimaatbeleidsplan. 
Externe begeleiding 

50 uur 50 
uur 

50 
uur 

50 uur 50 
uur 

 CO2-monitoring: uw gemeente 
berekent jaarlijks de CO2 
productie door burgers, bedrijven 
en de eigen (gemeentelijke) 
organisatie. 

65 uur 65 
uur 

65 
uur 

65 uur 65 
uur 

 Er is structureel budget 
gereserveerd op de begroting 
voor het klimaatbeleid. 

- - p.m. p.m. p.m. 

Handhaving Uw gemeente controleert en 
handhaaft actief dat bedrijven 
energiebesparende maatregelen 
nemen met een terugverdientijd 
van minder dan 5 jaar. 

0,6 Fte 
inhaalslag 
op orde 
maken 

0,6 
Fte 

0,6 
Fte 

0,3 
beheer 

0,3 
Fte 

Duurzaam inkopen Uw gemeente heeft formeel 
vastgelegd dat duurzaamheid het 
uitgangspunt is van haar 
inkoopbeleid. 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Samenwerken In uw gemeente is sprake van 
een actieve en gestructureerde 
samenwerking op het gebied van 
klimaat/ energiebeleid. 
Uitgangspunt: huidige budgetten 
zijn taakstellend.  

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Coördinatie en 
monitoring 
Duurzaam 
Dronten 

 160 uur 160 
uur 

160 
uur 

160 
uur 

160 
uur 
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Financiële middelen  
Doelstelling 
COS-monitor 

2012 2013 2014 2015 2016 

Uw gemeente is 
lid van het 
Klimaatverbond. 

€360,- €360,- €360,- €360,- €360,- 

Uw gemeente 
heeft een actueel 
klimaatbeleidsplan 
en geeft hieraan 
een hoge 
prioriteit.  

Slokmiddelen 
worden 
ingezet van 
uitvoering 
klimaatbeleid 

 200 uur 
Middels 
externe 
advisering 

   

 

6.5 Toetsmoment / toetsinstrument 

Doordat de duurzaamheidsgedachte zich steeds verder verspreidt dringt zich ook steeds meer de 

vraag op: ‘hoe meten we duurzaamheid?’ en ‘hoe goed doen afzonderlijke gemeenten het op dit 

gebied?’. De gemeente Dronten meet duurzaamheid doordat de afdeling O&A jaarlijks in het vierde 

kwartaal de vragenlijsten van de COS duurzaamheidsmonitor invult. Het college van burgemeester en 

wethouders wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en ranking van duurzaamheid in de 

gemeente Dronten. Omdat er bij de score van de duurzaamheidsmeter sprake is van een 

momentopname is het van belang om de drie vragenlijsten jaarlijks in te vullen, zodat er elk jaar een 

representatie op het gebied van Duurzaam Dronten verschijnt.      
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Hoofdstuk 7 Duurzaamheid in de praktijk  

7.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt duurzaamheid in de praktijk omschreven door in paragraaf een de 

randvoorwaarden te benoemen om Duurzaam Dronten tot een succes te maken. Duurzaamheid 

organisatiebreed wordt omschreven in paragraaf twee. In paragraaf drie staat Dronten klimaatneutraal 

in 2020 centraal en netwerk/platform Duurzaam Dronten wordt beschreven in paragraaf vier. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over communicatie.    

7.2 Randvoorwaarden 

Naast inhoudelijke speerpunten is het belangrijk om de randvoorwaarden te formuleren. De 

randvoorwaarden kunnen worden gezien als extra voorwaarden waaraan moet worden voldaan om 

het doel te bereiken. Voor Duurzaam Dronten zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd: 

• Monitoring; 

• Beïnvloedingsruimte; 

• Commitment; 

• Bereidheid deelnemers; 

• Meerwaarde; 

• Communicatie; 

• Expertise; 

• Organisatorische/financiële randvoorwaarden. 

7.3 Duurzaamheid organisatiebreed 

Gedrag en mentaliteit 

Een duurzame samenleving in de praktijk brengen betekent dat er een mindswitch moet plaatsvinden 

bij burgers, overheden en het bedrijfsleven. Bewustwording is belangrijk om duurzaamheid tot een 

thema te maken dat ieders interesse wekt, maar bewustwording is slechts 10% van de aanpak om 

duurzaamheid (organisatie)breed als gemeengoed te maken. De rest wordt bereikt door beïnvloeding. 

Mensen zeggen dat ze wel duurzamer willen zijn, maar ze doen het niet. De gemeente Dronten heeft 

dus een taak om medewerkers, burgers en bedrijfsleven te motiveren om mee te gaan in de 

duurzame transitie. Een belangrijke pijler hierin is imitatie gedrag. In hoofdstuk vier Toekomst Dronten 

heeft u al kennis kunnen maken met het beïnvloedingsmodel van de gemeente Dronten. Door de 

aanpak van duurzaamheid vorm te geven vanuit de verschillende rollen en dus door het schrijven van 

Duurzaam Dronten wordt getracht de transitie naar een duurzamer handelen te vergroten en te 

versnellen.  

Tevens kan de gemeente Dronten aansluiten bij initiatieven van verschillende instellingen en 

bedrijven27.  
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Organisatorische inbedding  

Duurzaam Dronten wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie via de programmalijnen met 

daarbij een programmaverantwoordelijke. In hoofdstuk twee is de belangrijkste strategische opgave 

van duurzaamheid bepaald. Duurzaamheid wordt als richtlijn voor de bedrijfsvoering en organisatie 

genomen. Een aantal beleidsontwikkelingen en projecten ondersteunen een duurzame organisatie en 

een duurzame gemeenschap. Deze ontwikkelingen worden hieronder als voorbeeld uitgewerkt.  

 
Project verbetering dienstverlening 

Burger als klant van de overheid 

Sinds het einde van de jaren tachtig heeft het concept van de burger als klant van de overheid 

geleidelijk een vaste plaats verworven in het debat over de organisatie en het functioneren van de 

publieke sector. Hoewel publieke dienstverlening als onderwerp al langer op aandacht van 

bestuurders en wetenschappers kon rekenen, is het opvallend dat de rol van de individuele burger als 

klant van overheidsdiensten pas in de laatste twee decennia écht onder de aandacht is gekomen. Er 

valt hiervoor geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Ook is er geen duidelijke gebeurtenis of datum 

aan te wijzen als startpunt van de opkomst. Het doordringen van het klant denken tot de ambtelijke en 

bestuurlijke agenda's is geleidelijk gegaan28. Het heeft daarbij zodanige vormen aangenomen dat veel 

burgers, ambtenaren en politici het klant denken als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, zonder 

te beseffen dat er een tijd is geweest dat de klantgerichtheid van de overheid minder vanzelfsprekend 

was29. 

 

Gemeente geeft Antwoord© 

De directie van de gemeente Dronten heeft in 2009 besloten dat de dienstverlening van de gemeente 

Dronten zal worden ontwikkeld binnen de kaders van het concept Antwoord©. Antwoord© is een 

dienstverleningsconcept waarmee gemeenten hét overheidsloket worden in 2015.  

De kern van dit concept luidt:  

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven 

en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee 

samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. 

Uiterlijk in 2015 is op basis van de behoefte en logica van de burger sprake van een sterk 

gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening, waarbij 80% van de eerste contacten met 

de burger (direct) wordt afgehandeld door de gemeente. 

Het doel van Antwoord© is het fundamenteel verbeteren van de dienstverlening van de overheid dat 

resulteert in de gemeente als dé ingang voor alle vragen aan de overheid. Begin 2010 is het 

meerjarenprogramma; Koersen op dienstverlening 2010-2015 vastgesteld.  

 

Dienstverlening in relatie tot duurzaamheid 

Door de toename van digitale dienstverlening kunnen steeds meer technologieën en netwerken in 

elkaar geïntegreerd worden. Het gemak waarmee informatie kan worden ontsloten en mensen en 

computers en andere media over de hele wereld met elkaar kunnen worden verbonden, heeft grote 

invloed op veel economische en maatschappelijke ontwikkelingen30.  
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De technologie maakt dat we leven in een kennis- /netwerkmaatschappij. De ontwikkeling van de 

technologie biedt een aantal kwaliteiten, namelijk transparantie, ontkoppeling van plaats en tijd van de 

dienstverlening, keten en netwerkintegratie (samenwerken in het belang van de klant), proactieve 

dienstverlening, maatwerk, coproductie, kostenbesparing, klantenmonitoring en verwachtingen creatie 

(verbetering dienstverlening)31. Zoals de kwaliteiten laten zien is bureaucratie op zijn retour. Geen 

strak georganiseerde instellingen, maar klant- en burger centraal werken. De technologie biedt dus 

zowel voordelen voor de dienstverlener als persoonlijke vrijheden voor de klant. Die groeiende 

persoonlijke vrijheid gaat gepaard met veranderende verantwoordelijkheid. Bedrijven, burgers en 

maatschappelijke organisaties worden door overheden steeds vaker uitgenodigd 

medeverantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Samen 

organiseren, meer netwerken en minder top-down. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de 

verbonden samenleving.  

