Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren

Maurik, 21 november 2018
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Dat zegt het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), het gezaghebbende klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit
heeft ernstige gevolgen voor het weer, voor dieren en voor mensen. Bijna alle wetenschappers
zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral wordt veroorzaakt door de uitstoot van
CO2.
Gemeenten moeten flink aan de slag
Van alle gemeenten in ons land worden forse inspanningen gevraagd om de nationale en
internationale afspraken na te komen.
Internationale afspraken
Op 12 december 2015 was de klimaatconferentie van Parijs.
Toen gingen de 195 deelnemende landen waaronder Nederland
akkoord met de volgende doelen:
• De wereldwijde uitstoot van CO2 moet rond 2050 40% lager
zijn dan in 1990.
• De gemiddelde temperatuur op aarde mag maximaal 2
graden stijgen.
• We streven ernaar om de opwarming te beperken tot 1,5
graad.
• Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke
oorzaak van de overmatige CO2-uitstoot. Daarom moet hier
snel een eind aan komen.
Nationale doelstelling: energieneutraal in 2050
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die we gebruiken, op
een schone manier opwekken. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen
opwekken.
Warmte is ook een vorm van energie. Dus ook verwarmen doen we duurzaam. We verbranden
daar geen gas meer voor en maken onze woningen gasloos.
Daarnaast: voorbereiden op de gevolgen
Klimaatverandering is inmiddels in volle gang. Het weer wordt extremer: meer hoosbuien, langere
perioden van droogte en een stijging van de temperatuur. De impact op inwoners en bedrijven
kan groot zijn. Daarom moeten we ons wapenen tegen de gevolgen ervan. Dat begint met het
testen wat onze zwakke plekken zijn. Die maken we vervolgens klimaatbestendig en
‘waterrobuust’.
Ook daarmee wil Nederland in 2050 klaar zijn. Op dit terrein heeft de gemeente de regie.
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1.2

De ambitie van Buren

We nemen onze verantwoordelijkheid
We gaan aan de slag met duurzaamheid en klimaat. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat
we een integrale visie gaan ontwikkelen. Het uitgangspunt is om ten minste te voldoen aan het
Gelders Energie Akkoord.
We zijn ambitieus
De gemeenteraad heeft duurzaamheid en klimaat gekozen als belangrijkste thema. In het
opwekken van hernieuwbare elektriciteit lopen we nu voorop in Gelderland en dit willen we graag
zo houden. Dit betekent dat we de komende jaren nog meer duurzame energie gaan opwekken.
In de op te stellen klimaatvisie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame
energiebronnen. Tegelijkertijd zetten we in op meer energiebesparing. Want de energie die we
besparen hoeven we ook niet op te wekken.
We geven het goede voorbeeld
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Daarom verduurzamen we de gemeentelijke
eigendommen en onze eigen bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door duurzaam te gaan inkopen. We
werken aan bewustwording van de samenleving. Samen met inwoners en bedrijven zorgen dat
we de gemeente Buren een groene, gezonde en duurzame gemeente is om in te wonen, werken
en recreëren.
We zorgen voor veiligheid
Ondanks een veranderend klimaat moeten inwoners zich veilig voelen in Buren. Dat houdt in: de
gevaren kennen en deze wegnemen. We willen dat Buren bestand is tegen toenemende
wateroverlast, hitte en droogte van de aankomende jaren. In ons rivierenlandschap zijn we extra
kwetsbaar voor overstromingen.

1.3

Deze Startnotitie is de eerste stap

In de komende periode gaan we verder in gesprek met inwoners, samenwerkingspartners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zo gaan we gezamenlijk aan de slag met de
ambities en doelen voor duurzaamheid en klimaat. Als eerste stap in dit proces is deze
startnotitie opgesteld.
In deze notitie omschrijven we:
• welke kaders we hanteren,
• met welke speerpunten we aan de slag gaan, en
• op welke manier we dat gaan doen.
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Wist u dit al?

Buren wekte in 2016 23,4% van haar energie op een duurzame manier op.
Op het gebied van energie telt alles mee binnen ons grondgebied: van snelwegen tot de

waterkrachtcentrale van Rijkswaterstaat in Maurik.

Wist je dat de temperatuur in Nederland harder is gestegen dan gemiddeld: 1,7
graden in Nederland tegenover 0,8 mondiaal.
Elk jaar gebruiken we méér energie in plaats van dat we besparen.
Het aantal elektrische

auto’s in ons land stijgt snel, er zijn nu 3 openbare laadpalen
in onze gemeente.

