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Aanbiedingsformulier voor AB 
Bijlage bij agendapunt 10 

Datum  6 mei 2019 

Onderwerp Programmaplan Duurzaamheid Verseon:  2019058696 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter bespreking 

Toelichting door M. Krul  

Bijlagen  Programmaplan Duurzaamheid 

 

Besluitpunten bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het Programmaplan 
Duurzaamheid. 
 
Aanleiding  
De laatste jaren is er onder andere door het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet veel 
aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ook het Rijk, gemeenten en 
provincie hebben hier oog voor en willen meer inzet op dit onderwerp. Het Energieakkoord 
Holland Rijnland, dat de Omgevingsdienst in 2017 heeft ondertekend, onderstreept het belang 
dat alle betrokkenen aan dit onderwerp hechten. Als uitvoerende organisatie speelt de 
Omgevingsdienst binnen haar werkveld een belangrijke rol bij het bevorderen van de 
doelstellingen uit het Energieakkoord Holland Rijnland en - breder - het verduurzamen van de 
samenleving. Niet verwonderlijk dus dat de deelnemers Duurzaamheid tot speerpunt hebben 
benoemd in de strategienota 2018-2021. 
 
Met het opstellen en het uitvoeren van het voorliggende programmaplan Duurzaamheid zet 
de Omgevingsdienst de eerste stap om invulling te geven aan het speerpunt.  
 
(Wettelijk) kader 
De strategienota 2018-2021. 
 
Oplossingsrichtingen  
Binnen de nieuwe programmastructuur van de dienst bundelt het programma Duurzaamheid 
de dienstverlening op dit gebied. De belangrijkste focuspunten binnen het programma zijn:  

• Regionaal Energieakkoord 

• Duurzaamheidsadvisering 

• Innovatie bedrijfsbenadering 

• Faciliteren Duurzaamheidsfondsen 
 

Er zijn twee aandachtsgebieden toegevoegd aan het programmaplan, namelijk Biodiversiteit & 
Klimaatadaptatie en Communicatie & kennisdeling. Deze zijn toegevoegd omdat naast energie 
er veel oplossingsrichtingen voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen gevonden moet 
worden in het koppelen met opgaven rondom Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Daarnaast is 
kennisdeling ook een speerpunt in de strategienota.  
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De activiteiten binnen het programma Duurzaamheid die voortvloeien uit de reguliere 
(wettelijke) taken en de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de reguliere (wettelijke) 
taken, zijn reeds opgenomen in de werkplannen 2019. 
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen het Programmaplan Duurzaamheid. 
 
Aldus kennisgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019,  
 
de voorzitter,      de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian    M.E. Krul 
  
 
 


