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1  AMBITIE EN BELEID 
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksvragen centraal over de opbouw, borging en 

uitwerking van de ambities en het beleid voor duurzaamheid van de gemeente Katwijk. Het 

hoofdstuk gaat zowel in op de algemene kaders voor duurzaamheid als 

duurzaamheidsaspecten in ander gemeentelijk beleid. 

 

 

1.1  TOTSTANDKOMING BELEID 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

1.  Op basis waarvan is Katwijk tot een keuze gekomen van de ambities en de  

voorgestelde uitvoering? 

 

De directe aanleiding voor een specifiek duurzaamheidsbeleid is gelegen in het 

coalitieakkoord 2006-2010 en het collegebeleidsprogramma ‘Samen aan de slag! ’. Het 

coalitieakkoord benoemt ambities rondom het thema ‘samen-leven’. Dat betekent onder 

andere ‘oog hebben voor het behoud aan kwaliteit en gebruiksruimte wereldwijd, ook voor 

toekomstige generaties’. Duurzame ontwikkeling past daarbij. De coalitie stelt in het 

coalitieakkoord dat sociale, ecologische én economische ontwikkelingen vanuit een 

wereldperspectief in samenhang en evenwicht gebracht moeten worden, volgens de 

zogenoemde Triple P-benadering: People, Planet en Profit. Een duurzame lokale 

samenleving en een bovengemiddeld ambitieniveau voor lokaal milieubeleid is het 

uitgangspunt voor de komende vier jaar.1 

 

Deze duurzame ambities vinden in 2007 hun uitwerking in het opstellen van een 

‘duurzaamheidsprofiel’. Het adviesbureau CSR-Academy heeft een basis-

duurzaamheidsprofiel ontwikkeld en heeft een werkwijze ontwikkeld om samen met de 

gemeente tot een specifiek duurzaamheidsprofiel te komen. CSR-Academy ondersteunt de 

gemeente met de uitwerking van het profiel door middel van diverse interne sessies, zowel 

op ambtelijk als op bestuursniveau.  

 
                                                             
 

 

1  Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2006-2010, 21 december 2005 en collegebeleidsprogramma ‘Samen aan 

de slag’, 23 mei 2006, p.6. 
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In deze sessies komen de definitie en verschijningsvormen van duurzaamheid, de ambities 

van Katwijk, de kansen en hindernissen en de rol van de gemeente aan bod.2 Sessies met 

externe stakeholders (regio, bedrijven, instellingen et cetera) stonden op de planning. De 

wijkraad Valkenburg, Stichting Kocon, Flora Holland en de Katwijkse 

ondernemersvereniging is gevraagd om feedback op de conceptvisie, welke verwerkt is in 

het definitieve profiel. Wat opvalt in hun reacties is dat het initiatief positief wordt 

ontvangen, maar dat het profiel nog scherper mag in de zin van concrete resultaten en 

doelstellingen.3 4 Op 4 september 2007 stelt het college het ‘Duurzaamheidsprofiel 

Katwijk’ vast. 

 

Het duurzaamheidsprofiel wordt aan de raadscommissie Ruimte gepresenteerd in 

november 2007. De kritiek vanuit de gemeenteraad is dat het profiel te weinig concreet is. 

Ten behoeve van de kaderstelling ontbrak het volgens de raad aan concretisering van 

uitvoering en monitoring. Er is toen afgesproken dat er een Plan van Aanpak opgesteld zou 

worden (zie verder paragraaf 1.3). Uiteindelijk stelt de raad het duurzaamheidsprofiel vast 

op 25 september 2008. Het Plan van Aanpak is in april 2008 door het college vastgesteld. 

Het college besluit daarbij het ter kennisname toe te zenden aan de raad en geen besluit te 

vragen, omdat het uitvoering betreft. In het raadsvoorstel bij het duurzaamheidsprofiel is 

dit toegelicht. 

 

Voor de aanleiding van het opstellen van het profiel is verwezen naar het 

collegebeleidsprogramma. Het college wil bij de inrichting van een ‘veranderende 

samenleving’ rekening houden met de behoeften van de toekomstige generaties, door 

aandacht te hebben voor de ‘ingrijpende veranderingsprocessen op het gebied van klimaat, 

water, mobiliteit, bouw, ruimte en energievoorziening’.5 

 

 

  

                                                             
 

 

2  Presentatie CSR, Eerste bijeenkomst projectgroep duurzaamheid, 17 april 2007 

3  Beknopte samenvatting reacties stakeholders Katwijk’, Bijlage 2 bij collegevoorstel ‘Duurzaamheidsprofiel 

voor de gemeente Katwijk’, zaaknummer 2006-27835, 16 augustus 2007. 

4  Presentatie CSR, Bijeenkomst duurzaamheid directieraad, 28 november 2007. 
5  Raadsvoorstel ‘Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid Katwijk’, zaaknummer 2008-18788, 25 september 

2008. 
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1.2  AMBITIES EN DOELEN ALGEMEEN 
 

In deze paragraaf staan de belangrijkste algemene doelen en ambities geformuleerd ten 

aanzien van duurzaamheid van de gemeente Katwijk 

 

Definitie duurzaamheid 

Duurzaamheid is een breed begrip. In het raadsvoorstel bij het duurzaamheidsprofiel 

neemt Katwijk de definitie van duurzame ontwikkeling over van de Commissie Brundtland 

van de Verenigde Naties. Duurzame ontwikkeling wordt daarbij omschreven als een 

ontwikkeling waarbij in de huidige behoeften kan worden voorzien zonder het vermogen 

van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, aan te tasten. Het 

economisch, sociaal en ecologisch beleid van de gemeente dient volgens het voorstel 

duurzaam met elkaar geïntegreerd en in samenhang en evenwicht gebracht. Dit volgt uit 

de Triple P-benadering: People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch). 

 

Katwijk vertaalt dit als volgt naar een eigen definitie in het duurzaamheidsprofiel: ‘ 

 

“Katwijk wil vanuit haar traditie en identiteit de samenleving duurzaam 

inrichten, waarbij het voor huidige en toekomstige inwoners en bezoekers 

aangenaam en goed wonen, werken en leven is, en zal daartoe waar nodig 

vernieuwend handelen.” 6  

 

In deze Katwijkse definitie wordt duurzaamheid breder opgevat dan alleen het 

milieuaspect. Het thema wordt ook bezien vanuit een ontwikkelingsperspectief: komende 

generaties kunnen ook in hun eigen behoeften blijven voorzien. En ten derde is de traditie 

en identiteit een belangrijk vertrekpunt voor de aanpak: samenhang en betrokkenheid zijn 

in Katwijk belangrijke waarden.7 

 

Vier thema’s 

Het college schrijft in het voorstel aan de raad dat voorkomen moet worden dat de 

aandacht voor duurzaamheid te breed blijft en te vaag. Het college toont zich bewust van 

het gevaar van dit ‘containerbegrip’. Een te brede invulling bemoeilijkt immers een 

gerichte uitwerking en controle en zou de aandacht versnipperen. Daarom is het van 

belang duidelijke keuzes te maken.  

 

                                                             
 

 

6  Raadsvoorstel ‘Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid Katwijk’, 25 september 2008 en 

‘Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk. Visiedocument’, zaaknummer 2008-18788, 25 september 2008, p.8 

7  Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk. Visiedocument’, 25 september 2008, p.9.  
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Katwijk richt zich om die reden in het duurzaamheidsprofiel op vier specifieke thema’s: 

 Bouwen en inrichten 

 Wijkbeheer en leefomgeving 

 Eigen handelen 

 Sociale duurzaamheid. 

 

Navraag leert dat deze vier thema’s gekozen zijn uit een lijst van twaalf mogelijke 

aandachtsgebieden die de projectgroep in 2007 opstelde. Vooral de combinatie met de 

grote ruimtelijke opgave van Katwijk maakte het thema bouwen en inrichten van belang. 

 

Ambitieniveau 

Het ambitieniveau dat de gemeenteraad van Katwijk hierbij nastreeft, is vertaald naar de 

volgende vier ambities: 

 De gemeente hanteert een bovengemiddeld ambitieniveau voor lokaal 

milieubeleid. 

 De gemeente profileert zich met het duurzaamheidsbeleid als een gemeente die 

groot belang hecht aan een duurzame ontwikkeling. 

 De gemeente integreert duurzaamheid in alle beleidsplannen van de gemeente. 

 De gemeente ontwikkelt beleid ten aanzien van duurzame energieproductie, 

schone en zuinige mobiliteit, een energiezuinige gebouwde omgeving, duurzame 

bedrijvigheid (inclusief glastuinbouw) en klimaatbestendige leefomgeving.8 

 

 

1.3  FORMALISERING AMBITIES 
 

In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod: 

2. Op welke wijze zijn de ambities vastgelegd en geformaliseerd? 

3. In welke mate integreert de gemeente duurzaamheid concreet in het gemeentelijk 

(en regionaal) beleid? 

 

Toelichting ambities 

In een aparte toelichting op het duurzaamheidsprofiel staat beschreven wat onder de vier 

ambities wordt verstaan.9 Een analyse van de vier thema’s en de toelichting daarop levert 

de volgende bevindingen op.  

 

                                                             
 

 

8  Duurzaamheidsprofiel, 25 september 2008, p.9. 

9  Raadsvoorstel ‘Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid Katwijk’, 25 september 2008 en 

Duurzaamheidsprofiel, Bijlage 2 - ‘Toelichting duurzaamheidsambities’. 

8



Een eerste bevinding betreft de eerste ambitie. In de toelichting is niet gedefinieerd of 

omschreven wat het gemiddelde is, waarboven Katwijk uit wil stijgen. Het is bovendien 

niet duidelijk of dit milieuambities van omliggende gemeenten betreft, ambities van alle 

gemeenten in Nederland of van normen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Het enige 

dat is opgemerkt, is dat het eerdere milieubeleid als doelstelling heeft ‘het verbeteren van 

het milieu’, en dat dat niet in overeenstemming is met het ambitieniveau uit het 

coalitieakkoord. Uit de interviews en een collegevoorstel blijkt dat hiermee bedoeld is dat 

Katwijk zich méér wil inspannen voor duurzame ontwikkeling dan waartoe zij wettelijk 

verplicht is.10 Meerdere geïnterviewden hebben aangegeven dat het niet de bedoeling is 

geweest dat Katwijk een hoger ambitieniveau dan andere gemeenten in Nederland 

nastreefde. De rekenkamercommissie constateert hierbij dat de gemeenteraad met het 

profiel wel het ‘bovengemiddelde niveau’ vast heeft gesteld, maar zonder uitgewerkte 

definitie van wat dan ‘gemiddeld’ is en ten opzichte van wie. 

 

De tweede ambitie gaat over profilering. De rekenkamercommissie constateert dat in het 

duurzaamheidsprofiel evenmin concreet is gemaakt, wat de gemeente bedoelt met 

profilering. In de toelichting staat dat Katwijk duurzaamheid wil toevoegen als een 

karaktereigenschap van de gemeente, en zich bij de aansturing en inrichting van de 

samenleving wil laten leiden door dit uitgangspunt. In de toelichting koppelt Katwijk 

profilering eveneens aan de vier thema’s, en aan de rollen die de gemeente kan innemen 

ten aanzien van duurzaamheid. De rollen die bij profilering staan genoemd zijn: het geven 

van een voorbeeldfunctie, het stimuleren van duurzaam denken en handelen, en het 

fungeren als spin in het web (bruggenbouwer en netwerker) voor de uitwisseling van 

kennis en ervaring over duurzaamheid. 