 

HRM beleid 

De gemeente Dronten is ambitieus en wil haar sterke punten verder uitbouwen. Zoals al eerder in dit 

document is benoemd leggen de visie 2025 en het collegeprogramma hiervoor de basis. Een 

meerjaren HRM-beleid zal deze visie en het collegeprogramma moeten ondersteunen. Er zijn vijf 

kernwaarden die weergeven hoe Dronten wil zijn. De kernwaarden van de gemeente Dronten vormen 

samen: AKTIV. AKTIV staat voor Afspraak is afspraak, Klantgericht, Toekomstgericht, Integriteit en 

Vertrouwen. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie. Het begrip waarde 

komt, net zoals de begrippen principes en normen, uit de ethiek en de sociologie. Een standaard 

sociologische definitie van waarden is: ‘centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen 

gedrag en dat van anderen beoordeelt (Van Doorn en Lammers, 1976: 119). Het gaat om zaken die 

men collectief goed en juist vindt, die men graag wil en waarnaar men streeft. Waarden zijn dus 

morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen en motiveren. Waarden hebben 

emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’. 

 

Kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een 

onderneming32. Ze vormen het hart, geven betekenis aan en zijn een leidraad voor het dagelijks 

handelen. Ons gedrag mag verschillen, onze diepste waarden delen we. Waarden bepalen de 

richting. 

 

De kernwaarden in relatie tot duurzaamheid 

Het is de taak van managers om de cultuur te vormen en in een juiste richting om te buigen. Leiders 

spelen een rol bij het vormen van een organisatiecultuur doordat zij overtuigingen en waarden 

articuleren. De leider brengt een kleine groep mensen bij elkaar die zijn overtuigingen en waarden 

delen. Samen formuleren zij een visie op de toekomst en nemen ze risico’s om hun visie waar te 

maken. Door dit samenspel vormen zij overtuigingen.  
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De cultuur krijgt steeds meer vorm doordat de groep leert van positieve en negatieve ervaringen. 

Vanuit deze ervaringen scherpen zij overtuigingen en waarden verder aan totdat meer mensen ze 

bijna onbewust als vanzelfsprekend ervaren33. Kortom, leiderschap leidt tot gestructureerde 

vormgeving van de ontwikkeling van medewerkers en uiteindelijk tot duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers.  

 
DE-on 
DE-on is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de zes Flevolandse gemeenten en het 

waterschap Zuiderzeeland om het aandeel duurzame energie in Flevoland substantieel te verhogen. 

De intentie is om een maatschappelijke onderneming op te richten die zich richt op de verduurzaming 

van onze energiehuishouding.  

DE-on kan een belangrijke pijler zijn voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Momenteel wordt 

een aantal energievisies uitgewerkt, namelijk voor de Gilden, fase 3 en poort van Dronten. Daarnaast 

zal ook in het Hanzekwartier, mogelijk het Rivierduingebied en De Graafschap 2e fase 

duurzaamheidsaspecten een rol gaan spelen. Ook spelen allerlei andere initiatieven, zoals 

verduurzaming Lowlands, valorisatie Biomassa (CAH), Green key, project “asbest er af/de zon er op” 

(zonnepanelen op agrarische bedrijfsgebouwen) etc.  Aan al deze projecten zou DE-on wellicht (op 

termijn) een bijdrage kunnen gaan leveren. Verder kan DE-on faciliteren in ons lokale 

duurzaamheidsbeleid (o.a. kennisplatform). In belangrijke mate kan DE-on ook een belangrijke rol 

spelen in de verduurzaming van de energiehuishouding van bestaande gebouwen (particuliere 

woningen, bedrijfs- en overheidsgebouwen (bijvoorbeeld scholen). Binnen al deze genoemde 

projecten valt een groot potentieel aan de CO2 reductie te halen. 

Daarnaast biedt DE-on ook financieel rendement voor de deelnemers.  

7.4 Netwerk / platform Duurzaam Dronten  

In het werkplan is aangegeven dat één van de pijlers van Duurzaam Dronten het opzetten/deelnemen 

door de gemeente Dronten aan netwerken en platforms m.b.t duurzaamheid inhoudt. Omdat er al een 

aantal netwerken/ platformen bestaan wordt hierbij aangesloten. Hieronder worden de bestaande 

netwerken/ platformen beschreven: 

 

Community of practise Valorisatie biomassa uit de natuur en landschapsbeheer:  

dit is een initiatief van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Vanuit het Lectoraat 

Duurzaamheid en groene grondstoffen is het initiatief genomen om met zowel publieke als private 

partijen te onderzoeken hoe biomassa ingezet kan worden. De gemeente neemt hieraan deel. 

 

Fairtrade netwerk:  

een van de criteria om fairtrade-gemeente te kunnen worden is op initiatief van de gemeente een 

fairtrade werkgroep opgericht. Inmiddels is de afronding van het traject naar officiële certificering 

afgerond en is de gemeente Dronten een officiële Fairtrade Gemeente.  

 



Duurzaam Dronten versie 02 februari 2012 62 

Parkmanagement (duurzaamheid levensloop bedrijventerrein) projectgroep Poort van Dronten:  

door gevestigde ondernemers actief te betrekken bij de inrichting van de omgeving van het 

bedrijventerrein waar zij zijn gevestigd wordt de duurzaamheid en de levensloop van het 

bedrijventerrein gewaarborgd en verlengd. Op lange termijn zal dit terrein nog steeds een 

aantrekkelijke vestigingslocatie zijn. 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen:  

op initiatief van de Winkeliersvereniging Suydersee wordt i.s.m. het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, 

en gefaciliteerd door de gemeente, op objectieve punten gemeten hoe schoon, heel en veilig het 

winkelcentrum van Dronten is. Door hier alert op te zijn worden potentiële plekken in het centrum die 

voor problemen/overlast kunnen zorgen aangepakt.  

 

DE-on:  

momenteel wordt er een beleidsplan opgesteld om een Duurzame Energie Ontwikkelingsmaatschappij 

op te richten. Het doel hiervan is om middels regionale samenwerking de opwekking van duurzame 

energie van de grond te krijgen. 

 

Digitaal netwerk 

Om deze initiatieven een verdere impuls te geven stimuleert de gemeente digitale ontsluiting van de  

netwerken via o.a. LinkedIn. Hiermee zal aansluiting worden gemaakt met www.dronten.nl en de sites 

van de deelnemende partijen.  

7.6 Communicatie 

Pers en samenleving wordt door een persbericht en een persmoment geïnformeerd over het 

duurzaamheidbeleid van de gemeente Dronten.  

 

7.6.1 Interne communicatie 

Belangrijk is, dat in al het beleid en beleidsstukken die de gemeente uitbrengt, een paragraaf 

‘Duurzaam Dronten’ wordt opgenomen, waarin wordt weergegeven hoe de beleidskeuzes zich 

verhouden tot het duurzaamheidbeleid van de gemeente. Juist omdat duurzaamheid bij het 

ontwikkelen van het beleid al uitgangspunt moet zijn, is het wenselijk de paragraaf ‘Duurzaam 

Dronten’ een vaste plaats te geven in beleidsnota’s.  

Dit vraagt om tijdige interne communicatie. De matrixen moeten daarop worden ingericht. Het 

consequent in beeld brengen van de duurzaamheidaspecten werkt stimulerend naar ‘de andere’ 

beleidsvelden en draagt bij aan de bewustwording van het duurzaamheidbeleid. Door deze punten in 

een specifieke paragraaf samenvattend in beeld te brengen, is in projectcommunicatie ‘duurzaamheid’ 

ook eenvoudiger aan publiek aan te bieden.  

Het management zet op de afdelingen het gebruik van de nieuwe matrixen en het belang ervan uit. 