Dorpen veel minder last hebben van hitte dan de stad. Hoe minder steen hoe beter!
Inwoners met vragen over energie kunnen gratis terecht bij het energieloket.

Buren is een aantrekkelijke gemeente voor projectontwikkelaars van zon en wind,
we hebben heel veel grondgebied!
Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot jaarlijks ongeveer 23.000 kilo CO2
uit.
Het is te verwachten dat we op den duur ook energie moeten gaan opwekken voor
andere gemeenten met een kleiner grondgebied.
Eén windmolen van 3 MW wekt evenveel energie op als 8 ha zonneveld.
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2. Onze opgaven
2.1

Focus op drie onderdelen

Duurzaamheid en klimaat zijn brede begrippen. Deze begrippen omvatten een breed scala aan
thema’s zoals energie, klimaat, biodiversiteit, afval en circulaire economie. We moeten echter
kiezen op welke onderdelen we de beschikbare capaciteit en middelen nu vooral voor gaan
inzetten.
Hoe hebben we de prioriteiten gekozen?
Om de goede keuzes te kunnen maken hebben we in de afgelopen periode een verkenning
uitgevoerd. We hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en
met betrokken inwoners. Op 21 juni 2018 heeft de raad klimaat en duurzaamheid tot belangrijkste
thema verkozen. Op 7 juli 2018 organiseerde de gemeente een klimaatcollege. Inwoners en
raadsleden waren welkom voor informatie over doelstellingen en opgaven.
Bij het kiezen van onze prioriteiten zijn we – mede op basis van de verkennende gesprekken en
vragen en wensen die daaruit naar voren zijn gekomen – uitgegaan van de volgende vragen:
• Wat zijn de harde afspraken?
• Waar liggen de grootste opgaven?
• Hoeveel invloed en regie heeft de gemeente?
• Hoeveel invloed heeft het op inwoners? En hoeveel invloed hebben zij zelf?
Dit zijn onze speerpunten
Het voorstel is om met de volgende speerpunten als eerste aan de slag te gaan in de periode tot
en met 2022:
1) Energie,
2) Klimaatadaptatie, en
3) Voorbeeldfunctie gemeente.
Hieronder zijn de speerpunten schematisch weergegeven. De gemaakte keuze houdt niet in dat

we niets doen op de andere thema’s zoals afval en circulaire economie. Het geeft aan op welke
onderdelen de prioriteit zal liggen in de komende periode.

VISIE &
UITVOERINGSPROGRAMMA

ENERGIE

KLIMAATADAPTATIE
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VOORBEELDFUNCTIE
GEMEENTE

We werken de speerpunten nog verder uit
In de komende periode gaan we doelen en ambities voor de gekozen speerpunten omzetten naar
een klimaatvisie. Op basis van de visie stellen we een uitvoeringsprogramma op. Daarin staan de
concrete maatregelen die we nemen om de doelen te halen. Waar mogelijk doen we dat met
onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We houden in de uitwerking van de
klimaatvisie en het uitvoeringsprogramma rekening met de punten die in de begroting aan de
orde zijn gekomen.
In de volgende paragrafen lichten we de gekozen speerpunten verder toe. Per onderdeel leest u:
• wat de kaders zijn,
• wat er nu al gebeurt,
• wat het voorstel is om nog te gaan doen (in het kader van de klimaatvisie) en,
• wat de quick wins zijn waarmee we direct kunnen starten.

2.2

Speerpunt 1: Energie

Wat zijn de kaders?
De gemeente Buren heeft al op drie niveaus afspraken gemaakt over de doelen die behaald moeten
worden. Namelijk op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. U leest er hier meer over.
Nationaal: Klimaatakkoord
Over de te bereiken doelen is een Klimaatwet in voorbereiding. De doelen worden vertaald in een
Nationaal Klimaatakkoord. Op hoofdlijnen zijn de afspraken uit het akkoord reeds vastgelegd. De VNG
vertegenwoordigde de gemeenten daarbij. In dit akkoord is afgesproken dat alle gemeenten eind 2021
een ‘warmtevisie’ hebben. Want energie gaat niet alleen om elektriciteit, maar ook over warmte. Het
doel: een traject uitstippelen om te zorgen dat in 2050 alle wijken aardgasvrij zijn. Als Buren maken we
duidelijk wat de alternatieve warmtevoorziening wordt en wanneer we met de verschillende wijken aan
de slag gaan. In 2019 maken we een start met die warmtevisie.