 

De derde bevinding betreft de derde ambitie om duurzaamheid in alle beleidsplannen van 

de gemeente te integreren. Deze ambitie is gekoppeld aan zowel beleidsplannen als 

duurzaamheidsprojecten. Daarbij dienen beleidsplannen duurzaamheidsdoelstellingen en 

prestatie-indicatoren te bevatten. Tevens dient duurzaamheid opgenomen te worden in de 

Planning & Controlcyclus (P&C-cyclus). De toelichting op de ambitie om deelbeleid op een 

aantal terreinen te ontwikkelen bevat een opsomming van een aantal recent vastgestelde 

notities op de genoemde beleidsterreinen. Hoe deze opsomming zich verhoudt tot de 

ambitie om juist op deze terreinen beleid te ontwikkelen, is niet duidelijk gemaakt. 

Betekent dit dat de ambitie bij het verschijnen van het duurzaamheidsprofiel reeds is 

gerealiseerd, of wil de gemeente meer? 

 
                                                             
 

 

10  Collegebesluit ‘Concrete uitwerking van het visiedocument Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk’, 

zaaknummer 2007- 025227, 15 april 2008. 
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De rekenkamercommissie constateert dat de uitwerking van de ambities niet specifiek, 

meetbaar of tijdgebonden is. Concrete doelstellingen gekoppeld aan een budget en/of een 

tijdspad ontbreken. De combinatie van een algemene definitie van duurzaamheid, de keuze 

voor vier thema’s en een vertaling in vier ambities is niet consequent uitgewerkt, waarbij 

continue onderlinge verwijzingen naar thema’s, ambities en de definitie eerder verwarrend 

werken dan dat ze duidelijkheid verschaffen. In het duurzaamheidsprofiel is een 

schematische weergave opgenomen van de verhoudingen tussen beleid, ambities en 

uitvoering. De helderheid die met dit schema (zie figuur 1.1) is beoogd, vindt de 

rekenkamercommissie in ieder geval niet terug in de opbouw van het 

duurzaamheidsprofiel, laat staan in een koppeling tussen de vigerende beleidsplannen en 

afdelingsplannen (zie ook hoofdstuk 2). 

 

Figuur 1.1 Relatie duurzaamheid met beleids- en afdelingsplannen 11 

 

Plan van Aanpak 

Het Duurzaamheidprofiel vormt het beleidskader van het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid van Katwijk. Nadat het college het profiel vaststelde, is het 

vervolgens uitgewerkt in het Plan van Aanpak ‘Invoering duurzaamheid in de 

gemeentelijke organisatie’. Dit Plan van Aanpak is in april 2008 vastgesteld door het 

college. Het valt de rekenkamercommissie op dat het college vaart maakt met de uitvoering 

van de duurzaamheidsambities. Het college loopt met de uitwerking van het Plan van 

                                                             
 

 

11 Duurzaamheidsprofiel, p.10 
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Aanpak namelijk vooruit op de besluitvorming door de raad over het 

duurzaamheidsprofiel, die pas in september 2008 het duurzaamheidsprofiel heeft 

vastgesteld. Het Plan van Aanpak is niet vastgesteld door de raad, omdat de ambities en 

doelstellingen volgens de gemeenteraad te uitvoeringsgericht waren en vaststelling hiervan 

niet onder de kaderstellende rol van de raad zou vallen. 

 

Het Plan van Aanpak is in de woorden van de gemeente Katwijk gericht op een 

‘verankering’ van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie.12 Hiertoe zijn in het 

Plan van Aanpak negen concrete (pilot)projecten en activiteiten benoemd (zie ook 

paragrafen 3.2.1 en 3.2.2.): 

1.  Duurzaamheidsverslag 

2.  Duurzaamheid in afdelingsplannen 

3.  Duurzaamheidsbeoordeling in checklist college- en raadsvoorstellen 

4.  Verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling in de ambtelijke organisatie 

(ambtelijke regiegroep) 

5.  Communicatietraject ter bevordering van een duurzaam Katwijk 

6.  Actualisatie duurzaam bouwen en inrichten beleid (DuBo - regionaal) 

7.  Introductie Beleidskader Duurzame Stedenbouw (regionaal) 

8.  Ontwikkelen van een ambitieniveau voor duurzame gebiedsontwikkeling in 

Katwijk: pilotproject DPL voor nieuwbouwwijk ’t Duyfrak 

9.  Actualiseren regionaal klimaatbeleid (regionaal). 

 

Het Plan van Aanpak is volgens de toelichting in het collegevoorstel bedoeld om het 

duurzaamheidsprofiel concreet uit te werken. Tegelijkertijd valt op dat het Plan van 

Aanpak niet één op één aansluit op het duurzaamheidsprofiel. Het Plan van Aanpak is 

geen consequente vertaling van de vier thema’s of de vier ambities uit het 

duurzaamheidsprofiel naar concretere doelen en maatregelen. In plaats daarvan beoogt 

het Plan van Aanpak het duurzaamheidsprofiel in de gemeentelijke organisatie te 

verankeren middels bovengenoemde activiteiten en (pilot)projecten.13 Zoals ook uit de 

volledige titel van het Plan van Aanpak blijkt, is het document voornamelijk gericht op de 

gemeentelijke organisatie. 

 

Navraag in interviews maakt duidelijk dat het duurzaamheidsprofiel ook niet als een 

overkoepelend beleidskader is opgevat, dat via deelbeleid of maatregelen uitgewerkt 

diende te worden. Het duurzaamheidsprofiel wordt meer gezien als een momentopname 

                                                             
 

 

12 Collegebesluit, ‘Concrete uitwerking van het visiedocument Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk’, 

15 april 2008. 
13 Plan van aanpak Invoering duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie / 2008’, zaaknummer  

2007-025227, p.1. 
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van waar de gemeente in 2008 op het terrein van duurzaamheid mee bezig is. Op het 

moment dat het duurzaamheidsprofiel wordt vastgesteld, is er al op allerlei terreinen 

beleid geformuleerd waar duurzaamheid een rol in speelt. Het duurzaamheidsprofiel 

maakt dit zichtbaar en geeft het een gedeeld begrippenkader mee. Kern van het 

duurzaamheidsprofiel en het Plan van Aanpak is volgens geïnterviewden dat 

duurzaamheid en de vier thema’s integraal onderdeel gaan uitmaken van beleid en de 

organisatie. Het duurzaamheidsprofiel dient daarbij als een kapstok waaraan bestaand 

beleid en bestaande projecten zijn opgehangen. Zo zijn drie van de vier genoemde 

projecten bovendien regionale projecten die niet door Katwijk zijn geïnitieerd, waarbij 

Katwijk aansluit (zie ook paragraaf 1.4). 

 

De rekenkamercommissie constateert hierbij dat er verschillende omschrijvingen en visies 

op het doel en de functie van het duurzaamheidsprofiel en het Plan van Aanpak bestaan. 

Aan de ene kant wordt het duurzaamheidsprofiel als beleidskader neergezet, aan de andere 

kant als referentie- en begrippenkader. Dit heeft de status van het duurzaamheidsprofiel 

en de acties die op het duurzaamheidsprofiel dienen te volgen onduidelijk gemaakt. 

 

 

1.4  AMBITIES OP DEELTERREINEN 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

4.  Heeft de gemeente – conform het duurzaamheidsprofiel - beleid (of ambities)  

 ontwikkeld ten aanzien van: 

 Schone en zuinige mobiliteit  

 Duurzame bedrijvigheid 

 Klimaatbestendige leefomgeving  

 Duurzame energieproductie 

 Energiezuinige gebouwde omgeving  

 Sociale duurzaamheid 

 Duurzaam handelen 

 Milieubeleid 

 

Relatie duurzaamheidsprofiel en deelbeleid 

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat de status en wijze van implementatie van het 

duurzaamheidsprofiel onduidelijk is. Dat komt ook tot uiting in het gegeven dat in de 

vierde ambitie van het duurzaamheidsprofiel het voornemen is geformuleerd om op een 

aantal deelterreinen specifiek beleid te ontwikkelen, terwijl in interviews is aangegeven dat 

het niet de bedoeling was het duurzaamheidsprofiel in deelbeleid uit te werken. 
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In deze paragraaf gaat de rekenkamercommissie eerst in op de deelterreinen die raken aan 

de thema’s uit het duurzaamheidsprofiel ‘bouwen en inrichten’ en ‘wijkbeheer en 

leefomgeving’. Het gaat om duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, een 

energiezuinige gebouwde omgeving, duurzame bedrijvigheid (inclusief glastuinbouw) en 

klimaatbestendige leefomgeving. Deze terreinen zijn ook expliciet genoemd in de ambitie 

uit het duurzaamheidsprofiel om beleid op deelterreinen te ontwikkelen. 

 

Daarna gaat deze paragraaf in op de deelterreinen die aansluiten bij de andere twee 

thema’s uit het duurzaamheidsprofiel: sociale duurzaamheid en duurzaam handelen, en op 

de relatie met het milieubeleid. Op deze wijze ontstaat een overzicht van het beleid van 

Katwijk dat gerelateerd is aan duurzaamheid en het duurzaamheidsprofiel.14 

 

Schone en zuinige mobiliteit 

Op 29 januari 2009 stelt de raad het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) Katwijk  

vast.15 Halverwege 2007 ligt er een startnotitie, begin 2008 gevolgd door een Koersnota. In 

het definitieve plan stelt de raad kaders ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersmilieu 

(‘luchtkwaliteit, uitstoot en geluidshinder’) en verkeersveiligheid.  

 

Eén van de ambities uit het IVVP is het uitvoeren van maatregelen ter beperking van de 

milieuhinder. Het plan bevat een korte paragraaf over verkeer en duurzaamheid en verkeer 

en klimaat. Hierin staat een verwijzing naar het duurzaamheidsprofiel van de gemeente en 

de raakvlakken met het verkeersbeleid. Daarnaast legt de gemeente zichzelf ook de 

doelstelling op om het eigen wagenpark meer duurzaam te laten zijn, blijkt uit de 

programmabegroting 2009. Zoals blijkt uit het tijdspad, liep de ontwikkeling en 

vaststelling van het IVVP gelijk op met die van het duurzaamheidsprofiel. Ondanks een 

verwijzing in het IVVP naar het duurzaamheidsprofiel bevat het IVVP geen ‘uitwerking’ 

hiervan, waarin een duidelijke verbinding wordt gelegd. 

 

Duurzame bedrijvigheid 

Voor duurzame bedrijvigheid is geen beleid ontwikkeld, ondanks dat dit wel een ambitie 

uit het duurzaamheidsprofiel was. Navraag leert dat er verschillende projecten zijn op dit 

gebied, zoals rondom duurzame bedrijventerreinen, de opening van een vulpunt voor 

groen gas, bedrijfsbezoeken aan bedrijven die op een bepaalde manier duurzaam werken, 

thema-avonden van de Katwijkse Ondernemers Vereniging en aandacht voor het thema op 

de lokale toeristenmarkt. Een directe relatie met het duurzaamheidsprofiel is niet 

                                                             
 

 

14 In paragraaf 3.2 en bijlage 2 is meer informatie te vinden over concrete maatregelen die vallen onder een 

deel van het beleid dat in deze paragraaf is beschreven. 