Per nieuwsbrief op intranet worden de afdelingen hier additioneel over geïnformeerd. Op intranet 

wordt ook een blijvende duurzaamheidpagina opgenomen.  
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7.6.2 Externe communicatie 

Bestaande middelen worden ingezet om Duurzaam Dronten onder de aandacht te brengen. Een 

aantal voorbeelden: 

1. Persberichten: Vaak wordt in persberichten opgenomen wat de financiële consequentie van 

een gekozen beleid is. Daaraan wordt nu (wanneer relevant) toegevoegd wat de beleidskeuze 

inhoudt voor het duurzaamheidbeleid van de gemeente. 

2. Projectcommunicatie: In projectcommunicatie wordt opgenomen hoe het project zich verhoudt 

ten opzichte van het duurzaamheidbeleid. In de marketingcommunicatie van de projecten 

maakt het thema duurzaamheid vaak al deel uit van op te voeren USP’s. 

3. Website: Op de website van de gemeente Dronten wordt een vaste omgeving ingericht waar 

de majeure duurzaamheidprojecten in beeld worden gebracht. Een populaire weergave 

hiervan is in 2010 uitgebracht in de prospectus ‘Fair Fietsen’. 

4. Participatie: Om inwoners en bedrijven deel te laten nemen is meer campagne nodig. Voor dat 

doel is het belangrijk om te focussen op één issue.  

De campagne ‘Fair Trade gemeente’ is een goede aanleiding om ondernemers te wijzen op 

de ambitie van de gemeente om Fair Trade gemeente te worden. Naar inwoners werkt dit, 

omdat zij vaak als consument een relatie hebben met deze bedrijven. In de vaste web 

omgeving wordt achtergrondinformatie geboden over de ambitie ‘Fair Trade gemeente’. 

5. Citymarketing: In citymarketing trajecten, waar het karakter van Dronten wordt weergegeven, 

wordt ruimte gemaakt om Duurzaam Dronten in beeld te brengen. In 2011 start bijvoorbeeld 

een tentoonstelling in De Meerpaal, in het decor van Stuif es In. Aan deze balk wordt een 

themabord ‘Duurzaam Dronten’ toegevoegd. 

6. Bedrijfscommunicatie: Wanneer de gemeente zich als bedrijf wil profileren als Duurzaam 

bedrijf kan de organisatie zich, net als andere bedrijven, deelnemen aan de Fair Trade 

campagne. Bovendien kan, wanneer dit in het gemeentebeleid is verankerd, op alle uitgaande 

post worden gecommuniceerd dat de gemeente bijvoorbeeld alleen drukt op FSC 

gecertificeerd papier.  

 

 

 

 



Duurzaam Dronten versie 02 februari 2012 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage 1 Organogram gemeente Dronten 
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Bijlage 2 Vragenlijsten COS-monitor 
 
Vragenlijst PEOPLE 

1. 

Het principe van duurzame ontwikkeling is verankerd in een strategische visie die op een 
participatieve wijze tot stand is gekomen.  (Aanpassing vraag 1 sociaal mondiaal) Duurzame 
ontwikkeling vraagt per definitie om samen vast te stellen wat het gewenste perspectief is van de 
lokale gemeenschap op lange termijn. De vraag is hier niet alleen of de gemeente een 
strategische visie heeft maar vooral of hier een participatief ontwikkelingsproces aan ten grondslag 
ligt.  

2. 

De lokale strategische visie is een levend document waar met regelmaat aan wordt 
gerefereerd.  (Aanpassing vraag 2 sociaal mondiaal) Een strategische visie heeft alleen zijn 
waarde als het als kader dient voor beleidsontwikkeling op korte termijn. Belangrijke momenten 
om er aan te refereren zijn bijvoorbeeld het opstellen van een nieuw collegeprogramma en de 
burgerjaarverslagen.  

3. 
Uw gemeente heeft een verordening voor het burgerinitiatief in werking.  (vraag 4 sociaal 
mondiaal) Het burgerinitiatief is een belangrijk instrument voor burgers om zaken aanhangig te 
maken en formeel bespreekruimte te geven in de gemeenteraad. Het is een middel om de burger 
naast het 'kiesrecht' ook een meer direct initiatiefrecht te geven.  

4. 
Uw gemeente heeft toegankelijke informatie en procedureregels voor burgerinitiatief.  (nieuwe 
vraag) Via de website en gemeentegids kan deze mogelijkheid voor burgerparticipatie eenvoudig 
toegankelijk worden gemaakt. Met ingewikkelde procedures worden burgers ontmoedigd om 
initiatief te nemen. Een eenvoudige enquête kan dit snel naar voren brengen.  

5. 

In uw gemeente is een 'clientenraad' geinstalleerd die gevraagd en ongevraagd advies geeft over 
het beleid met betrekking tot werk en bijstand.   (Aanpassing vraag 18 sociaal mondiaal) De 
clientenraad is een door de gemeente in het leven geroepen structuur. Het verenigt mensen die 
spreken namens alle mensen die een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten (WVG). www.landelijkeclientenraad.nl  

6. 

Binnen uw gemeente is een adviesraad geinstalleerd die het afgelopen jaar gevraagd en 
ongevraagd advies heeft geleverd op de lokale invulling van de WMO.  (Aanpassing vraag 18 
sociaal mondiaal) In de participatieraad (WMO platform, WMO-raad) zijn de verschillende 
belangengroepen vertegenwoordigd die gevraagd en ongevraagd advies geven over de invulling 
van het welzijnsbeleid. www.invoeringwmo.nl Nb. In diverse gemeenten zijn de verschillende 
adviesraden bij elkaar gevoegd tot een brede participatieraad. Zit hier ook de cliëntenraad, 
beantwoordt vraag 5 eveneens met ja.  

7. 

Uw gemeente ondersteunt gedurende deze collegeperiode een 'jongerenraad' of een ander 
concreet en structureel initiatief om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek.  (vraag 16 
sociaal mondiaal) Betrekken van jongeren bij de lokale politiek en beleid vraag om extra 
inspanning. Ideeën hiervoor en samenwerking kan gezocht worden bij bijvoorbeeld het IPP, de 
Nationale Jeugdraad of Jongeren Milieu Actief.  

8. 
Uw gemeente evalueert jaarlijks in hoeverre haar klanten (burgers) tevreden zijn over de 
gemeentelijke serviceverlening.  (nieuwe vraag) Er zijn vele manieren om de toegankelijkheid en 
tevredenheid van klanten (bugers) te toetsen. Als referentiekader is de afgelopen jaren de 
burgerservicecode populair geworden. Zie www.burger.overheid.nl  

9. Uw gemeente stelt minimaal iedere vier jaar een plan vast betreffende maatschappelijke 
ondersteuning?  (nieuwe vraag) Dit is een procesverplichting vanuit het rijk. www.invoeringwmo.nl  

10. 

Uw gemeente heeft een actueel emancipatiebeleid.   (vraag 21 sociaal mondiaal) Emancipatie 
gaat over een brede groep mensen die in staat moet zijn om zichzelf in deze samenleving 
volwaardig te ontwikkelen. Het gaat dus niet alleen om emancipatie van vrouwen. Het gaat ook om 
homoseksuelen, illegalen, daklozen, migranten en nog veel meer groepen die een 
minderheidspositie of achterstandspositie in onze samenleving hebben gekregen.  

11. 

Uw gemeente streeft in haar personeelsbeleid nadrukkelijk naar een personeelssamenstelling die 
een evenredige afspiegeling is van de lokale samenleving (diversiteitsbeleid).  (vraag 22 sociaal 
mondiaal) Het is voor het ontwikkelings- en integratieproces wezenlijk dat migranten, maar ook 
andere groepen in de samenleving deel kunnen nemen in het arbeidsproces. Dat vraagt soms om 
een investering, zoals het specifiek opleiden of begeleiden van werknemers.  
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12. 
Uw gemeenteraad en college tezamen bestaat voor minimaal 40% uit vrouwen  (aanpassing vraag 
23 sociaal mondiaal) De Nederlandse regering heeft hiervoor streefcijfers vastgelegd in een 
Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010.  

13. 
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt minimaal 40% van de leidinggevende functies in 
ingenomen door vrouwen.  (vraag 24 sociaal mondiaal) De Nederlandse regering heeft hiervoor 
streefcijfers vastgelegd in een Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010.  

14. 
Uw gemeente stelt zich ten doel om iedereen een dak boven het hoofd te geven, ook illegalen. 
  (vraag 20 sociaal mondiaal) Nederland telt zo'n 50.000 daklozen(bron: leger des Heils 2007). 
Deze groep wordt aangevuld met een grotere groep illegale migranten.  

15. 