Provinciaal: Gelders Energie Akkoord (GEA)
De gemeente Buren heeft het Gelders Energie Akkoord (GEA) ondertekend. Dit is al uitgangspunt
opgenomen in het coalitieakkoord. We gaan ons dus inspannen om bepaalde doelstellingen te halen.
Het GEA monitort om de twee jaar of dit de gemeenten lukt. Daarnaast is de GEA vooral een
organisatie om verschillende partijen samen te brengen en kennis te delen.
Dit zijn de belangrijkste doelen:
• Een besparing van 1,5% energie per jaar.
• In 2023 wordt ten minste 16% van de energie duurzaam opgewekt.
• In 2050 is onze gemeente energieneutraal (het einddoel).
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Regio Rivierenland: Regionale Energie Strategie (RES)
In 2017 stemden de gemeenteraden in Rivierenland in met de startnotitie 'Groene Groei Rivierenland'.
Rivierenland besloot hiermee om regionaal samen te werken op een drietal duurzaamheidthema's:
energietransitie, circulaire economie en biobased economy. De prioriteit ligt bij het thema
energietransitie. Dat is inmiddels als eerste opgepakt: Regio Rivierenland start met de Regionale
Energie Strategie.
In het Klimaatakkoord is dit traject inmiddels verplicht gesteld voor alle regio’s in Nederland. Daarom
ontvangen alle gemeenteraden van Rivierenland begin 2019 een aanvullende startnotitie waar het
verplichte karakter uit blijkt. In het derde kwartaal van 2019 wordt de RES aan de raden voorgelegd.
De RES gaat over de sectoren ‘elektriciteit’ en ‘gebouwde omgeving’. VNG noemt de RES een
regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. In 2019 doen
we als regio een bod aan het Rijk: we zeggen hoeveel minder CO2 we als regio willen uitstoten in
2030. Daarna bepalen de gemeenten in de regio Rivierenland onderling hoeveel CO2 zij elk gaan
besparen. Zo verdelen we de totale regionale opgave.

Wat doen we al?
Op het gebied van energiebesparing lopen o.a. de volgende activiteiten:
Waar?
Basisscholen
Sport- en dorpsvoorzieningen
Gebouwen van stichtingen en
verenigingen
Gebouwen van de gemeente
Bedrijven (midden- en grootbedrijf)
Grondgebied van de gemeente

Wat?
Energielessen
Gratis energiescans
Revolverend fonds voor energiebesparende maatregelen
Energiebesparende maatregelen (zoals LED-verlichting)
Bevorderen van energiemaatregelen, de Omgevingsdienst
Rivierenland (ODR) treedt waar nodig handhavend op
Beleid formuleren voor grondgebonden zonnevelden.
De gemeente wil aan de slag met initiatiefnemers voor
zonnevelden, maar een zonneveld heeft invloed op het
landschap en de directe omgeving van inwoners. Het beleid
dat wordt opgesteld geeft voorwaarden die de gemeente
Buren stelt aan te realiseren zonnevelden.

Wat we voorstellen om te gaan doen?
•
•
•

•

We gaan verder aan de slag met de energietransitie op basis van de gemaakte afspraken
(besparing van 1,5% per jaar en ten minste 16% duurzame energie in 2023).
We stellen een warmtevisie op (2021 gereed).
We gaan beleid voor windenergie opstellen. Het gaat daarbij niet alleen om ruimtelijke
voorwaarden, maar ook over voorwaarden voor participatie in de opbrengsten. We houden
rekening met het beleid uit de Windvisie van de provincie Gelderland en de instrumenten die de
provincie Gelderland kan inzetten om windparken toe te staan.
Energie speelt uiteraard ook een grote rol binnen het derde speerpunt: onze voorbeeldfunctie
gemeente.

Wat zijn de Quick Wins?
• We willen in 2019 starten met een duurzaamheidslening voor onze inwoners. Daarmee kunnen zij
hun woning verduurzamen. Het voorstel hiervoor komt in het voorjaar van 2019 in de raad.
• We maken in prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. In 2019 gaan we in gesprek over
het nemen van extra duurzaamheidsmaatregelen.
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2.3

Speerpunt 2: Klimaatadaptatie

Wat zijn de kaders?
Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Er is een Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het doel: Nederland moet in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Daarvoor kijken we naar vier onderwerpen: wateroverlast, hitte,
droogte en overstromingen. Alle gemeenten brengen hun zwakke plekken in beeld en gaan hieraan
werken op basis van een uitvoeringsprogramma.