15 Raadsbesluit ‘Vaststelling Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk’, zaaknummer 2008-22808, 29 

januari 2009. 
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gedocumenteerd. In aansluiting hierop is in het duurzaamheidsverslag 2009 expliciet 

vermeld dat er in het programma Economie en toerisme geen project of specifiek beleid in 

gang gezet is dat voortkomt uit of bewust aansluit bij het duurzaamheidsprofiel.16 

 

De door de gemeente apart benoemde ‘glastuinbouw’ komt onder deze noemer ook niet 

terug. Wel wordt bij duurzame stedenbouw ‘lichthinder’ vanuit kassen meegenomen. Door 

de bovenkant van kassen te verduisteren ontstaat er minder lichthinder.17 In het 

uitvoeringsplan Economie 2011-2014 is ‘aandacht voor de bestaande sterke 

glastuinbouwsector’ één van de speerpunten, maar de koppeling met duurzaamheid wordt 

daarin niet gemaakt.18 

 

Klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energieproductie 

Eén van de vier concrete projecten die genoemd zijn in het Plan van Aanpak is het 

actualiseren van het regionaal klimaatbeleid. Het klimaatbeleid verloopt in de periode 

2008-2012 via het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Basis van het beleid is het 

regionaal Plan van Aanpak Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en 

Rijnstreek. Dit plan is in alle deelnemende gemeenten vastgesteld en bevat de ambitie om 

met het regionale klimaatprogramma minimaal de klimaatambities van het Rijk te 

volgen.19 

 

Het Rijk heeft de subsidieregeling Stimulering Lokaal Klimaatbeleid (SLOK) in het leven 

geroepen om gemeenten en provincies te stimuleren structurele activiteiten te 

ondernemen en maatregelen te treffen gericht op de reductie van broeikasgassen. De 

thema’s die hierbij aan bod komen zijn Woningen, Bedrijven, Duurzame energieproductie, 

Nieuwbouw, Verkeer en Vervoer en Duurzame Overheid.  

 

De ambities waar de gemeente voor kiest voor het realiseren van een klimaatbestendige 

leefomgeving, zijn: 

 In 2012 zijn de voorgestelde themaprestaties gerealiseerd of is voor deze 

themaprestaties beleid vastgesteld en is de uitvoering structureel. 

 In 2015 is de gemeentelijke organisatie ‘klimaatneutraal’. 

 In 2030 is de concrete CO2-reductiedoelstelling van 600 kiloton in Holland 

Rijnland en Rijnstreek 20 gerealiseerd.21 

                                                             
 

 

16 Duurzaamheidsverslag 2009, p.19.  

17 Ambitietabel Duurzame Stedenbouw, 16 november 2012 

18 Uitvoeringsplan Economie 2011-2014, 22 december 2011 

19 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, zaaknummer 2008-16662,  

9 juli 2008, p.2. 

20 Inmiddels is dit één regio genaamd Holland Rijnland. 
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De ontwikkeling en vaststelling van het regionale klimaatprogramma loopt in de tijd gelijk 

op met de ontwikkeling van het duurzaamheidsprofiel. Het klimaatprogramma is daardoor 

evenmin een uitwerking van het duurzaamheidsprofiel. Dit blijkt ook uit het feit dat het 

klimaatprogramma als bijlage bij het raadsvoorstel voor het duurzaamheidsprofiel is 

toegevoegd. 

 

Energiezuinig gebouwde omgeving (duurzaam bouwen) 

De andere drie projecten uit het Plan van Aanpak bij het duurzaamheidsprofiel betreffen 

onderwerpen op het gebied van duurzaam bouwen: het meetinstrument 

duurzaamheidsprofiel op locatie en twee projecten die gezamenlijk met de regio worden 

opgepakt: de actualisatie van het beleid voor duurzaam bouwen en inrichten, en de  

introductie van het beleidskader duurzame stedenbouw. In het Plan van Aanpak zijn deze 

projecten aangedragen ‘om de implementatie van duurzaamheid concreet aan te pakken’.22 

Daarmee bestaat een koppeling met het duurzaamheidsprofiel. Tegelijkertijd waren deze 

projecten al aan de orde of reeds van start gegaan ten tijde van de vaststelling van het 

duurzaamheidsprofiel. 

 

Het beleid voor duurzaam bouwen is gebaseerd op een initiatief van de Milieudienst West- 

Holland.23 Het is op regionaal niveau uitgewerkt middels de Regionale Duurzaam Bouwen 

Plus richtlijn 2008-2012 (DuBoPlus). Deze richtlijn is ook door de gemeente Katwijk 

vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de toepassing en uitvoering van de richtlijn ligt 

bij de gemeenten. De deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland gebruiken de 

richtlijn bij het opstellen en uitwerken van bouwplannen en projecten, zoals bijvoorbeeld 

bij de bouw van een gemeentehuis of woningbouwprojecten. 

 

Om de ambities ten aanzien van duurzame stedenbouw te realiseren hanteert de gemeente 

Katwijk het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. Dit beleidskader is ontwikkeld 

voor dezelfde gemeenten in Holland-Rijnland-verband. Hierin zijn afspraken uit het 

klimaatbeleid en het DuBoPlus-pakket aangevuld met ambities op het schaalniveau van 

stedenbouw.  

 

De verantwoordelijkheid voor de toepassing en de uitvoering van het beleidskader ligt bij 

de individuele gemeenten. Dit beleidskader wordt door de Omgevingsdienst West-Holland 

en participerende gemeenten gebruikt bij de advisering over ruimtelijke plannen. Het 

beleidskader beschrijft een planfasering van een stedenbouwproject.  

                                                                                                                                                                       
 

 

21 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, zaaknummer 2008-16662,  

9 juli 2008, p.2. 

22 ‘Plan van Aanpak. Invoering duurzaamheid in de gemeentelijk organisatie / 2008’, p.6. 

23 Later: Omgevingsdienst W est Holland (ODW H). 
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Per stap is aangegeven welke mogelijkheden er zijn om duurzame maatregelen in het plan 

te integreren. Op deze manier wordt duurzaamheid een vaste plek gegeven in het 

planproces. De Omgevingsdienst West-Holland draagt zorg voor structureel overleg over 

de opgedane ervaringen, nieuwe inzichten en mutaties in gemeentelijk beleid. Dit leidt tot 

een jaarlijkse update van het beleidskader. 

 

Sociale duurzaamheid 

Het thema sociale duurzaamheid heeft geen uiting gekregen in de vorm van de 

ontwikkeling van beleid of een apart uitvoeringskader. De rekenkamercommissie ziet in 

verschillende projecten overeenkomsten met aspecten uit het thema voor sociale 

duurzaamheid, zoals de formulierenbrigade, een programma om werklozen snel aan een 

baan te helpen en het bekendheid geven aan regelingen voor minima zoals het 

jeugdsportfonds. Deze zijn niet geïnitieerd vanuit het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, 

maar vanuit ambtelijke activiteiten gebaseerd op landelijke initiatieven, zoals social return 

(zie ook hoofdstuk 3). Het past in principe binnen het profiel, omdat het profiel breed 

geformuleerd is. 

 

Duurzaam handelen 

Het thema ‘duurzaam handelen’ heeft evenmin uiting gekregen in de vorm van een 

beleids- of uitvoeringskader. Desondanks zijn er sinds 2008 een aantal projecten en 

maatregelen uitgevoerd die kunnen vallen onder de noemer duurzaam handelen. Dat komt 

bijvoorbeeld tot uiting in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast zijn 

er verschillende projecten uitgevoerd, blijkt uit interviews, die onder de noemer van 

duurzaam handelen vallen, zoals op het gebied van papierarm werken, duurzame catering 

en energiezuinige kantoorapparatuur. Zo stapt de gemeente in oktober 2008 over op 

groene stroom en bestaat er een fietsenplan voor medewerkers. Ook het voornemen tot het 

jaarlijks opstellen van een duurzaamheidsverslag hoort bij het verantwoorden over de 

uitgevoerde ambities en het evalueren van het duurzaam handelen van de gemeente. 

 

Milieubeleid 

Het laatste gemeentelijk milieubeleidsplan van de gemeente Katwijk was geldig tot 2006. 

Na de gemeentelijke fusie in 2006 is geen nieuw milieubeleidsplan opgesteld. In 2009 

besluit het college geen nieuw gemeentelijk milieubeleidsplan meer vast te stellen. De 

reden hiervoor is dat het belang van een afzonderlijk plan volgens het college is komen te 

vervallen, omdat het milieuaspect in andere beleidsplannen is ingebed als afwegingsfactor, 

zoals bij thema’s als bodem, klimaat en bouwen.  
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Het college stelt dat het duurzaamheidsprofiel de sturende functie overneemt van het 

milieubeleidsplan. Het college brengt dit besluit ter kennisgeving aan de commissie 

Ruimte.24 Sinds de vaststelling van het duurzaamheidsprofiel in 2008 is er geen nieuw 

milieubeleidsplan opgesteld. Het duurzaamheidsprofiel is daardoor het geldende 

beleidskader voor milieu. 

 

 

 

  

                                                             
 

 

24 Collegebesluit ‘Gemeentelijk milieubeleid’, zaaknummer 2009-9115, 21 april 2009. 
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2 ORGANISATIE EN UITVOERING 

In dit hoofdstuk staan de onderzoeksvragen centraal over de inrichting van de organisatie 

en de uitvoeringspraktijk van het duurzaamheidsbeleid. Eerst komt de inrichting van 

organisatie aan bod en daarna de financiën ten aanzien van duurzaamheid. 

 

 

2.1 ORGANISATIE 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

9.  Hoe is de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in Katwijk georganiseerd? 

 

Regiegroep duurzaamheid 

Het belangrijkste medium voor de implementatie van duurzaamheid in de ambtelijke 

organisatie is de regiegroep duurzaamheid. Het integreren van duurzaamheid werd gezien 

als een taak die ambtenaren kunnen invullen naast de huidige werkzaamheden. Om dit te 

realiseren is besloten een regiegroep op te richten bestaande uit beleidsmedewerkers van 

elk beleidsterrein binnen de gemeente (ongeveer 10 medewerkers), geleid door een 

coördinator van de afdeling Veiligheid en Milieu. De afdeling Veiligheid en Milieu heeft 

een trekkersrol met betrekking tot de implementatie van duurzaamheid in de 

gemeentelijke organisatie. 

 

De regiegroep krijgt de verantwoordelijkheid duurzame ontwikkeling in het beleid en de 

ambtelijke organisatie te integreren. De taken van de regiegroep duurzaamheid zijn 

volgens het Plan van Aanpak uit 2008 het implementatieproces duurzaamheid en 

afstemming en integratie in de verschillende beleidsterreinen en in de bedrijfsvoering 

(voorkomen van versnippering).  