Bij het vaststellen van bijstand voor senioren, chronisch zieken en gehandicapten worden de 
inkomens- en vermogensgrenzen ruimer gesteld dan bij de Wet Werk en Bijstand is 
voorgeschreven.  (vraag 26 sociaal mondiaal) De gemeente kan er op toe zien dat, waar mogelijk, 
maximaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de Wet Werk en Bijstand biedt. Het is de 
gemeente toegestaan om de inkomens- en vermogensgrenzen ruimer te stellen. Doet uw 
gemeente dit?  

16. 
De gemeente hanteert voor alle beleidsterreinen een integraal gehandicaptenbeleid.  (vraag 17 
sociaal mondiaal) Dit komt onder andere tot uitdrukking in een aparte paragraaf bij alle grote 
beleidsdocumenten waarin aandacht aan de gevolgen en mogelijkheden voor gehandicapten 
wordt besteed. (www.gehandicaptenraad.nl).  

17. 

Uw gemeente heeft beleid voor volwaardige ondersteuning van mantelzorg en 
vrijwilligersondersteuning. (horizontale burgerparticipatie)  (nieuwe vraag) De centrale vraag die de 
gemeente zich zal moeten stellen: hoe kunnen wij burgers faciliteren en accommoderen zodat zij 
hun zorg voor de leefbaarheid van de buurt en de zorg voor hun naasten kunnen vormgeven. 
(Factsheet Burgerparticipatie en de WMO movisie)  

18. 

Uw gemeente stimuleert juist bij minima de mogelijkheden voor energiebesparing.  (nieuwe vraag) 
Hiervoor is er een breed scala aan mogelijkheden: Direct: verstrekking van energieadvies, 
energiebox, bijzondere bijstand inzetten voor A-label apparatuur, et cetera. Indirect: actief beleid 
om de slechtste energielabels (E,F,G), met dus de hoogste energielasten versneld aan te laten 
pakken door corporaties en particuliere verhuurders.  

19. 

Uw gemeente heeft een actief jeugdbeleid dat aansluit bij de rechten van het kind? Op de 
beleidsterreinen als jeugdgezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg.  (wijziging vraag 28 sociaal 
mondiaal) Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig is voor hun welzijn. 
http://www.kinderrechten.nl Kinderen uit een gezin dat op het sociaal minimum zit, verdienen extra 
aandacht.  

20. Uw Gemeente draagt actief het belang van Art. 1 uit.   (nieuwe vraag) Er zijn hiervoor veel 
verschillende mogelijkheden. Zie www.art1.nl voor suggesties.  

21. 
Uw gemeente is een Millennium Gemeente en/of heeft een actuele beleidsnota op het gebied van 
internationale samenwerking.   (nieuwe vraag) Een 'Millennium Gemeente' is een gemeente die op 
1 of meerdere manieren actief is of wil worden in de internationale strijd tegen armoede en dit 
bewust wil uitdragen (bron: VNG). www.millenniumgemeente.nl www.millenniumdoelen.nl  

22. 
In uw gemeente heeft een ambtenaar internationale samenwerking in zijn of haar 
takenpakket.  (vraag 5 sociaal mondiaal) Bij grote gemeenten is dat vaak een aparte ambtenaar, 
bij kleinere gemeenten is dit vaak verwerkt in een functie van de afdeling voorlichting. In dat geval 
moet toch wel een taakomschrijving en uren beschikbaar zijn.  

23. 

Uw gemeente heeft in haar jaarlijkse begroting structureel een budget voor internationale 
samenwerking en/of mondiale bewustwording gereserveerd.  (vraag 6 sociaal mondiaal) Enige 
jaren geleden is 0,50 Euro per inwoner als richtlijn genomen voor het budget 'internationale 
samenwerking/mondiale bewustwording'. In het kader van de Millennium Gemeente campagne 
wordt waargenomen dat veel gemeenten een groter bedrag beschikbaar stellen.  

24. 

Uw gemeente is lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) en/of van 
aan andere aan Agenda 21 gerelateerde netwerken zoals bijvoorbeeld de 'European Sustainable 
Cities en Towns campaign'.   (vraag 9 en 10 sociaal mondiaal) ICLEI is het internationale 
vereniging van lokale overheden dat zich inspant om opvolging te geven aan internationale 
afspraken met betrekking tot milieu en ontwikkeling (Agenda 21). www.iclei-europe.org 
www.sustainable-cities.eu  
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25. 
Uw gemeente besteedt een gedeelte van dit budget aan voorlichting en bewustwording met 
betrekking tot mondiale vraagstukken.   (vraag 8 sociaal mondiaal) Door te investeren in 
voorlichting en bewustwording kan de gemeente zorgen voor een groter draagvlak voor 
internationale samenwerking.  

26. 

Uw gemeente of de door uw gemeente gesteunde organisaties, onderhouden een of meer relaties 
met andere gemeenten in ontwikkelingslanden en/of Europese transitielanden.  (vraag 11 en 12 
sociaal mondiaal) Op de website www.stedenbanden.nl wordt een overzicht gegeven van de 
stedenbanden die Nederlandse gemeenten onderhouden. Deelname VNG-programma's LOGO 
SOUTH en/of LOGO EAST is een andere concreet voorbeeld. www.vng-international.nl  

27. 

In de samenwerking met gemeenten en/of maatschappelijke organisaties in het Zuiden stuurt uw 
gemeente vooral op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de partner.  (aanpassing vraag 15 
sociaal mondiaal) Ruim 40 jaar ontwikkelingswerk heeft geleerd dat voor duurzame resultaten het 
accent bij ontwikkelingsprojecten vooral op samenwerking moet liggen. Belangrijk daarbij is dat 
het initiatief en de verantwoordelijkheid vooral bij de partner moet (blijven) liggen en vooral 
aandacht geschonken wordt aan lokale capaciteitsopbouw (ontwikkeling human resources, 
organisatieversterking en institutionele ontwikkeling). Ref: NCDO (2007) KPA Nieuwe Koers.  
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Vragenlijst PLANET 
nr.  vraag  

1. 

Uw gemeente heeft een actueel klimaatbeleidsplan en geeft hieraan een hoge prioriteit.  (nieuwe 
vraag) Eind 2007 tekenden diverse ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) een nieuw klimaatconvenant: het klimaatakkooord Gemeente en Rijk 2007-2011. In 
navolging hierop stimuleert de VNG gemeenten om een lokaal klimaatbeleid te realiseren. Actueel 
betekent hier aangepast aan het klimaatakkoord, dus van na 2007.  

2. 

Uw gemeente heeft de ambitie om binnen een bepaalde termijn een klimaat neutrale gemeente te 
worden.   (nieuwe vraag) In een klimaat neutrale gemeente, beter aangeduid met CO2-neutrale 
gemeente, is de netto CO2-uitstoot gelijk aan 0. Energiebesparing, duurzame energie en 
compensatie zijn middelen om dit doel te bereiken. Koplopers op dit gebied zijn Apeldoorn, 
Heerhugowaard, Tilburg, Groningen en Den Haag.(Bron: SenterNovem) 

3. 

CO2-monitoring: uw gemeente berekent jaarlijks de CO2 productie door burgers, bedrijven en de 
eigen (gemeentelijke) organisaties.   (vraag 3 klimaat & water) Hierbij gaat het erom dat de 
gemeente dit minimaal, op basis van globale modellen, doet. Er is een groeiende markt van 
gespecialiseerde adviesbureaus die hierin ondersteuning bieden (bijvoorbeeld BuildDesk, DE, 
Ecofys en DWA) 

4. 
Er is structureel budget gereserveerd op de begroting voor het klimaatbeleid.  (vraag 4 klimaat & 
water) Bij een structureel budget wordt er niet jaarlijks een afweging gemaakt maar is het een vast 
onderdeel van het budget voor minimaal een periode van 4 jaar.  

5. 

Uw gemeente maakt gebruik van de SLOK regeling. (Stimulering Lokale 
Klimaatinitiatieven)  (aanpassing vraag 1 klimaat & water) Medio juli 2008 is de nieuwe uitkering 
SLOK geopend: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. Aanvragen voor een SLOK-uitkering 
kunnen bij SenterNovem worden ingediend. Voorheen was dit de BANS regeling. 
www.senternovem.nl  

6. 
Uw gemeente heeft een ambtenaar in dienst die specifiek aanstuurt op 
energiebesparing/duurzame energie.   (vraag 9 klimaat & water) Meestal is deze persoon de 
energie coördinator of klimaat coördinator. Dit kan ook in samenwerking met buurtgemeenten zijn.  

7. 