Wat doen we al?
•
•

We voeren een regionale stresstest uit voor ons gehele grondgebied. Daarmee krijgen we globaal
inzicht in de zwakke plekken in onze gemeente, zowel voor wateroverlast als droogte.
We zorgen voor waterberging en groen in de gemeente.

Wat we voorstellen om te gaan doen?
•
•
•

Straks zijn de zwakke plekken in onze gemeente bekend. Dan zoomen we daar in 2019 en 2020
dieper op in met een lokale stresstest.
De uitkomsten van de lokale stresstest bespreken we met partners. Aan de hand hiervan maken
we een visie en uitvoeringsprogramma.
Waar nodig passen we de inrichting van de openbare ruimte aan. Dat doen we aan de hand van
het uitvoeringsprogramma.

Wat zijn de Quick Wins?
• We nemen de uitgangspunten voor klimaatadaptatie mee in nieuw beleid. In elk geval in het
Integraal Beleid Openbare Ruimte, het nieuwe Groen- en Bomenbeleidsplan, de Omgevingsvisie
en in nieuwe ruimtelijke plannen.

2.4

Speerpunt 3: Voorbeeldfunctie

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie. Dat nemen wij serieus. Daarom kijken we hoe we onze
eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Voorbeelden zijn onder andere het
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, energiebesparing, mobiliteit, het aanleggen van meer
oplaadpunten voor elektrische auto’s en het duurzaam inkopen en aanbesteden.
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Wat doen we al?
•
•
•

We werken digitaal. Zo gebruiken we zo min mogelijk papier.
De gemeente Buren koopt haar stroom 100% duurzaam in.
We vervangen de verlichting in het gemeentehuis door led-verlichting.

Wat we voorstellen om te gaan doen?
•
•
•

We gaan zo veel mogelijk duurzaam inkopen. Hiervoor gaan we in 2019 beleid formuleren.
We onderzoeken hoe we gemeentelijke panden duurzamer kunnen maken. Hiervoor stellen we
een plan van aanpak op.
In de dienstverleningsovereenkomst met Avri nemen we klimaat- en duurzaamheidsaspecten op.

Wat zijn de Quick Wins?
• In het gemeentehuis gaan we afval scheiden.
• We onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen we op korte termijn kunnen uitvoeren voor de
gemeentelijke panden.
• Bij regulier onderhoud of renovatie kijken we of we gelijk iets aan duurzaamheid kunnen doen.
• We gaan communiceren wat we al doen.
• Stimuleren van meer duurzame mobiliteit door de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld door het
gebruik van een elektrische fiets voor woon-werkverkeer.
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3. Onze aanpak
3.1

Uitgangspunten: samen, proactief en kerngericht

In de gemeente Buren willen we het thema duurzaamheid en klimaat integraal opzetten. We willen de
stap zetten van denken naar doen. Daarvoor zijn allerlei activiteiten nodig. Namelijk op het gebied van
bewustwording, activering, samenwerking en actie. Deze startnotitie geeft daar sturing aan.

Voor het op te starten proces hanteren we een aantal uitgangspunten. Daarbij spelen we in op het
thema van het coalitieakkoord: samen, proactief en kerngericht. U leest onze uitgangspunten
hieronder.


Samen met de gemeenschap
In de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig. De gemeente wil daarom iedereen
uitnodigen en enthousiasmeren: denk mee en neem zelf initiatief! We trekken op met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen geven we invulling aan de
aanpak voor duurzaamheid en klimaat. Want de beste oplossingen ontstaan in de
gemeenschap zelf, worden gedragen door de gemeenschap en zijn nooit uitsluitend het
product van de gemeente.



Samen met de regio
Duurzaamheid en klimaat stoppen niet bij de gemeentegrens. Gemeenten en organisaties in
de regio kunnen elkaar helpen. Dat wil de rijksoverheid ook graag. Samen kunnen zij
investeren, kennis en expertise uitwisselen, innovatieve ideeën de ruimte geven en taken
onderling verdelen. Zo gaan we efficiënt om met beschikbare personele capaciteit, financiële
middelen én ruimte. En zo kunnen we de doelen halen.