 

De taken van de regiegroep zijn: 

 duurzaamheid binnen beleid en uitvoering zo goed mogelijk te verankeren en de 

bedrijfsvoering op de beste wijze te organiseren; 

 het coördineren en bewaken van de voortgang van activiteiten die geïnitieerd zijn 

binnen de gemeente; 
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 een kenniscentrum bieden waar vernieuwende ideeën ontstaan waarmee 

duurzaam handelen van de gemeente zich verder ontwikkelt en verinnerlijkt.25 

 In de paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 gaat de rekenkamercommissie in op specifieke 

maatregelen van de regiegroep. 

 

Duurzaamheidsprogramma 

Voordat de regiegroep aan de slag gaat, maakt de coördinator in 2009 een 

duurzaamheidsprogramma. Dit is niet vastgesteld door de gemeenteraad of het college. 

Het Plan van Aanpak uit 2008 diende vooral als leidraad voor de organisatie van de 

implementatie. Het duurzaamheidsprogramma is erop gericht duurzaamheid blijvend te 

agenderen binnen de gemeente Katwijk.  

 

Het duurzaamheidsprogramma is tot stand gekomen op basis van de gesprekken die de 

coördinator van de regiegroep voerde met de afdelingshoofden en bevat succesfactoren en 

uitgangspunten voor een goede integrale invulling van duurzaamheid in de organisatie. 

Daarnaast staan er ook acties, budget en capaciteit in ten behoeve van drie onderdelen: 

interne bewustwording en gedragsverandering, externe communicatie en profilering en 

interne structuur. Deze drie onderdelen zijn sterk gericht op de binnengemeentelijke 

houding en gedrag. 

 

Het doel van het programma is ‘een duurzamer Katwijk, doordat iedere medewerker en 

afdeling op haar eigen werkterrein een zichtbare bijdrage levert aan een duurzaam 

Katwijk’.26 De gemeenteraad is bij dit programma niet aangehaakt of erover geïnformeerd. 

Het Plan van Aanpak uit 2008 bevatte ook vooral ‘interne’ acties en benoemde daarnaast 

vier voorbeeldprojecten op het gebied van stedenbouw en klimaat. 

 

Een verschil ten opzichte van het duurzaamheidsprofiel, waarin de focus op 

‘bovengemiddelde ambities’ ligt, is dat in het ambtelijke duurzaamheidsprogramma staat 

dat Katwijk niet de ambitie heeft om voorop te lopen. Hier wordt duidelijk wat de 

consequenties zijn dat de ‘bovengemiddelde ambities’ niet nader zijn gedefinieerd in het 

duurzaamheidsprofiel (zie verder hoofdstuk 3). In het duurzaamheidsprogramma wordt 

een koploperpositie niet geambieerd. De ambtelijke organisatie maakt daarbij de keuze 

aansluiting te zoeken bij landelijke en regionale initiatieven. Ambities met betrekking tot 

duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, een energiezuinige gebouwde 

omgeving en een klimaatbestendige leefomgeving krijgen op deze manier invulling.27  

                                                             
 

 

25 ‘Plan van Aanpak. Invoering duurzaamheid in de gemeentelijk organisatie /2008’, p.4  

26 Duurzaamheidsprogramma gemeente Katwijk, september 2009, p.5. 
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In het programma staat de weerslag van de gesprekken met afdelingshoofden over de 

randvoorwaarden voor het slagen van de implementatie.  

 

De volgende punten zijn in deze gesprekken genoemd als randvoorwaarden voor de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid: 

 Het college laat blijken duurzaamheid belangrijk te vinden en toont 

commitment. 

 De directie stuurt op, dan wel stelt prioriteit aan duurzaamheid. 

 Er dient rust te zijn in de organisatie. 

 Er wordt tijd en budget voor duurzaamheid vrijgemaakt. 

 Medewerkers weten wat duurzaamheid voor hun functie betekent. 

 Duurzaamheid moet afdelingseigen en -specifiek zijn. 

 

De conclusie die de coördinator trekt na de gesprekken met afdelingshoofden is dat op alle 

bovengenoemde punten nog kansen en ruimte voor verbetering liggen. Zo heeft een deel 

van de afdelingshoofden niet het idee dat het college en directie duurzaamheid prioriteit 

geven. Ook spelen gevolgen van de fusie een rol, waardoor er minder ruimte is voor de 

implementatie. Tijd en budget zijn lastig vrij te maken. Het bewustzijn bij medewerkers 

kan beter en niet alle afdelingen hebben duurzaamheid een afdelingsspecifieke betekenis 

gegeven.28 Bovengenoemde punten vormen de uitgangssituatie voor de regiegroep bij de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. 

 

Verloop werkzaamheden regiegroep 

Als startsein van de integratie van duurzaamheid in het beleid en de organisatie van de 

gemeente is de toenmalige wethouder bij alle afdelingen langs geweest om het profiel te 

presenteren en aandacht te genereren voor het thema. Vervolgens lag de taak om 

duurzaamheid in beleid en organisatie te integreren bij de regiegroep. De wethouder had 

regelmatig overleg met de coördinator van de regiegroep en diens afdelingshoofd. Dan 

werden er afspraken gemaakt over de voortgang. 

 

De regiegroep diende de schakel te zijn tussen het algemene duurzaamheidsprofiel en de 

vertaling van duurzaamheid naar (deel)beleid en afdelingsplannen. De vertaling naar de 

afdelingen heeft echter niet structureel plaatsgevonden, zo blijkt uit de interviews en een 

analyse van een aantal afdelingsplannen (zie ook bijlage 2). 

 

 

 
                                                                                                                                                                       
 

 

27 Duurzaamheidsprogramma gemeente Katwijk, september 2009, p.3. 
28 Duurzaamheidsprogramma gemeente Katwijk, september 2009, p. 3-4. 
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Iedere afdeling is autonoom, waar het soms lastig ‘binnenkomen’ was voor de regiegroep, 

zo blijkt uit interviews met betrokkenen. Bovendien had de regiegroep ook te maken met 

personele wisselingen en een beperkte capaciteit. Behalve budget voor de coördinator was 

er geen financiële ruimte voor leden van de regiegroep om uren vrij te maken voor de 

werkzaamheden van de regiegroep. De leden van de regiegroep werden geacht hun werk 

voor de regiegroep in hun reguliere takenpakket in te passen. 

 

De regiegroep is in een bezuinigingsronde in 2011 opgeheven, waardoor vanaf dat moment 

de centrale aanjaagfunctie kwam te vervallen (zie ook paragraaf 2.2). Er is op dat moment 

geen besluit genomen op ambtelijk of bestuurlijk niveau om de taken van de regiegroep 

elders in de organisatie te beleggen. Er is niet bepaald hoe de invulling van het beleid vanaf 

dat moment vormgegeven diende te worden. Er is evenmin besloten de ambities (naar 

beneden) bij te stellen. 

 

Na het opheffen van de regiegroep wordt uitvoering van het duurzaamheidsbeleid niet 

meer gecoördineerd. De voormalig coördinator blijft in de organisatie wel een 

vraagbaakfunctie vervullen en heeft informeel zicht op wat er speelt, maar er is geen 

sprake (meer) van een centraal gestuurd duurzaamheidsbeleid. Er is geen integrale 

structuur die aandacht voor duurzaamheid in de organisatie borgt. Een van de benoemde 

hindernissen in 2007 was het gebrek aan sectorale planvorming en het nadenken over de 3 

P’s vanuit samenhang. Deze hindernis is nooit helemaal genomen. De aandacht voor het 

thema is na 2010 nog wel in de organisatie terug te vinden en er bestaat aandacht bij 

individuele projecten, zoals ook blijkt uit deze rapportage van de rekenkamercommissie, 

maar op duurzaamheid als integraal thema wordt niet gestuurd. Een centraal 

verantwoordingsinstrument of overzicht van activiteiten ontbreekt nadat het eerste 

duurzaamheidsverslag in 2009 ook voor het laatst verschijnt. 

 

In 2010 is nog gewerkt aan een duurzaamheidsprogramma voor 2011. Het concept 

waarover de rekenkamercommissie beschikt, gaat in op een driedeling voor het jaar 2011: 

communicatietraject over duurzaamheid naar buiten, duurzaam inkopen en duurzame 

projecten voor in de wijk.29 Dit programma is echter nooit definitief gemaakt en heeft dan 

ook geen status. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

29 Duurzaamheidsprogramma 2011, concept, ongedateerd. 
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Collegewisseling 

In 2010 vindt na de verkiezing een collegewisseling plaats. Het nieuwe college benoemt het 

integraal betrekken van het thema milieu bij de beleidsvorming en -uitvoering als 

uitgangspunt in het collegewerkprogramma, maar geeft er niet dezelfde prioriteit aan als 

het college 2006-2010. Duurzaamheid staat ook niet als specifieke ambitie benoemd in het 

coalitieprogramma. In feite laat het college de brede definitie uit het duurzaamheidsprofiel 

los en kiest voor een engere definitie van duurzaamheid door het aspect milieu te 

benoemen. Het duurzaamheidsprofiel verdwijnt met het aantreden van het nieuwe college 

naar de achtergrond. Het duurzaamheidsprofiel wordt echter niet herzien of ingetrokken, 

ambities worden niet aangepast. Een nieuw milieubeleidsplan is er ook niet gekomen. Het 

duurzaamheidsprofiel blijft daarmee ook in de collegeperiode 2010-2014 het geldende 

milieu- en duurzaamheidsbeleidskader. 

 

Bij de collegewisseling in 2010 is een overdrachtsdossier gemaakt met daarin een overzicht 

van de stand van zaken van het duurzaamheidsprogramma en het duurzaamheidsprofiel. 

Volgens dit overzicht is duurzaamheid op de kaart gezet in de gemeente in de voorgaande 

jaren, maar wordt het onderwerp niet altijd expliciet meegenomen in beleidsvorming en -

uitvoering, collegevoorstellen of communicatie. In het overzicht staat dat er nog steeds 

inzet nodig is van het college op ‘bewustwording’, ‘betekenisgeving’ en ‘inbedding in 

verantwoordingsstructuren’. Verder staat in het overzicht vermeld dat de interne 

communicatie goed verloopt. De planning is om ‘ook externe communicatie [te] 

intensiveren’ na de verkiezingen. 

 

Risico’s die worden meegegeven aan het college zijn dat er te weinig draagvlak kan zijn bij 

management of te weinig uren beschikbaar zijn en dat kortetermijndenken ertoe kan 

leiden dat duurzaamheid als ‘luxeartikel’ wordt gezien, als iets erbij in plaats van als 

noodzakelijk kader voor gemeentelijk handelen.30 Uit de interviews blijkt dat het nieuwe 

college vanaf de start in 2010 de centrale sturing op duurzaamheid heeft losgelaten. De 

verminderde prioriteit voor duurzaamheid krijgt zijn beslag in het schrappen van het 

budget voor de coördinator en de regiegroep (zie ook paragraaf 2.2). De doelen, taken en 

aandachtspunten die nog in het overdrachtsdossier staan vermeld, krijgen vanaf dat 

moment een andere invulling. De portefeuillehouder heeft nog maandelijks overleg met 

een medewerker over concrete acties en projecten in relatie tot duurzaamheid. Van 

centrale sturing op de integratie van duurzaamheid in al het beleid en de gehele organisatie 

van Katwijk is dan echter geen sprake meer. 