Uw gemeente communiceert klimaatproblematiek breed naar de bevolking, daarbij steun en 
verbreding zoekend voor haar klimaatbeleid. Dit uit zich in jaarlijks minimaal een 
voorlichtingsactiviteit gericht op het brede publiek.   (vraag 5 klimaat & water) Klimaatvoorlichting 
kan worden vormgegeven door bijvoorbeeld een pagina/artikel in de lokale krant, publieke 
deelname aan acties als bijvoorbeeld warme truiendag, klimaatstraatfeest etcetera. Ter inspiratie 
zie: www.hier.nu  

8. 

In uw gemeente loopt een programma op scholen/onderwijsinstellingen gericht op klimaat en 
energie.  (Aangepaste vraag 15 klimaat & water) Scholen kunnen deelnemen aan een diversiteit 
aan projecten om leerlingen actief bezig te laten gaan met klimaatproblematiek en mogelijkheden 
voor energiebesparing. Zie bijvoorbeeld: www.cio-scholen.nl  
 
 

9. 

Uw gemeente stimuleert actief energiebesparende maatregelen bij haar inwoners (en 
huiseigenaren).  (wijziging vraag 12 klimaat & water) Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de 
communicatie over energie en milieu in het dagelijks leven. Er is een groeiende markt van 
producten en diensten om gemeenten hierin te ondersteunen. www.milieucentraal.nl 
www.bespaardaar.nl  

10. 

Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor het aandeel van het lokale energiegebruik dat 
afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, waterkracht, 
aardwarmte).  (vraag 14 klimaat & water) De huidige regering ambieert een aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020. Gemeenten kunnen het eigen potentieel in kaart 
brengen en daarop ontwikkelingsambities vaststellen.  

11. 

In uw gemeente is sprake van een actieve en gestructureerde samenwerking op het gebied van 
klimaat/energiebeleid.  (vraag 10 Klimaat & water) Overleg met maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven, woningcorporaties en andere stakeholders is van wezenlijk belang om het 
klimaatbeleid vorm te geven. Dit kan in de vorm van een lokaal of regionaal platform. 
Gestructureerd doelt op een formeel terugkerend overleg met agenda en notulering.  
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12. 
Uw gemeente is lid van het Klimaatverbond.  (nieuwe vraag) De Vereniging Klimaatverbond 
Nederland) is een organisatie van gemeenten die ondersteuning biedt en samenwerking bevordert 
rond lokaal klimaatbeleid. (www.klimaatverbond.nl  

13. 
De gemeente geeft binnen haar beleid met betrekking tot groenbeheer expliciet ruimte aan 
ecologisch beheer.   (vraag 20 duurzaam ondernemen) Bekende voorbeelden zijn ecologisch 
berm- en oeverbeheer waar ruimte wordt gegeven aan natuurlijke ontwikkeling en gestreefd wordt 
naar een vergroting van de biodiversiteit.  

14. 
In uw gemeente is een bomenbeleid vastgesteld.  (aanpassing vraag 21 duurzaam ondernemen) 
Het gaat om de combinatie van beleidsuitgangspunten wat betreft bescherming- en voorwaarden 
voor kappen van bomen en hoe deze worden uitgevoerd en toegepast in de praktijk.  

15. 
In uw gemeente is een beleidsambtenaar die natuur- en biodiversiteitbehoud in zijn of haar 
takenpakket heeft.  (vraag 22 duurzaam ondernemen) Sommige grotere gemeenten hebben een 
'eigen' bioloog/ecoloog. In kleinere gemeenten is het ook mogelijk om, bijvoorbeeld in gewestelijk 
verband, te werken met een ambtenaar die specifiek natuur en biodiversiteit in de gaten houdt.  

16. 
Uw gemeente heeft beschikking over een actueel overzicht van plant- (flora) en diersoorten binnen 
haar grenzen.   (vraag 23 en 24 duurzaam ondernemen) De gemeente dient hiertoe een 
inventarisatie van de voorkomende plant- en diersoorten binnen de gemeentegrenzen in bezit te 
hebben. Die inventarisatie kan heel goed samen met (lokale) natuurgroepen gedaan zijn.  

17. 

De gemeente houdt de 'rode lijstsoorten' bij die binnen de gemeentegrenzen voorkomen.  (vraag 
27 duurzaam ondernemen) Rode lijsten zijn in de natuurbescherming lijsten van planten en dieren 
die bedreigd worden met uitsterven en daarom wettelijk een beschermde status hebben gekregen. 
Voor de gemeente is het van belang om te weten waar mogelijk 'rode lijstsoorten' zich bevinden, 
bijvoorbeeld in verband met bouwplannen of infrastructurele werken.  

18. 
De gemeente voert gerichte actie om de leefomgeving van beschermde dieren en planten veilig te 
stellen en/of te verbeteren.  (vraag 28 duurzaam ondernemen) Inspanningen voor behoud van de 
lokale biodiversiteit zijn bijvoorbeeld het graven van poelen voor amfibieën of het aanleggen van 
ecoducten.  

19. 
Uw gemeente compenseert bij het uitvoeren van bouwplannen verloren gegaan groen door elders 
natuurfuncties te versterken.  (vraag 29 duurzaam ondernemen) Er bestaan voorbeelden van 
geïntegreerde gebiedsontwikkelingen waarbij de bouw als financiële drager dienstbaar is aan het 
versterken van natuurfuncties (groen en blauw).  

20. 

Uw gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer en onderhoud van 
de bestrating.  (vraag 18 duurzaam ondernemen) Een belangrijk argument tegen het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen is dat resten ervan steeds vaker in het oppervlakte -en grondwater worden 
aangetroffen. Het mag dan wel in het groenbeheer zelf relatief goedkoop zijn, maar de rekening 
wordt elders betaald, bijvoorbeeld in het verwijderen van giftige bagger.  

21. 

Uw gemeente heeft een structureel budget voor 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling/Natuur en 
Milieu Educatie'  (vraag 30 duurzaam ondernemen) NME-diensten zijn een belangrijke 
verbindende schakel tussen mondiale, nationale en lokale doelstellingen en de burger op het 
gebied van duurzame ontwikkeling Ref: www.lokale-nmc.nl  
 
 

22. 

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het klimaat verandert. Uw gemeente heeft inzicht in, of is 
bezig met het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van dergelijke veranderingen en de 
benodigde maatregelen voor adaptatie.  (nieuwe vraag) Klimaatverandering zal invloed hebben op 
ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen, waterbeheer en gezondheidszorg. Gemeenten en Rijk 
zijn bezig de verschillende opties voor adaptatie te inventariseren. Ref.: klimaatakkoord  

23. 

Uw gemeente beschikt zelf of in regionaal verband over een integraal waterplan dat is 
samengesteld met grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
andere instellingen.  (vraag 34 klimaat & water) Duurzaam waterbeheer brengt alle aspecten van 
het watergebruik en -beheer samen in een integraal waterplan. Daarmee geeft uw gemeente aan 
hoe 'water' een rol speelt in alle beleidsvelden, wat haar ambities zijn en hoe het samenspel is met 
de burgers, bedrijven, waterschappen, zuiveringsschap en andere betrokkenen.  

24. 

In uw gemeentelijk rioleringsplan wordt uitgegaan van de trits 'preventie, scheiden, zuiveren'. 
  (vraag 35 klimaat & water) Voor een positief antwoord zal de trits 'preventie, scheiden en 
zuiveren' heel duidelijk aangegeven worden in beleid en uitvoering rond rioleringsplannen.  
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25. 

De gemeente voert een actief voorlichtingsbeleid naar de bevolking op het gebied van 
waterbesparing.   (vraag 37 klimaat & water) Besparing van het watergebruik (zo'n slordige 120 
liter per dag per persoon) is heel goed mogelijk. Een waterbesparende douchekop, een zuinig 
toilet, de aanschaf van een regenton zijn slechts een paar ideeën die zonder hoge kosten tot grote 
besparingen kunnen leiden. Een duidelijke invulling van het aspect 'preventie'.  

26. 

Uw gemeente adviseert bedrijven op het gebied van waterbesparing.   (vraag 38 klimaat & water) 
Veel bedrijven hebben een groot watergebruik. De horeca, metaalbedrijven, landbouw- en 
veeteeltbedrijven zijn daar goede voorbeelden van. De Milieudienst Amsterdam wijst bedrijven 
door met behulp van een kleine checklist. De waterleidingbedrijven kunnen voor een gratis 'scan' 
zorgen bij een bedrijf dat veel water gebruikt. Een duidelijke invulling van het aspect 'preventie'.  

27. 