Korte én lange termijn
Er zijn maatregelen op korte en lange termijn nodig.
• Korte termijn successen (quick wins) zijn nodig om bewustwording te creëren. En ze
werken inspirerend: we kunnen laten zien dat de aanpak echt iets oplevert voor de
samenleving.
• Een lange termijn aanpak is nodig om richting te houden. Zo’n aanpak geeft focus aan
alle inspanningen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.
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Doorlopend en flexibel proces
We willen de doelen bereiken. Daar zetten we op in, samen met inwoners en andere partners,
door middel van diverse projecten en activiteiten. Het is een traject met nog onbekende wegen
en richtingen en met vele keuzes en dilemma’s, bijvoorbeeld:
• Wat doen we zelf en wat laten we over aan de markt?
• Wie beschikt er straks over de opbrengsten?
• Wat doen we individueel en wat collectief?
• Welke ruimte willen we bieden aan zon en wind?
We gaan kijken hoe we daar het beste sturing aan kunnen geven.

De genoemde uitgangspunten werken we verder uit in de klimaatvisie. Naast de inhoud is namelijk het
proces van belang voor het bereiken van de doelen en ambities.

3.2

Proces

Hierna ziet u een schematische weergave van het proces dat we gaan volgen. We onderscheiden de
volgende mijlpalen en activiteiten (op hoofdlijnen):
• Deze startnotitie markeert het begin van het proces.
• Daarna gaan we in gesprek met onze inwoners en overige stakeholders. Op basis daarvan gaan
we aan de slag met het opstellen van de klimaatvisie en het uitvoeringsprogramma. We leggen de
klimaatvisie voor aan de raad en het uitvoeringsprogramma aan het college.
• Het beleid voor grondgebonden zonnevelden wordt in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de
raad.
• Ook het voorstel voor de duurzaamheidslening komt in de eerste helft van 2019 in de
gemeenteraad.
• Zijn er nieuwe kansen om snel resultaten te boeken (quick wins)? Als het maar even kan pakken
we die direct op.
• Intussen is er een doorlopend proces: het creëren van bewustwording en van draagvlak. Dat is
zowel intern als extern nodig. Dit doen we door communicatie en voorlichting (onder andere het
Energieloket). Maar bijvoorbeeld ook door duurzame initiatieven ‘in the spotlight’ te zetten.

Beleid

Uitvoering

Startnotitie

Beleid
Zonnevelden

Gesprekken intern

Klimaatvisie

Duurzaamheids
-lening

Gesprekken inwoners

Uitvoeringsprogramma

Gesprekken regio en provincie

2018

2019

Raadsvergadering

2020

Raadsvergadering

Raadsvergadering

Bewustwording & draagvlak

Dit staat er in de klimaatvisie
De klimaatvisie beschrijft de strategie en doelstellingen voor de speerpunten en formuleert
uitgangspunten voor de uitvoering. De bestaande of toekomstige vraagstukken komen aan bod.
Daarna beschrijven we de keuzes en richtingen die Buren hierbij kiest, zowel inhoudelijk als wat
betreft het proces.
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2050

Dit staat er in het uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma is meer concreet. Hier staat:
• wat we concreet gaan doen,
• welke stappen we nemen,
• wie deze gaat zetten,
• binnen welke periode,
• met welke budgetten, en
• hoe we gaan monitoren of we bereiken wat we willen bereiken.

Bewustwording van alle partijen
We maken partijen bewust van de bijdrage die zij kunnen leveren aan duurzaamheid en
klimaatadaptatie. Daarmee groeit de bereidheid om in actie te komen. Het gaat hierbij niet alleen om
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, maar heel nadrukkelijk ook om de
gemeentelijke organisatie zelf. Het belangrijkste instrument hierbij is communicatie.

3.3

Organisatie

Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad:
• legt op hoofdlijnen de kaders vast voor de visie en de uitvoering;
• stelt de benodigde budgetten beschikbaar;
• controleert of het college de plannen binnen de gestelde kaders uitvoert.
Het college:
• is beslissingsbevoegd voor de uitvoering (op basis van de startnotitie, vastgestelde visie en
het uitvoeringsprogramma).
De raad nemen we regelmatig mee in het proces, ook via de themabijeenkomsten in het kader van de
begroting. Op deze manier kan de raad haar controlerende functie goed uitvoeren. Eén keer per jaar
plannen we een informatieve/interactieve bijeenkomst met de raad.