 

 

 

                                                             
 

 

30 Formulier overdrachtsdossier Duurzaamheidsprogramma 2009-2010, ongedateerd. 
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Regionale samenwerking 

De gemeente Katwijk heeft in de periode 2008-2012 de uitvoering van een aantal 

onderdelen van het duurzaamheidsbeleid belegd bij een regionale organisatie: de 

Milieudienst West-Holland (MDWH).31 Het betreft hier het klimaat- en energiebeleid en 

kaders voor een duurzaam gebouwde omgeving. De uitwerking van dit beleid verloopt in 

de periode 2008-2012 via het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Basis van het 

beleid is het regionaal Plan van Aanpak Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland 

en Rijnstreek. De MDWH voert het programma uit in opdracht van het 

samenwerkingsverband. Het afdelingshoofd Veiligheid van de gemeente Katwijk fungeert 

hierbij als ambtelijk opdrachtgever voor het gemeentelijk aandeel in het programma.32 De 

portefeuillehouders Milieu van de betrokken gemeenten fungeren als bestuurlijk 

opdrachtgever. De MDWH vraagt de benodigde budgetten aan bij het rijk. De gemeente 

kiest met het regionale klimaatprogramma om de klimaatambities van het Rijk te volgen.33 

 

Voor de realisatie van de ambities is de inzet van de deelnemende gemeenten onmisbaar. 

Er moet in de gemeente Katwijk een cultuuromslag plaatsvinden. Maar ook externe 

stakeholders, zoals bedrijven en burgers, zijn noodzakelijk voor het realiseren van de 

ambities. 

 

De uitvoering van het regionale klimaatbeleid staat onder leiding van een stuurgroep, met 

daarin ambtenaren en bestuurders van een aantal gemeenten en externen. De coördinator 

van de regiegroep in Katwijk nam deel aan de regionale stuurgroep. De Milieudienst 

fungeert als programmamanager en uitvoerder van projecten, en gemeenten als 

ondersteunende uitvoerders en eventueel trekker van projecten. In 2012 is het 

klimaatprogramma afgelopen. Nadien is geen nieuw klimaat- of energiebeleid opgesteld 

door de gemeente Katwijk of Holland Rijnland. 

 

  

                                                             
 

 

31 Later: Omgevingsdienst West Holland (ODWH). 

32 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, zaaknummer 2008-16662,  

9 juli 2008. 

33 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, 9 juli 2008, p.2 
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2.2  FINANCIËN 
 

In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod: 

7.  Welke financiële kaders gelden voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid? 

8.  Wat is de invloed van bezuinigingen op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid? 

 

Financiële kaders 

In het raadsvoorstel bij het duurzaamheidsprofiel in 2008 staat dat de uitvoering van het 

beleid betrekking heeft op het maken van duurzame keuzes binnen bestaand budget voor 

beleid. Dat is het basisuitgangspunt. Wel zijn er 300 uren vrijgemaakt voor de invulling 

van de rol van coördinator duurzaamheid en was er een budget van € 48.000 per jaar 

beschikbaar. Hiervan zijn in 2009 de nieuwsbrieven en interne acties van de regiegroep 

betaald, de kosten zijn evenredig verdeeld over de afdelingen. Er is verder geen budget of 

capaciteit in de vorm van uren voor de implementatie van duurzaamheid binnen de 

verschillende afdelingen.  

 

De rekenkamercommissie constateert dat in verhouding tot de ambities het budget en de 

uren mager zijn. Eventuele financiële gevolgen ‘dienen bij de uitwerking van nieuw beleid 

en herijking van bestaand beleid ingecalculeerd te worden’ staat in het raadsvoorstel. 

Naast dit uitgangspunt om budgettair neutraal te handelen is er een aantal structurele en 

incidentele middelen die in het Plan van Aanpak uit 2008 benoemd zijn. Hieronder staat 

een overzicht van de inzet van budget en/of uren die beschikbaar gesteld zijn voor de 

uitvoering van een aantal specifiek benoemde projecten of activiteiten: 

 

Budget en uren 

Actueel duurzaam bouwenbeleid 

€ 4.000 voor aanschaf GPR-instrument34 

€ 250 voor jaarlijks onderhoud 

Uren: 415 per jaar 

Introductie beleidskader duurzame stedenbouw 

Uren: 415 per jaar 

                                                             
 

 

34 GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een gebouw, op de modules Energie, Milieu, 

Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per module verschijnt een waardering op een schaal  

van 1 tot 10. 
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Budget en uren 

Ontwikkelen van een ambitieniveau voor duurzame gebiedsontwikkeling  

€ 15.000 (uit bestaand exploitatiebudget ’t Duyfrak en budget gebiedsgericht beleid)  

Uren 2008: 150 

Duurzaamheidsverslag 

Eenmalig € 15.000 (2008) 

Uren: aantal beschikbaar voor verschillende afdelingen 

(Het is daarbij het voornemen dat in de jaren daarna dit verslag in eigen beheer wordt 

opgesteld.) 

 

Regionaal klimaatbeleid 

€ 20.000 per jaar 2008-2012 

 

In de periode 2004-2007 is in Katwijk klimaatbeleid gevoerd met ondersteuning van 

rijkssubsidies op basis van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). In het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland is voorgesteld om voor de periode 2008-

2012 dit beleid in regionaal verband voort te zetten. De kosten voor deelname aan het 

klimaatprogramma worden voor 50% gedekt door SLOK-gelden en voor 50% door 

middel van een eigen bijdrage van de gemeente Katwijk in de vorm van loonkosten of 

externe kosten voor de begeleiding van de uitvoering van projecten.  

 

Uren: 475 uur per jaar regulier werk, van bijvoorbeeld de gebouwenbeheerder, de 

inkoper en de afdeling vergunning en handhaving.35 

 
Bron: Plan van Aanpak p. 6-8 

 

Invloed bezuinigingen 

Tussen augustus en december 2010 vindt een gemeentebreed heroverwegingstraject 

plaats. Inmiddels is ook een nieuw college aangetreden en een nieuw 

collegebeleidsprogramma van kracht. Het speerpunt duurzaamheid is hierin niet meer 

prominent opgenomen. Hierdoor staat ook de inzet van de coördinator duurzaamheid en 

de regiegroep ter discussie in de heroverweging. 

 

 

 

                                                             
 

 

35 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, zaaknummer 2008-16662,  

9 juli 2008, p.3. 
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Binnen het ombuigingstraject is maatregel 64 ‘Geen centrale coördinatie op taak 

duurzaamheid’. De omschrijving luidt: ‘De implementatie van duurzaamheid in diverse 

beleidsterreinen moet door de afdelingen zelf worden opgepakt. De regie op dit onderwerp 

door de afdeling Veiligheid kan vervallen.’ Daarbij hoort een besparing van € 48.000 per 

jaar.36 De bezuiniging valt samen met maatregelen op het gebied van het terugbrengen van 

publieke voorzieningen naar een basisniveau. ‘Wat extra is, komt in aanmerking voor 

heroverweging.’ Duurzaamheid en de regiegroep worden als extra gezien. 

 

Een intern document van de afdeling Veiligheid, dat is gebruikt als input voor de 

bezuinigingsoperatie, laat vier tegenargumenten zien bij de maatregel: 

 Volgens het collegebeleidsprogramma en het opgestelde duurzaamheidsprofiel 

willen we een gemeente zijn die zich duurzaam ontwikkeld en daarbij het 

voortouw neemt. De afdeling Veiligheid pakt dit nu op. De vraag is waar het 

anders gemeentebreed wordt opgepakt. 

 De programmatische aanpak van de bewustwording van duurzaamheid (zowel 

intern als externe communicatie) en het uitvoeren van projecten is vanwege het 

integrale karakter van het onderwerp nodig. Omdat de regiegroep verbindend 

werkt en de zaken integraal benaderd, speelt dit een belangrijke rol in de 

implementatie. Ook voor onderwerpen als duurzaam bouwen en duurzaam 

inkopen die als gemeentelijk beleid inmiddels zijn vastgesteld. 

 De uitvoering van het regionale klimaatprogramma 2008-2012 

(energiebesparing en energietransitie op gebouwen, verkeer et cetera) profiteert 

van coördinerende rol regiegroep. 

 Het gevaar is, mede door de bezuinigingen, het kortetermijndenken, wat kan 

leiden tot aandacht voor duurzaamheid als luxe artikel. Duurzaamheid als “erbij” 

en niet als noodzakelijk kader voor het gemeentelijk handelen.’ 

 De notitie sluit met de opmerking dat uitgaande van de huidige bestedingen van 

de regiegroep een budget van € 25.000 voor bewustwording voor de komende 

jaren voldoende moet zijn.37 

 

Uiteindelijk bekrachtigt het college op 11 januari 2011 de voorgestelde bezuiniging op 

duurzaamheid, met de vaststelling van de nota ‘Scherp aan de wind’, het budget van  

€ 48.000 wordt geschrapt. De bezuiniging wordt uiteindelijk verwerkt in de Kadernota 

                                                             
 

 

36 Eindrapport Scherp aan de wind, 11 januari 2011. 
37 De notitie over mogelijke bezuinigingen op de afdeling Veiligheid bevat informatie over ‘bezuiniging 

duurzaamheid’. Het document is ongedateerd, navraag leert dat het document opgesteld is in november 2010. 

Het document is opgesteld op de afdeling Veiligheid ten behoeve van het college en de te maken afwegingen. 

Het document is niet aan de raad aangeboden. Het resultaat van de afwegingen was het rapport Scherp aan de 

Wind van januari 2011. 
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begroting 2012 van juni 2011 en de begroting 2012. De gemeenteraad heeft deze 

documenten vastgesteld. In de gemeenteraad is er geen discussie geweest over het 

schrappen van het budget voor de implementatie van duurzaamheid. De bovengenoemde 

tegenargumenten hebben geen rol gespeeld in het debat over de bezuinigingen. 

 

Gevolgen bezuiniging 

In de voorgaande paragraaf is reeds geconstateerd dat de rol van de 

duurzaamheidscoördinator en de regiegroep van centraal belang is voor de realisatie van 

het duurzaamheidsprofiel. 

 

De verantwoordelijkheid voor de integratie van duurzaamheid in beleid en in de 

organisatie ligt bij de regiegroep. Het schrappen van het budget voor de coördinatie op 

duurzaamheid heeft tot gevolg dat de regiegroep wordt opgeheven. Vanaf dat moment is er 

geen sprake meer van een centrale sturing op (de integratie van) duurzaamheid. De 

centrale aanpak, sturing en verantwoording over het duurzaamheidsprofiel komen te 

vervallen. De verantwoording ten aanzien van geboekte resultaten op duurzaamheid vindt 

vanaf dat moment plaats binnen de specifieke beleidsvelden. Als gevolg hiervan is het 

totaaloverzicht verdwenen. 