Uw gemeente gaat in het waterbeheer uit van de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'.   (vraag 39 
klimaat & water) Het waterbeheer, volgend op de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21ste 
eeuw, gaat uit van deze trits. Water vasthouden doe je bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
afstromend regenwater eerst in een plantsoen of open grond terechtkomt. 'Bergen' betekent dat 
de gemeente zorgt voor voldoende ruimte om (pieken) afstromend water op te vangen, 
bijvoorbeeld in ruime sloten met een langzaam oplopend talud. Afvoeren naar elders  

28. 

Uw gemeente heeft, bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen, een beleid gericht op 
het zoveel mogelijk 'open' houden van de bodem zodat regenwater kan infiltreren.   (vraag 40 
klimaat & water) Sommige wijken lijken wel totaal verhard te zijn. Het regenwater kan maar 1 kant 
op en dat is het riool in. Dat kan anders. Bijvoorbeeld door stoepen wat minder breed te maken, 
door openbaar groen te stimuleren waar afstromend water ook in kan lopen, door op 
parkeerplaatsen materiaal te gebruiken dat ruimte open laat voor vegetatie.  

29. 

Verharde oppervlakten in uw gemeente worden gecompenseerd met mogelijkheden voor extra 
wateropvang.   (vraag 42 klimaat & water) Een uitwerking van 'ruimte voor water' is dat bij de 
aanleg van een verhard oppervlak (een wijk, weg, kassencomplex of iets anders), compensatie 
plaatsvindt in de vorm van wateropslag. Het verharde oppervlak zal namelijk zorgen voor een 
versnelde afvoer van water bij hevige buien. De gemeente kan berekenen om hoeveel water het 
gaat en ervoor zorgen dat dit water binnen het gebied wordt opgevangen. Deze compensatie 
wordt primair binnen het plangebied gezocht en pas secundair buiten dat gebied. Ook hier is 
sprake van een uitwerking van het concept 'vasthouden en bergen'.  

30. 

Uw gemeente reserveert gebieden voor regionale seizoensberging van water.  (Aangepaste vraag 
41 klimaat & water) De zomers kunnen extreem droog worden door klimaatverandering. 
Hoogheemraadschappen en waterschappen hebben dan de grootste moeite om de 'boezem' op 
peil te houden . Maar ook voor de landbouw, natuur en voor de bewoonde omgeving (zeker als het 
om fundamenten van hout gaat), is het belangrijk om het grondwaterpeil zo hoog mogelijk te 
houden. Daarvoor is 'opslag' in het natte seizoen belangrijk.  
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Vragenlijst PROFIT 
nr.  vraag  

1. 

Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor energiebesparing bij de gebouwen in 
gemeentelijk eigendom en/of beheer.  (vraag 14 klimaat & water) Deze vraag doelt op al het 
energiegebruik waar de gemeente direct of indirect de financiële lasten voor draagt. Dus behalve 
het gemeentehuis en gemeentelijke diensten vallen hieronder eveneens scholen, welzijnscentra, 
gymzalen e.d. waarvan de energierekening via het gemeentefonds wordt betaald. 

2. 
Uw gemeente heeft de ambitie vastgesteld om zelf als organisatie uiterlijk in 2015 klimaatneutraal 
te zijn.   (nieuwe vraag) Eerste logische stap op weg naar klimaat neutrale gemeente . 
Klimaatneutraal, of beter CO2-neutraal, betekent dat de netto CO2-uitstoot van de eigen 
bedrijfsvoering gelijk is aan 0. (Ref: klimaatakkoord) 

3. 

Uw gemeente heeft formeel vastgelegd dat duurzaamheid het uitgangspunt is van haar 
inkoopbeleid.   (vraag 1 duurzaam ondernemen) In 2007 is via het klimaatakkoord afgesproken dat 
gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015. Het streven van 
individuele gemeenten naar het sneller behalen van deze doelen wordt aangemoedigd. (Ref.: 
Klimaatakkoord) 

4. 
De gemeente heeft de verklaring Duurzaam Inkopen van Senternovem ondertekend.  (nieuwe 
vraag) De intentieverklaring duurzaam inkopen is een eenvoudig statement dat formeel bevestigd 
dat de gemeente duurzaamheid serieus neemt en meeneemt bij het inkoopproces. Zie voor meer 
informatie: www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/deelname/index.asp  

5. 

Uw gemeente hanteert criteria voor duurzaam inkopen door ze concreet en transparant mee te 
wegen in alle aanbestedingstrajecten.  (vraag 2 duurzaam ondernemen) Dit betekent dat als een 
inkoper van de gemeente een offerte aanvraagt bij verschillende partijen hierin systematisch 
duidelijk wordt aangegeven dat en op welke wijze duurzaamheidscriteria mee zullen wegen in de 
selectieprocedure. 

6. 

Uw gemeente hanteert de criteria voor duurzaam inkopen voor zowel primaire als secundaire 
inkopen.  (vraag 3 duurzaam ondernemen) De primaire inkopen zijn zaken als stoeptegels, 
verkeerslichten, plantmateriaal, et cetera. Zaken die veelal in grote hoeveelheden worden 
ingekocht en vaak zijn uitbesteed aan onderaannemers. Secundaire inkopen zijn zaken die 
facilitair zijn aan het functioneren van het gemeentelijk apparaat. De koffiemachine, de inrichting 
van het gemeentehuis, e.d. Hier zijn vaak verschillende inkopers actief.  

7. 

Er is een budget voor de meerprijs van een duurzame aanbesteding, zodat de kosten voor 
aanschaf minstens 5% meer dan de prijs van het niet-duurzame product mag zijn.   (vraag 4 
duurzaam ondernemen) Door het hanteren van criteria voor duurzaam inkopen kan het gebeuren 
dat de aanbesteding iets duurder uitvalt. Veelal moeten inkopers zo 'goedkoop' mogelijk 
aanbesteden waardoor de criteria voor duurzaam inkopen wel gehanteerd worden maar niet 
leiden tot veel meer duurzame inkopen. 

8. 
De inkopers van uw gemeente hebben kennis van duurzame inkoopprocessen en worden 
regelmatig bijgeschoold.   (vraag 12 duurzaam ondernemen)SenterNovem, VNG en andere 
partijen organiseren regelmatig training- en ontmoetingsdagen over duurzaam inkopen.  

9. 
Uw gemeente koopt voor haar eigen gebruik 100% groene stroom in (verlichting, gebouwen et 
cetera).  (vraag 6/7 klimaat & water) Groene stroom is duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat kan 
zijn met behulp van windenergie, zonne-energie, biomassa-energie, of combinaties daarvan.(bron: 
VROM, SenterNovem) 

10. 
Uw gemeente hanteert bij de inkoop van bedrijfskleding milieu- en sociale criteria.  (vraag 5 
duurzaam ondernemen) Gemeenten kunnen bij een aanbesteding of gunning voor het 
aanschaffen van bedrijfskleding sociale en milieucriteria in acht nemen.  

11. 
Bij aanschaf van bedrijfsauto's speelt duurzaamheid een belangrijke rol en wordt uitgegaan van 
auto's met minimaal een A of B label.   (vraag 6 duurzaam ondernemen) Steeds meer gemeenten 
kiezen voor relatief schone auto's. ref SenterNovem. Onderdeel klimaatakkoord NB Bij gebruik 
van groen gas vraag met 'ja' beantwoorden. 

12. 

Voor eigen projecten is de gemeente verplicht om alleen gebruik te maken van hout met het FSC-
keurmerk of vergelijkbaar (zowel bij bouwprojecten als bij groenvoorzieningen). Nb: Als 
vergelijkbaar is tot op heden PEFC van Duitsland en Finland goedgekeurd  (vraag 7 duurzaam 
ondernemen) FSC en PEFC zijn mondiaal toegepaste certificering systemen. Deze keurmerken 
garanderen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.REF 
www.inkoopduurzaamhout.nl  



Duurzaam Dronten versie 02 februari 2012 73 

13. Binnen de gemeente wordt standaard dubbelzijdig geprint en gekopieerd.  (nieuwe vraag) De 
milieu en economische winst van dubbelzijdig gebruik van papier spreekt voor zich. 

14. 

Al het papier dat uw gemeente gebruikt is afkomstig uit duurzame bronnen, d.w.z.: gerecycled 
papier en niet chloor gebleekt, of papier met het FSC-keurmerk of vergelijkbaar.  (vraag 8/9 
duurzaam ondernemen) Gedoeld wordt op papier dat wordt ingekocht om op te printen en te 
kopiëren en papier voor drukwerk. Naast FSC wordt als vergelijkbaar erkend: PEFC Duitsland of 
PEFC Finland. Deze kenmerken staan op de pakken papier die de gemeente gebruikt. Deze eisen 
worden doorgegeven aan drukkers die in opdracht van de gemeente werken. 