Hoe gaan we dit doen?
We gaan een organisatie inrichten die de werkzaamheden in samenhang gaat aansturen en
uitvoeren. Ook moet een goede afstemming tussen bestuur en ambtelijke organisatie worden
geborgd. We zorgen ervoor dat de kennis en expertise uit de organisatie wordt samengebracht.
Daarnaast zorgen we ervoor dat communicatie en financiën goed zijn ingebed in de organisatie. De
procesmanager duurzaamheid bewaakt samen met de beleidsmedewerker duurzaamheid de
samenhang binnen de organisatie.
We werken samen met onze partners
We werken nauw samen met onze partners voor de doelstellingen uit het GEA en de RES. Daarnaast
zijn er meerdere stakeholders met wie we regelmatig contact hebben, afstemmen en samenwerken,
zoals: Alliander, woningbouwcoöperaties, energiecoöperaties (b.v. eCoBuren), het Energieloket, de
GGD, Avri, regio, waterschap en provincie. We zoeken hen op wanneer zij relevant zijn voor het
onderwerp.
We vormen een klankbordgroep
We stellen een klankbordgroep in. In de klankbordgroep nemen vertegenwoordigers vanuit de
gemeenschap (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) zitting die affiniteit of
deskundigheid hebben op het gebied van duurzaamheid en/of klimaatadaptatie. Dit biedt de
gelegenheid om voortdurend zaken af te stemmen, input te krijgen en draagvlak te creëren. De
samenstelling van de klankbordgroep kan variëren, afhankelijk van de fase of specifieke projecten die
op een bepaald moment actueel zijn.
Werkgroep Ruimte
Periodiek gaan we met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad in gesprek over duurzaamheid en
klimaatadaptatie. Dit agenderen we via de bestaande werkgroep Ruimte of we zetten - desgewenst een aparte werkgroep op voor het thema Duurzaamheid.
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3.4

Participatie en communicatie

Participatie en kerngericht werken
De gemeente Buren vindt participatie en in het bijzonder kerngericht werken belangrijk. We gaan onze
inwoners in de komende periode betrekken bij de totstandkoming van de Klimaatvisie en de verdere
uitvoering. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij het lopende traject rondom burgerparticipatie en
kerngericht werken in onze gemeente, o.a. de pilots die georganiseerd worden in het kader van
kerngericht werken. Waar dat vanwege gestelde termijnen of gemaakte afspraken niet kan, volgen we
ons eigen spoor om de inwoners tijdig te betrekken.
Om input op te halen voor de klimaatvisie gaan we actief in gesprek met inwoners en andere
stakeholders. We willen iedereen uitnodigen om mee te denken. En dat doen we langs verschillende
wegen en sporen en via de inzet van verschillende instrumenten. Bij het uitvoeringsprogramma maken
we een onderscheid in de uitvoering van maatregelen die gemeentebreed van belang zijn en de
uitvoering van maatregelen die we kerngericht oppakken.
We zoeken logische momenten om naar buiten te treden. Zo gaat ook energiecoöperatie eCoburen
volgend jaar alle kernen langs. We kijken of we daarop kunnen aansluiten en dit gezamenlijk kunnen
oppakken.

Verschillende kanalen
Met de inwoners bepalen we op welke manier zij geïnformeerd willen worden. We hebben uiteraard
onze gebruikelijke kanalen:
• website van de gemeente;
• magazine StadBuren;
• pagina gemeentenieuws ;
• social media.
Wanneer er behoefte aan is, ontwikkelen we een aparte webpagina. Daar kunnen inwoners,
ondernemers en maatschappelijk partners elkaar kunnen ontmoeten en worden initiatieven vanuit de
gemeenschap in beeld gebracht.
Naast de gebruikelijke kanalen gaan we breed kijken welke andere instrumenten we kunnen inzetten
om onze inwoners te betrekken en enthousiasmeren.
Uitwerking in communicatieplan
De wijze waarop we concreet invulling geven aan participatie en communicatie werken we nog nader
uit in een communicatieplan.

3.4

Financiën

In de begroting voor 2019 is € 40.000,-- opgenomen voor klimaat en duurzaamheid. Een groot
gedeelte hiervan is bestemd voor het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma en het
organiseren van bijeenkomsten.
Wij doen een voorstel voor de benodigde kosten en financiering van de activiteiten die we willen
uitvoeren. Dat doen wij op basis van de visie en het uitvoeringsprogramma.
Omdat duurzaamheid een breed thema is, komt de financiering van de uitwerking niet alleen uit het
budget van Milieubeheer maar ook uit andere gemeentelijke budgetten.
Voor de grote maatschappelijke opgaven – waaronder de energietransitie – werken het Rijk,
gemeenten, provincies en waterschappen aan een gezamenlijke aanpak via het Interbestuurlijk
Programma (IBP). Mogelijk dat in dat kader ook (extra) middelen beschikbaar kunnen komen.
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