 

De rekenkamercommissie constateert hierbij dat een ogenschijnlijk beperkte bezuiniging 

van € 48.000 relatief grote gevolgen heeft gehad. De verwachting van college en raad dat 

individuele afdelingen zelf de implementatie zullen oppakken was niet realistisch, 

aangezien de verankering nog niet voltooid was. Zo kenden afdelingsplannen nog geen 

paragraaf over duurzaamheid en was het duurzaamheidsverslag pas één keer verschenen 

onder leiding van de coördinator. Het is dan niet te verwachten dat dergelijke activiteiten 

automatisch overgepakt worden, zonder centrale aansturing. Bovendien werd realisatie 

van de inhoudelijke ambities al bemoeilijkt door het feit dat het profiel niet specifiek 

genoeg was geformuleerd en de wijze van doorwerking naar individueel beleid niet helder 

was. Het zou consequent zijn geweest als met het schrappen van het budget voor 

coördinatie, tevens het duurzaamheidsprofiel zou zijn heroverwogen of aangepast. Dit is 

niet gebeurd. Het duurzaamheidsprofiel is nog steeds het geldende beleidskader voor 

duurzaamheid en milieu, terwijl hét middel tot implementatie van het 

duurzaamheidsprofiel niet langer bestaat. 
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3  RESULTATEN EN DOELBEREIK 

In dit hoofdstuk staan de vragen over de resultaten en het doelbereik van het 

duurzaamheidsbeleid centraal. Het eerste deel van het hoofdstuk gaat in op twee ambities 

uit het duurzaamheidsprofiel. Het tweede deel van het hoofdstuk gaat in op de concrete 

maatregelen en resultaten in verhouding tot de oorspronkelijke ambities. Het hoofdstuk 

sluit af met een tussenconclusie. 

 

 

3.1 BOVENGEMIDDELDE AMBITIES EN PROFILERING 
 

In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod: 

10.  In hoeverre zijn de specifieke ambities voor het gemeentelijk milieubeleid 

bovengemiddeld? 

11.  In welke mate profileert de gemeente zich door middel van het 

duurzaamheidsbeleid als een gemeente die groot belang hecht aan een duurzame 

ontwikkeling? 

 

Bovengemiddeld ambitieniveau 

In het duurzaamheidsprofiel is de ambitie opgenomen dat de gemeente een 

bovengemiddeld ambitieniveau hanteert voor lokaal milieubeleid.38 In het profiel is niet 

gedefinieerd of omschreven wat het gemiddelde is, waarboven Katwijk uit wil stijgen. Ook 

bevat het geen vastgestelde looptijd, het principe geldt feitelijk nog steeds. In hoofdstuk 1 

is reeds geconstateerd dat de gemeente Katwijk dit heeft uitgelegd als een ambitie om zich 

méér in te spannen voor duurzame ontwikkeling dan waartoe de gemeente wettelijk 

verplicht is.39 

 

Uit de interviews en verschillende duurzaamheidsprojecten en maatregelen van Katwijk 

blijkt dat Katwijk deze doelstelling niet expliciet heeft nagestreefd en dat het per project of 

                                                             
 

 

38 Duurzaamheidsprofiel, p. 9-10; Het profiel zoekt hiermee aansluiting bij de ambitie uit het coalitieakkoord 

2006-2010, waarin staat opgenomen dat de gemeenten Katwijk inzet op een bovengemiddeld ambitieniveau 

voor lokaal milieubeleid. Coalitieakkoord op hoofdlijnen, Katwijk 2006-2010, ambitie nr. 10. 

39 Collegevoorstel, ‘Plan van Aanpak. Invoering duurzaamheid in de gemeentelijk organisatie’, zaaknummer 

2008-025227, 8 april 2008. 
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maatregel verschilt in hoeverre een bovengemiddeld ambitieniveau is opgenomen.  

Voorbeelden van een ambitieniveau dat hoger is dan wettelijk verplicht zijn terug te vinden 

in de volgende beleidsvoornemens en instrumenten, allemaal in regionaal verband 

geformuleerd: 

 

 Klimaatprogramma (2008): inzet van het instrument GPR-gebouw 40.  

 Middels dit instrument om duurzaamheidsmaatregelen en effecten van 

bouwprojecten in kaart te brengen, streeft de gemeente Katwijk naar het 

realiseren van bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen. 

 

 Duurzaam bouwen  

 De richtlijn Duurzaam Bouwen Plus 2008-2012 hanteert op een aantal 

onderdelen een ambitieniveau dat hoger ligt dan de wettelijke vereisten. Het gaat 

hierbij onder andere om eisen ten aanzien van de energieprestatiecoëfficiënt 

(EPC), energielabels, toepassing van FSC-hout en de afkoppeling van de 

hemelwaterafvoer van het riool.41 

 

 Duurzame Stedenbouw 

 In het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw is gekozen voor een hoger 

ambitieniveau dan wettelijk verplicht.42 

 

De gemeente Katwijk heeft niet gemonitord of deze ambitie is gerealiseerd. Noch in het 

duurzaamheidsverslag noch in de P&C-documenten is expliciet aandacht besteed aan deze 

ambitie. Na de nulmeting van 2009 is er geen duurzaamheidsverslag meer verschenen 

waaruit eventuele resultaten afgeleid hadden kunnen worden. Om toch een indruk te 

krijgen van de mate waarin de ambitie is gerealiseerd, dient per project of maatregel 

beoordeeld te worden in hoeverre de ambitie en de resultaten hoger ligger dan de 

wettelijke vereisten. Zie hiervoor de resultaten in paragraaf 3.4. 

 

Lokale duurzaamheidsmeter 

Een handig instrument om een beeld te krijgen van de prestaties van een gemeente op het 

gebied van duurzaamheid is de Lokale Duurzaamheidsmeter. Middels dit instrument valt 

te bepalen hoe een gemeente presteert op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van 

andere gemeenten in Nederland. In 2009 besluit het college om aan de Lokale 
                                                             
 

 

40 GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een gebouw, op de modules Energie, Milieu, 

Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per module verschijnt een waardering op een schaal  

van 1 tot 10. 

41 Samenvatting duurzaamheidsverslag ‘Naar een duurzaam Katwijk’, zaaknummer 2009-4942,  

5 maart 2009, p.2. 

42 Duurzaamheidsverslag “Naar een duurzaam Katwijk”, concept februari 2009, p.15. 
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Duurzaamheidsmeter deel te nemen.43 Echter, de gemeente heeft geen invulling gegeven 

aan dit besluit en geen gegevens aangeleverd. Hierdoor is het niet mogelijk om de 

prestaties op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Katwijk te vergelijken met die 

van andere gemeenten. 

 

Profilering 

In het duurzaamheidsprofiel is eveneens de ambitie opgenomen dat de gemeente zich 

profileert met het duurzaamheidsbeleid als een gemeente die groot belang hecht aan een 

duurzame ontwikkeling.44 In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat in het 

duurzaamheidsprofiel niet omschreven is wat deze profilering precies inhoudt. Uit de 

interviews blijkt dat de gemeente deze ambitie met name heeft geïnterpreteerd als een 

ambitie om als gemeente het goede voorbeeld te geven door duurzaamheid in de eigen 

organisatie en eigen beleid te integreren. Katwijk heeft niet het voornemen gehad zich naar 

buiten toe, naar andere gemeenten of burgers en bedrijven, als een ‘voorloper’ te 

presenteren. De werkzaamheden in het kader van het duurzaamheidsprofiel waren in 

eerste instantie gericht op de gemeentelijke organisatie en het beleid zelf. Naar buiten toe 

is in 2010 eenmalig een duurzaamheidskrant verschenen met daarin informatie voor 

bewoners en bedrijven over duurzaamheid in Katwijk. Daarnaast besteedt de gemeente 

Katwijk, waar de mogelijkheid zich voordoet, aandacht aan duurzaamheid in de contacten 

met bedrijven. Voorbeeld hiervan is de organisatie van een thema-avond over 

duurzaamheid voor de Katwijkse ondernemersvereniging. Tevens gaat de wethouder 

iedere maand nog op bezoek bij een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 

staan. Verdere externe profilering op het gebied van duurzaamheid vindt niet actief plaats. 

 

 

  

                                                             
 

 

43 www.duurzaamheidsmeter.nl; collegevoorstel ‘Lokale Duurzaamheidsmeter’, zaaknummer 2009-009017, 

22 september 2009. 

44 Duurzaamheidsprofiel, p. 9-10. 
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3.2  MAATREGELEN EN RESULTATEN 
 

In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod: 

12.  Welke maatregelen heeft de gemeente in 2009-2012 genomen ter uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid? 

13.  In hoeverre zijn de maatregelen die tussen 2009-2012 zijn genomen met betrekking 

tot het duurzaamheidsbeleid conform het vastgestelde beleid en de vier 

belangrijkste thema’s? 

 

In deze paragraaf behandelt de rekenkamercommissie concrete maatregelen en acties die 

genomen zijn om het duurzaamheidsbeleid tot uitvoering te brengen en het resultaat 

daarvan. Eerst gaat de rekenkamercommissie in op de negen maatregelen uit het Plan van 

Aanpak, die hieronder zijn opgesomd. Deze hebben betrekking op maatregelen voor de 

bewustwording in de gemeentelijke organisatie en de verankering van de vier thema’s uit 

het duurzaamheidsprofiel. Ook het resultaat is hieraan toegevoegd. Daarna gaat de 

rekenkamercommissie in op een aantal concrete initiatieven en projecten die wel gericht 

zijn op duurzaamheid, maar niet direct gerelateerd zijn aan het duurzaamheidsprofiel. 

 

Maatregelen en resultaten Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak zijn negen concrete (pilot)projecten en activiteiten benoemd om 

invulling te geven aan het duurzaamheidsprofiel (zie ook paragraaf 1.3). Deze activiteiten 

zijn onderverdeeld in twee groepen maatregelen: maatregelen gericht op de verankering 

van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie en een aantal (pilot)projecten 

duurzaamheid. Per activiteit / project staat hierna het resultaat weergegeven.45 

 

 

3.2.1  VERANKERING DUURZAAMHEID IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
 

Om structuur aan te brengen in het proces van duurzame ontwikkeling is een vijftal 

concrete maatregelen benoemd. Deze maatregelen dienen onder andere om 

voortgangsmetingen en rapportage over duurzaamheid mogelijk te maken. Het gaat om de 

volgende maatregelen. 

 

 

 

 

                                                             
 

 

45 In bijlage 2 is van een aantal onderwerpen een uitgebreidere analyse opgenomen. 
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1. Uitbrengen van een duurzaamheidsverslag  

Om de voortgang in verduurzaming van de gemeente Katwijk te communiceren en 

intern en extern het bewustzijn over duurzaamheid te onderstrepen wil de 

gemeente jaarlijks verslag uitbrengen. Op termijn is het doel het verslag te 

integreren in de P&C-cyclus. 

 

Resultaat: 

 

In 2009 is het enige duurzaamheidsverslag verschenen. In de periode daarna is de 

verantwoording over duurzaamheid niet geïntegreerd in de reguliere P&C- cyclus. 

Hierdoor zijn de resultaten van op het gebied van duurzaamheid in Katwijk onvoldoende 

zichtbaar. 