15. 
In het gemeentehuis wordt koffie en thee geschonken met het Max Havelaar keurmerk of 
vergelijkbaar.   (vraag 13/14 duurzaam ondernemen) Max Havelaar is het erkende keurmerk voor 
fairtrade. Organische of biologische koffie en/of thee mag eveneens met ja worden beantwoord. 

16. 

Uw gemeente zorgt ervoor dat er een breed assortiment duurzame producten wordt aangeboden 
in de eigen kantine en/of de catering bij speciale gelegenheden.  (aanpassing vraag 15 duurzaam 
ondernemen) Dit betreft zowel biologische als fairtrade producten betreffen. Biologische of 
duurzame catering is een groeiende markt. Breed assortiment betekent meer dan 50% van het 
volume. Gedacht kan worden aan: zuivelproducten, vleeswaren, fruit, graanproducten, wijn, 
hapjes, chocolade(letters).  

17. 

De gemeente kiest er bewust voor dat in ieder geval een deel van haar financiele reserves op 
duurzame wijze worden beheerd.  (vraag 16 duurzaam ondernemen) De eisen van de Wet FIDO 
beperken de mogelijkheden van overheden om te kiezen voor duurzaam bankieren. Financiele 
instellingen spelen echter in toenemende mate in op de vraag naar producten die zowel duurzaam 
zijn als voldoen aan de wet FIDO. Zie eveneens : www.eerlijkebankwijzer.nl .De Eerlijke 
Bankwijzer geeft aan hoe banken scoren op natuur, klimaat, mensenrechten, wapens, corruptie en 
betrouwbaarheid. 

18. 

Uw gemeente ambieert op een aangegeven termijn Fairtrade Gemeente te worden.  (nieuwe 
vraag)De campagne Fairtrade Gemeente is een effectief middel voor de gemeente om haar 
duurzaam inkoopbeleid verder uit te dragen.Om Fairtrade Gemeente te worden, moeten de 
gemeente en haar inwoners actief zijn in het bevorderen van eerlijke handel. Zie voor de criteria 
waaraan voldaan moet worden www.fairtradegemeente.nl  

19. 

In uw gemeente is het terugdringen van CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit 
onderdeel van het beleid op verkeer & vervoer (mobiliteitsbeleid).  (aanpassing vraag 26 klimaat & 
water) Iedere gemeente heeft een beleid op verkeer en vervoer. Vaak gaat dat over doorstroming, 
oplossen van knelpunten, verminderen van geluidshinder en vervuiling. Maar gaat het ook over 
het verminderen van de uitstoot van CO2?De mobiliteit sector is verantwoordelijk voor ca. 20% 
van de broeikasgassen. Maatregelen bij verkeer en vervoer leiden, naast een vermindering van de 
CO2-uitstoot, tot een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. (Ref. Klimaatakkoord) 

20. 
De gemeente heeft een actief beleid op meer gebruik van het openbaar vervoer en de 
fiets.  (vraag 27 klimaat & water) Zijn er bijvoorbeeld concrete maatregelen geformuleerd? Met 
hieraan gekoppeld concrete (controleerbare) doelstellingen waarin wordt aangegeven hoeveel het 
gebruik van openbaar vervoer of fiets zou moeten toenemen? 

21. 
Uw gemeente stimuleert actief het auto delen  (nieuwe vraag) Volgens SenterNovem zijn 
autodeelvoorzieningen nu beschikbaar in 25% van de gemeenten. De gemeenten kan een rol 
spelen in het starten of uitbreiden van deze voorzieningen.  

22. 

De gemeente maakt gebruik van het advies van de fietsersbond en/of belangengroepen om de 
inrichting van de openbare ruimte voor langzaam verkeer te verbeteren  (aanpassing vraag 28 
klimaat & water) De lokale afdeling van de fietsersbond en initiatieven als een 'stoepenpatrouille' 
houden een gemeente scherp wat betreft verkeersveiligheid en conform van de inrichting voor 
voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers en ander langzaam verkeer. 

23. 
In uw gemeente is meer dan de helft van de woonstraten als 30 km zone aangewezen.  (vraag 29 
klimaat & water) De vraag doelt op woonwijken, omgeving van scholen, winkelstraten en andere 
gebieden waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen zijn. Deze worden ook wel 
aangeduid als "verblijfsgebieden".  

24. 

Uw gemeente heeft sinds 2005, met de verschillende groepen burgers en bewoners, een analyse 
gemaakt van de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersdruk en 
bereikbaarheid.  (Vraag 30 klimaat & water) Het gaat er hierbij om dat verkeersbeeld en de 
verkeersbeleving regelmatig wordt geactualiseerd.  
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25. 
Bij alle scholen zijn speciale voorzieningen getroffen voor het veilig maken van aan- en 
afvoerroutes en oversteekplaatsen.  (vraag 31 klimaat & water) Naast fysieke voorzieningen kan 
hierbij eveneens het stimuleren van de deelname aan een jaarlijkse actie als 'met de voet en fiets' 
naar school  

26. 

Tijdens de huidige beleidsperiode doet uw gemeente jaarlijks mee aan 'De Week van de 
Vooruitgang'.  (aanpassing vraag 32 klimaat & water) Waar eerder sprake was van een 'autovrije 
dag' is nu sprake van een hele week waarin diverse activiteiten worden georganiseerd. De Week 
van de Vooruitgang biedt diverse mogelijkheden om duurzame mobiliteit onder de aandacht te 
brengen.www.weekvandevooruitgang.nl 

27. 
Uw gemeente heeft een MVO-platform of stimuleert de oprichting van een MVO-platform  (nieuwe 
vraag)Lokale overheden kunnen samen met bedrijven MVO-projecten opstarten en zo 
maatschappelijke problemen breed aanpakken. Ref: MVO-Nederland 

28. 

Uw gemeente heeft een centraal aanspreekpunt voor ondernemers (ondernemersloket) waar 
MVO-advies deel uitmaakt van het dienstenpakket richting ondernemers.  (nieuwe vraag) 
Ondernemers die met MVO aan de slag willen, kunnen daarbij de hulp van lokale overheden goed 
gebruiken. U kunt bedrijven inzicht geven in hun eigen MVO-prestaties. En u kunt ondernemers 
adviseren welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Ref: MVO-Nederland 

29. 

Voor de gemeente is duurzaamheid uitgangspunt bij de inrichting en het beheer van haar 
bedrijventerreinen. Dit is neergelegd in de beleidsplannen en uitvoeringsplannen rond deze 
terreinen  (vraag 17 lijst duurzaam & ondernemen)Ook wel 'duurzaam parkmanagement' 
genoemd. Als een bestaand terrein wordt verduurzaamd spreekt men vaak over 'duurzame 
revitalisering'. Onderdeel hiervan kan zijn een collectieve aanpak van het vervoersmanagement 
en/of het gezamenlijk inkopen van duurzame energie. Zie voor meer informatie: 
www.duurzamebedrijventerreinen.nl 

30. 

Uw gemeente stimuleert energiebesparing bij bedrijven.  (aanpassing vraag 13 klimaat & water) 
Voor elk type bedrijfsleven zijn weer andere mogelijkheden. Een winkel met veel verwarming, een 
open deur en veel verlichting, vraagt iets heel anders dan een kantoorgebouw of een 
productiebedrijf. Er zijn dan ook voor al de verschillende sectoren instrumenten ontwikkeld. Het 
Energiecentrum stelt specifiek informatie en scans ter beschikking voor het MKB: 
www.energiecentrum.nl 

31. 

Uw gemeente controleert en handhaaft actief dat bedrijven energiebesparende maatregelen 
nemen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.  (aanpassing vraag 13 klimaat & water) In 
het Klimaatakkkoord is afgesproken dat gemeenten als bevoegd gezag op basis van de Wet 
Milieubeheer vooral bij de niet deelnemers aan het MJA-convenant de naleving van 
energievoorschriften handhaven. Het gaat hierbij om bedrijven met een energieverbruik van meer 
dan 25000 m3 aardgas (equivalenten) per jaar of 50.000 KWh per jaar. Zie eveneens 
www.meermetminder.nl  

32. 

Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor energiebesparing bij bestaande bouw.  (vraag 
14 klimaat & water) Nederland heeft als ambitie neergelegd dat:- vanaf 2020 2,4 miljoen 
bestaande woningen en kantoren blijvend 30% minder energie gaan verbruiken ten opzichte van 
1990 .- in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en kantoren minimaal een Energielabel B 
hebben, of twee klassen gestegen zijn (bijvoorbeeld van F naar D). 