 
 
2. Duurzaamheidsparagraaf in afdelingsplannen 

Het doel is om de ambities voor duurzaamheid een plek te geven in de afdelingen 

en bij te dragen aan de verankering en integratie van duurzaamheid in de P&C-

cyclus. Hiertoe zullen alle afdelingen initiatief moeten nemen. 

 

Resultaat: 

 

Duurzaamheid is niet in de afdelingsplannen opgenomen middels doelstellingen en 

indicatoren. In 2008 en 2009 heeft de regiegroep met afdelingshoofden gesproken over de 

integratie van duurzaamheid in de afdelingen. Het concrete resultaat hiervan is beperkt. In 

interviews is aangegeven dat er wel degelijk aandacht voor duurzaamheid in de afdelingen 

is en dat het bewustzijn is toegenomen. 

 
 
3. Verduurzamen van college- en raadsvoorstellen 

In de procedure voor college- en raadsvoorstellen wil de gemeente een relatie 

leggen met duurzaamheid. Aan de hand van een checklist dient duurzaamheid in 

de voorstellen opgenomen te worden. 

 

Resultaat: 

 

In het format voor collegevoorstellen is duurzaamheid benoemd als aandachtspunt.  

Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk bij college- (en raads)voorstellen zelden de link 

met duurzaamheid wordt gelegd. In interviews is aangegeven dat dit enerzijds nauwelijks 

bekend is binnen de gemeentelijke organisatie, en dat anderzijds de meerwaarde van een 

koppeling met duurzaamheid niet (meer) wordt gezien en voornamelijk tot meer 

papierwerk zou leiden. 
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4. Verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling in de organisatie 

Om duurzaamheid te borgen in de organisatie kiest de gemeente voor een centrale 

aansturing door een coördinerende stuurgroep: een ambtelijke regiegroep. De 

ambitie hierbij is om dit op termijn meer te laten omvatten van de projecten en 

maatregelen uit het de Plan van Aanpak. 

 

Resultaat: 

 

De ambtelijke regiegroep is in 2008 opgericht. Sec genomen is daarmee aan het doel 

voldaan om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in de organisatie te verankeren. 

Na de opheffing van de regiegroep in 2010 is de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid 

niet op een andere wijze verankerd in de organisatie. De aandacht voor duurzaamheid in 

de organisatie is momenteel vooral afhankelijk van de persoonlijke interesse van 

medewerkers en geen gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

 

5. Communicatietraject ter bevordering van een duurzaam Katwijk 

Om duurzaamheid te implementeren ziet de gemeente goede voorlichting als 

onontbeerlijk. Om medewerkers bewust te maken van de drie P’s (People, Planet, 

Profit) start de gemeente een communicatietraject. 

 

Resultaat: 

 

Het communicatietraject was gericht op de interne organisatie van de gemeente Katwijk. 

Dit communicatietraject is uitgevoerd, onder ander middels nieuwsbrieven, themasessies 

en gesprekken met afdelingen. Het communicatietraject is de voornaamste activiteit 

geweest van de regiegroep. De externe communicatie is nauwelijks van de grond gekomen. 

Er is in 2010 één duurzaamheidskrant voor inwoners uitgebracht. 

 

 

3.2.2  (PILOT)PROJECTEN DUURZAAMHEID 
 

Om de implementatie van duurzaamheid ook concreet op te pakken is in het Plan van 

Aanpak ook een aantal (pilot)projecten opgenomen. Deze projecten sluiten aan bij een 

aantal van de thema’s uit het duurzaamheidsprofiel. Sommige van deze projecten zijn op 

dat moment reeds opgestart, anderen dienen nog plaats te vinden. Het gaat om de 

volgende projecten. 
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6. Actualisatie duurzaam bouwen en inrichten beleid (Thema: Duurzaam inrichten 

en bouwen) 

Door aan te sluiten bij het regionale Duurzaam Bouwen Plus Pakket (DuBo+) 

krijgt Katwijk een actueel duurzaam beleid voor alle bouwsegmenten. 

 

Resultaat: 

 

In 2008 heeft Katwijk samen met andere gemeenten in de regio Holland Rijnland de 

richtlijn Duurzaam Bouwen Plus 2008-2012 vastgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld door 

de MDWH. Om invulling te geven aan de richtlijn maakt de gemeente Katwijk gebruik van 

het instrument GPR-gebouw (zie ook bijlage 2. Het beleid is hiermee gerealiseerd. 

 

In hoeverre dit nieuwe beleid ook tot concrete effecten heeft geleid is een andere vraag. In 

interviews is hierover wisselend bericht. In de praktijk blijkt het stellen van 

bovenwettelijke eisen aan bouwprojecten tot extra kosten te leiden. Hierdoor nemen de 

grondprijs, die de gemeente kan vragen aan ontwikkelaars en aannemers, en daarmee de 

inkomsten van de gemeente af. Aangezien Katwijk geen extra budget beschikbaar heeft 

gesteld voor duurzaamheid dienen deze extra kosten/de inkomstenderving op een andere 

wijze opgevangen te worden. Dit is niet altijd mogelijk. Om zicht te houden op concrete 

resultaten van duurzaam bouwen dienen daarnaast de afspraken met aannemers over de 

inzet van duurzame maatregelen in bouwprojecten getoetst te worden 

 

Hiervoor dient bij toezichthouders voldoende kennis aanwezig te zijn over duurzaamheid. 

In interviews is aangegeven dat er slechts beperkt budget beschikbaar is (inzet van uren) 

voor scholing en toetsing op duurzaamheid en dat er dus slechts beperkt zicht is op de 

concrete resultaten van de toepassing van de DuBoPlus-richtlijn.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

46 Dit komt overeen met een bevinding uit het klimaatprogramma over controle op afspraken over de Energie 

Prestatie Coëfficiënt (EPC), dat ambtenaren van Bouw en Woning Toezicht over onvoldoende kennis 

beschikken om deze afspraken te handhaven. Bron: Collegevoorstel ‘Eindrapportage Klimaatprogramma 

Holland Rijnland 2008-2012’, zaaknummer 2013-1831, 5 februari 2013, Prestaties Klimaatprogramma 

Holland Rijnland 2008-2012, p. 5. 
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7. Introductie Beleidskader Duurzame Stedenbouw (Duurzaam inrichten en bouwen)  

Door aan te sluiten bij het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw krijgt 

Katwijk actueel duurzaamheidsbeleid voor ruimtelijke plannen 

 

Resultaat: 

 

Op initiatief van de MDWH is in 2008 een regionaal beleidskader duurzame stedenbouw 

ontwikkeld. Katwijk heeft dit beleidskader overgenomen. Het beleidskader biedt een 

stappenplan voor bouwprojecten van meer dan 10 woningen of één hectare om duurzame 

prestaties met de ontwikkelaar en andere partijen af te spreken. Per project kan aan de 

hand van het beleidskader inzichtelijk gemaakt worden welke duurzaamheidsprestaties 

mogelijk en uitvoerbaar zijn, hoe maatregelen in het projectplan opgenomen kunnen 

worden en hoe ze gecontroleerd dienen te worden. Met het vaststellen van het beleidskader 

is het project gerealiseerd. 

 

Een kanttekening is dat het beleidskader reeds in ontwikkeling was toen het 

duurzaamheidsprofiel van Katwijk werd vastgesteld. Daarnaast is het evenals bij de 

DuBoPlus-richtlijn de vraag tot welke concrete resultaten het vaststellen van dit 

beleidskader heeft geleid. In interviews is aangegeven dat ook hier de resultaten wisselend 

zijn. Er is geen extra budget beschikbaar voor duurzame maatregelen en toetsing van de 

resultaten, terwijl er vaak wel extra kosten aan verbonden zijn. 

 

 

8.  Ontwikkelen ambitie    

Middels een pilotproject in de nieuwbouwwijk ’t Duyfrak wil Katwijk ervaring 

opdoen met het programma DuurzaamheidsProfiel op Locatie (DPL). Dit 

programma maakt duurzaamheid in een bouwproject meetbaar en vergelijkbaar 

 

Resultaat: 

 

Het pilotproject DPL ’t Duyrak is uitgevoerd. Op basis van het project is een instrument 

ontwikkeld dat de duurzaamheid van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in kaart brengt. Het 

instrument biedt een kader op basis waarvan de mogelijkheden voor duurzame 

maatregelen in een ruimtelijk project in kaart gebracht kunnen worden en de resultaten 

kunnen worden gemonitord. Het instrument is nadien nog ingezet bij de ontwikkeling van 

de plannen voor de projecten Locatie Valkenburg en De Horn. Het project is hiermee 

gerealiseerd. 
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9. Actualiseren regionaal klimaatbeleid  (Duurzaam handelen) 

In 2008 is in regionaal verband het klimaatbeleid geactualiseerd. Dit programma 

draagt bij aan de transitie naar duurzame energie, vermindert de CO2- uitstoot en 

biedt een concreet plan van aanpak. 

 

Resultaat: 

 

Medio 2008 heeft het college ingestemd met het Plan van Aanpak Klimaatprogramma 

2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek. Daarmee is het voorgenomen project 

gerealiseerd. De resultaten van het klimaatprogramma staan hieronder apart toegelicht 

Wat de rekenkamercommissie opvalt aan de maatregelen uit het Plan van Aanpak is dat 

het geen directe uitwerking van het duurzaamheidsprofiel in maatregelen per ambitie of 

thema is. Het Plan van Aanpak is primair gericht op het verankeren van duurzaamheid in 

de organisatie. De projecten zijn daarnaast gericht op het opdoen van ervaring met de 

integratie van duurzaamheid op verschillende terreinen. Ondanks een koppeling met (drie 

van de vier) thema’s uit het duurzaamheidsprofiel is een concrete uitwerking van de vier 

thema’s niet goed zichtbaar in de maatregelen. 

 

Als uitwerking van het Plan van Aanpak is in 2009 voor intern gebruik een 

duurzaamheidsprogramma opgesteld. De maatregelen uit dit programma richten zich 

hoofdzakelijk op de verankering van duurzaamheid in de organisatie door middel van 

bewustwording. Daarnaast is ook een aantal maatregelen gericht op externe 

communicatie. Het duurzaamheidsprogramma gaat niet in op de (pilot)projecten. 

 

 

 

3.2.3. KLIMAATPROGRAMMA 
 

Maatregelen klimaatprogramma 

Eén van de meest omvangrijke programma’s met maatregelen voor duurzaamheid is het 

klimaatprogramma. 

 

Katwijk neemt deel aan het klimaatprogramma 2008-2012 van de regio Holland Rijnland. 

In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat de ontwikkeling en vaststelling van het 

klimaatprogramma gelijk opging met het duurzaamheidsprofiel. Het klimaatprogramma is 

dus niet opgesteld naar aanleiding van het duurzaamheidsprofiel, maar is er wel aan 

gerelateerd.  

 

 

 

37



Het klimaatprogramma is voor de gemeente Katwijk één van de belangrijkste 

uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid. Het klimaatprogramma bevat 

tientallen projecten en maatregelen. Voorbeelden van projecten uit het klimaatprogramma 

zijn: 

 

 voorlichting aan huishoudens over elektriciteitsbesparing; 

 voorlichting en ondersteuning van bewoners en bedrijven middels de 

ondersteuning en intensivering van diverse servicepunten: Servicepunt Energie 

Efficiënt Ondernemen, Servicepunt Warm Wonen, Servicepunt Verlicht Wonen; 

 stimuleren van grootschalige duurzame energieopwekking; 

 innovatieprogramma energiebesparing middels pilotprojecten; 

 energiezuinige gemeentelijke gebouwen; 

 verduurzaming eigen wagenpark; 

 energiebesparing in openbare verlichting; 

 stimuleren elektrische auto’s en deelauto’s. 