33. 

Uw gemeente heeft meetbare ambitieuze doelen gesteld voor energiebesparing bij nieuwbouw. 
  (vraag 14 klimaat & water) Ambitieus = die gelijk zijn aan of verder gaan dan de afspraken in het 
Klimaatakkoord (gaat dus duidelijk verder dan het geldende bouwbesluit).Klimaatakkoord: het 
streven is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen 
en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Doelen EPC: 0,6 in 2011, 0,4 in 2015 

34. 
Uw gemeente heeft een coördinator aangesteld voor de uitvoering van het beleid duurzaam 
bouwen.  (vraag 16 klimaat & water) In kleine gemeenten kan dat een ambtenaar zijn die enkele 
uren daaraan besteedt. In grote gemeenten kunnen het een of meer ambtenaren zijn die daar 
fulltime aan werken. 

35. 

Uw gemeente heeft een structureel budget voor de implementatie van haar beleid met betrekking 
tot duurzaam bouwen.  (vraag 17 klimaat & water) Duurzaam bouwen vraagt om een sterke inzet 
van de gemeente. Dat betekent dat er ook geld moet zijn voor een medewerker en voor 
uitvoeringstaken, zoals het inhuren van een adviesbureau en het geven van voorlichting. Dat 
budget moet 'structureel' zijn, dus de komende jaren steeds vast in de begroting van de gemeente 
terugkomen.  
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36. 
Elk nieuwbouw- en grootschalig renovatie- of sloopplan wordt in een zeer vroeg stadium op de 
eisen van duurzaam bouwen doorgelicht.  (vraag 19 klimaat & water) De beste resultaten zijn te 
behalen als elk plan in de ontwerpfase wordt gecontroleerd op de criteria van duurzaam bouwen.  

37. 
Uw gemeente controleert en handhaaft de Energie Prestatie Coëfficiënt en andere afspraken als 
het gebruik van FSC-gecertificeerd hout op de bouwplaats.  (vraag 22 klimaat & water) Principe 
van 'thrust' but 'verifie' 
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Bijlage 3 Matrix beïnvloedingsmogelijkheden (rol) n aar programma’s 
collegeprogramma. 
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Voorbeeldfunctie X   X X X X X X X X 
(grond)eigenaar X X X X   X X X X   
Ontwerper/ beheerder X X X     X X X X   
Stimulator X   X   X X X X X   
Vergunningverlener / 
handhaver X X X X   X X X X   
Opdrachtgever X   X       X X X   
Facilitator / dienstverlener X   X X X   X X X X 
Beleidsontwerper / adviseur X X X X   X X X X X 
Regiehouder / regierol X X X X X X X X X X 
Marketeer / Acquisiteur X     X X X     X   
Volksvertegenwoordiger X X X X X X X X X X 
Communicator X X X X X X X X X X 
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Bijlage 4 beïnvloedingsmogelijkheden naar collegepr ogramma 
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 X X        X   Voorbeeldfuncti
e 

Plaatsen windturbine/ 
zonnepanelen op 
gemeentelijke 
gebouwen 

 X X X          Voorbeeldfuncti
e 

Verduurzaming 
gemeentelijk 
wagenpark 

 X X   X        (grond)-
eigenaar 
 

Verduurzamen 
openbare verlichting 

 X X X    X X     (grond)-
eigenaar 

Duurzaam onderhoud 
eigen gebouwen 

 X       X     Ontwerper/ 
beheerder 

Groenonderhoud 
zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen 

 X    X   X   X  Ontwerper/ 
beheerder 

Toepassen 
waterdoorlatende 
bestrating bij 
nieuwbouw en 
vervanging 

X X         X   Stimulator Gemeentelijke 
subsidie op 
zonnepanelen 

X X         X   Stimulator Aanbieden cursus 
‘het nieuwe rijden’ 
aan burgers en 
bedrijven 

X        X  X   Vergunningverl
ener/ 
handhaver 

Handhaven APV 
bijvoorbeeld 
hondenpoep en 
zwerfvuil 

X X X X X         Vergunningverl
ener/ 
handhaver 

Door 
vergunningverlening 
evenementen 
verduurzamen 

 
 
 

X X   X   X     Opdrachtgever Ruimtelijke inrichting 
en beheer 
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X X      X      Opdrachtgever Ontwikkelen 

duurzame 
schoolgebouwen 

X X      X      Facilitator/ 
dienstverlener 

Ontwikkelen 
lesprogramma voor 
basisscholen / VO 
over de millennium-
doelen 

 X X    X       Facilitator/ 
dienstverlener 

Dronten een 
aantrekkelijk 
vestigingsklimaat 
voor duurzame/fair 
trade bedrijven geven 

 X X X   X    X X  Beleidsontwerp
er/ adviseur 

Ontwikkelen 
biomassabeleid 

 X  X          Beleids-
ontwerper/ 
adviseur 

Beschikbaar stellen 
gemeentelijke kennis 
over duurzaamheid 

X X X         X  Regiehouder/ 
regierol 

Duurzame stedelijke 
ontwikkelen 
(toekomstvisie/ 
structuurvisie) 

X X      X      Regiehouder/ 
regierol 

Kinderen krijgen op 
school duurzame 
basiskennis 

X X        X  X  Volksvertegen
woordiger 

Ontwikkelen 
leefbaarheid / beter 
aansluiten bij 
woonwensen 

X X X X          Volksvertegen
woordiger 

Fairtrade en 
duurzaam inkopen 
van alle producten 

  X X          Marketeer/ 
acquisiteur/ 
communicator 

Duurzaam Dronten 
op de kaart zetten  

  X X          Marketeer/ 
acquisiteur/ 
communicator 

Duurzaam Dronten 
tussen de oren van 
medewerkers, 
burgers en bedrijven 
krijgen: dat levert 
40.000 Dronter 
citypromotors op 
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Bijlage 5 Tabel speerpunten beleid duurzaam Dronten  
 

Criteria Thema’s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Totaal  

Sociaal (People)            
Ontwikkeling  X  X X X X  X  6 
Educatie X X  X   X X X  6 
Gezondheid     X    X  2 
Veiligheid X X  X X X X    6 
Participatie X X  X X X X X X  8 
Cultuur    X   X  X  9 
Fairtrade X X  X X X X  X  7 
Ecologisch 
(Planet) 

           

Bodem X   X X      3 
(afval)Water X   X X      3 
Lucht X   X X      3 
Afval X   X X  X X   5 
Energie&Klimaat X   X X X X   X 6 
Natuur&Landschap X   X X     X 4 
Leefomgeving X   X X X X   X 6 
Economisch 
(Profit) 

           

MVO X X  X X  X X X  7 
Consumeren    X X    X  3 
Mobiliteit X   X   X  X  4 
Werkgelegenheid X X  X X   X X  6 
Samenwerken X X X X  X X  X  7 
Bouwen X   X X X X  X  6 

 
 
*Criteria: 

1. bestaand beleid 
2. maatschappelijk draagvlak 
3. financieel kaders/ weinig kosten 
4. voorbeeldfunctie 
5. meeliften op trends 
6. aansluiting gemeentelijke toekomstvisie 
7. beïnvloedbaar (stimuleren, faciliteren en afdwingen) 
8. uitvoerbaar 
9. aansluiten bij maatschappelijke initiatieven 
10. aansluiten bij natuurlijke potenties van Dronten 
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Bijlage 6 Doelstellingen SLOK-projecten 
 
• Energiebesparing 2% per jaar.  
• Beleidsmatige inbedding: opname van energiedoelstellingen in beleid van andere beleidsvelden. 
• 10% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt en 

geleverd via grootschalige en/of collectieve opties. 
• 40% opwekking en/of inkoop duurzame energie. 
• 5% besparing fossiele brandstoffen en/of inkoop duurzame brandstoffen.  
• Realiseren van een 25% verscherpte EPC; realiseren van een EPL van 8,0 tot 9,0 bij 

woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen.  
• Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, 

met gemiddeld 1% per jaar. 
• 5% van de huishoudens vertoont energiezuinig gedrag.  
• Realiseren van utiliteitsgebouwen met een verscherpte EPC van 25%.  
• Structurele samenwerking met bedrijven op bedrijventerreinen, gericht op minimaal 2% 

energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. 
• Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 2% per jaar. 
• Beleidsmatige inbedding. 
• Grootschalige duurzame energieopties. 
• Organisatieversterkende randvoorwaarden. 
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Bijlage 7 Duurzame instellingen en bedrijven binnen  gemeente Dronten 
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