 

De projecten zijn door de MDWH opgezet en gericht op alle deelnemende gemeenten van 

Holland Rijnland. In welke mate de gemeenten daadwerkelijk participeren in de projecten 

is afhankelijk van de betrokkenheid en inzet van de gemeenten zelf. 

 

Resultaten klimaatprogramma 

De gemeente Katwijk heeft actief geparticipeerd in het klimaatprogramma. Uit interviews 

blijkt dat de betrokkenheid vanuit de gemeente Katwijk bij het regionale programma groot 

was in vergelijking met andere deelnemende gemeenten. Dit is met name te danken aan de 

grote betrokkenheid van de duurzaamheidscoördinator, maar ook aan de positieve reacties 

op projecten van de MDWH bij andere medewerkers van de gemeente. In hoeverre dit ook 

tot betere resultaten heeft geleid ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten, valt 

op basis van de beschikbare verantwoordingsinformatie niet vast te stellen. 

 

Katwijk heeft aan 15 SLOK-projecten van het klimaatprogramma deelgenomen, van het 

ontwikkelen van een duurzame inkooplijst en energiebesparing in bestaande woningen tot 

implementatie van een regionale CO2- kaart en stimuleren van openbaar vervoer. Eén van 

deze projecten (handhaving EPC) is niet gerealiseerd. De andere projecten zijn geheel 

uitgevoerd, waarbij in een aantal gevallen de beoogde resultaten desondanks niet zijn 

behaald. Dit betreft bijvoorbeeld het stimuleren van grootschalige duurzame 

energieopwekking. Doel van het project was het aanbod van regionaal geproduceerde 

duurzame energie te bevorderen en uit te bouwen.  
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Het beoogde resultaat was om regionaal 5% van de gebruikte energie duurzaam op te 

wekken. Het doel om het aanbod uit te breiden is gehaald, maar de prestatie van 5% niet. 

Een belangrijke reden hiervoor ligt in de weerstand tegen windenergie en het onduidelijke 

marktperspectief voor biomassa.47 

 

De doelstellingen van het klimaatprogramma liggen grotendeels in de toekomst: 

 een CO2-reductie van 600 kiloton in 2030; 

 CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2015; 

 duurzame opwekking van 14-16% van de in 2020 regionaal benodigde energie. 

 

Wat de precieze bijdrage van het klimaatprogramma aan deze doelstellingen is geweest, 

valt niet vast te stellen. Duidelijk is wel dat de doelen nog niet gerealiseerd zijn.48 Met het 

afronden van het klimaatprogramma ligt het initiatief om deze doelen te realiseren weer 

bij de afzonderlijke gemeenten. Het is nog onduidelijk hoe Katwijk dit gaat oppakken. Met 

het wegvallen van de SLOK-subsidies is de belangrijkste financieringsbron van de 

projecten komen te vervallen. Er is in Katwijk (nog) geen alternatief voor het 

klimaatprogramma ontwikkeld of vastgesteld. 

 

 

3.2.4. OVERIGE MAATREGELEN DUURZAAMHEID EN HET RESULTAAT 
 

De uitwerking en uitvoering van het duurzaamheidsprofiel in concrete maatregelen is 

beperkt. Behalve het Plan van Aanpak is het duurzaamheidsprofiel verder niet meer 

uitgewerkt in andere concrete maatregelen of direct vertaald naar deelbeleid (zie ook 

hoofdstuk 1). Dit betekent niet dat Katwijk verder geen duurzame maatregelen heeft 

uitgevoerd. Er zijn tal van voorbeelden te vinden, zoals regionaal rondom het 

klimaatprogramma, maar ook in Katwijkse beleidsprogramma’s van maatregelen en 

initiatieven die gericht zijn op of aansluiten bij duurzaamheid en de thema’s uit het 

duurzaamheidsprofiel. Deze overeenkomst is niet altijd specifiek benoemd of ontstaan als 

gevolg van het duurzaamheidsbeleid. Dat levert niet per se minder resultaat op, maar roept 

vragen op over het doel en de impact van het duurzaamheidsprofiel. Hieronder staat een 

aantal voorbeelden van concrete maatregelen en activiteiten in de gemeente Katwijk op het 

gebied van duurzaamheid sinds 2009, inclusief de belangrijkste resultaten van deze 

maatregelen. 

                                                             
 

 

47 Collegevoorstel ‘Eindrapportage Klimaatprogramma Holland Rijnland 2008-2012’, zaaknummer  

2013-1831, 5 februari 2013, Bijlage 1, Prestaties Klimaatprogramma Holland Rijnland 2008-2012, p. 8. 

48 Collegevoorstel ‘Eindrapportage Klimaatprogramma Holland Rijnland 2008-2012’, zaaknummer  

2013-1831, 5 februari 2013, p.2. 
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Woonwijk Valkenburg 

De gemeente wil het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg herontwikkelen tot ‘één van 

de meest aantrekkelijke en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocaties 

in Katwijk met grote betekenis voor de Randstad, uitgaande van een duurzame, 

energieneutrale en integrale gebiedsontwikkeling’.49 De regiegroep duurzaamheid spreekt 

in zijn nieuwsbrief van juli 2010 over Katwijks pronkstuk.50 Ook in interviews komt dit 

meerdere malen naar voren als zijnde een ultiem voorbeeld van de verhoogde aandacht 

voor duurzaamheid. Het project Valkenburg is een voorbeeldproject om een 

energieneutrale woonwijk te maken. Als dat slaagt, is het volgens betrokkenen een 

voorloperproject. 

 

Het plan voor de klimaatneutrale woonwijk Valkenburg krijgt nationaal erkenning als 

vooruitstrevend project. In juli 2013 heeft de gemeenteraad het definitieve Masterplan 

Locatie Valkenburg vastgesteld. Analyse van de besluitvorming laat zien dat dit met een 

minieme meerderheid is gebeurd en er veel discussie bestaat, met name over de financiële 

haalbaarheid van het plan. De ambities rondom duurzame energie komen minder aan bod 

en staan niet ter discussie. 

 

Fiets en OV 

Begin 2009 stelt de raad een nieuw Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk vast 

(IVVP).51 In dit plan stelt de raad kaders ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersmilieu 

(‘luchtkwaliteit, uitstoot en geluidshinder’) en verkeersveiligheid. (zie ook hoofdstuk 1). In 

het IVVP is een zestal doelstellingen opgenomen: 

 

1.  het vervolmaken van een ringwegstelsel rond de bestaande kernen 

2.   het uitvoeren van maatregelen ter beperking van de milieuhinder en het verbeteren 

van de oversteekbaarheid van de ring; 

3.  het invoeren van een hoogwaardig openbaar vervoertracé dat ook het bovenlokale 

centrum van Katwijk bestrijkt; 

4.   het verbeteren van het fijnmazige netwerk voor langzaam verkeer binnen en tussen de 

kernen, inclusief aansluitingen op het hoofdwegenstelsel voor langzaam verkeer; 

5.   het op peil brengen van parkeervoorzieningen (afstemmen op toekomstprognoses) 

alsmede het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan; 

6.   het vrijmaken van routes ter bevordering van het vervoer over water, inclusief 

aanlegplaatsen. 

                                                             
 

 

49 Jaarstukken 2011, p.29. 

50 Nieuwsbrief regiegroep duurzaamheid, nummer 8, juli 2010. 

51 Raadsbesluit ‘Vaststelling Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk’, zaaknummer 2008-22808, 29 

januari 2009. 
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Doelstelling 2, 3 en 6 hebben een directe relatie met het thema duurzaamheid. Maar 

indirect ook nummer 1 en 4. Door het aanleggen van een ringweg rondom de bestaande 

kernen vermindert de hoeveelheid verkeer op de lokale wegen met 20 tot 40%. Dat zorgt 

voor meer veiligheid en een betere luchtkwaliteit, meer ruimte voor fietsers/voetgangers 

en voor minder overlast door wegverkeerlawaai en stank.52 Het duurzaamheidsprofiel is in 

een paragraaf genoemd als actueel document, maar het IVVP is geen uitwerking van het 

profiel. Overigens maakte het beperken van de groei van de automobiliteit en het scheppen 

van verkeersluwe gebieden en woonerven ook onderdeel uit van de doelen van het IVVP uit 

2001.53 In die zin zijn het geen nieuwe beleidsdoelstellingen op basis van de focus op 

duurzaamheid sinds 2008. 

 

In het kader van het Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk en het 

klimaatprogramma zijn diverse maatregelen genomen om het fietsverkeer en het OV te 

bevorderen. Wat de impact hiervan is op de duurzaamheid van de gemeente, bijvoorbeeld 

in termen van CO2-reductie is niet meetbaar 

 

Duurzaam wagenpark 

Een aangepast wagenpark op het gebied van (milieu)duurzaamheid is één van de doelen 

die zijn opgenomen in de programmabegrotingen 2009 t/m 2013. Deze doelstelling sluit 

aan bij een project van het klimaatprogramma. Een aangepast wagenpark betekent dat bij 

vervanging van gemeentelijke voertuigen het gebruik van alternatieve brandstoffen serieus 

afgewogen wordt. 

 

Het wagenpark van de gemeente in de periode 2007-heden duurzamer geworden. De 

gemeente voldoet inmiddels aan de Euro-zes-norm.54 In 2009 waren Euro-5-motoren nog 

de minimale norm. In 2010 is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om 

voertuigen binnen de gemeente te laten tanken met aardgas om het perspectief te bepalen 

voor duurzamere gemeentelijke voertuigen.55 In de jaarstukken over 2011 is te lezen dat de 

aanbesteding van drie inzamelvoertuigen en een kraan is gegund, de schone motor is 

daarbij een eis.56 

 

 

 

 

 
                                                             
 

 

52 Reactienota Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk, zaaknummer 2008-22808, 29 januari 2009, p.8. 

53 Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk, zaaknummer 2008-22808, 29 januari 2009, p.6. 

54 Programmabegroting 2013, p.54. 

55 Jaarstukken 2010, p.72. 

56 Jaarstukken 2011, p.83. 
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Duurzaam inkopen 

Duurzaam inkopen staat in het duurzaamheidsprofiel genoemd ter illustratie van 

duurzaam handelen. Daarnaast is duurzaam inkopen opgenomen in het 

klimaatprogramma 2008-2012. Reeds in 2008 zijn de eerste stappen gezet op weg naar 

duurzaam inkopen door middel van een inventarisatie van de bestaande maatregelen. In 

juni 2009 is de nota duurzaam inkopen door het college vastgesteld.57 De nota verwijst 

expliciet naar het duurzaamheidsprofiel en de ambities van de gemeente Katwijk die hierin 

zijn opgenomen. In de nota is aangegeven dat duurzaam inkopen één van de meest urgente 

duurzaamheidsprojecten van de gemeente Katwijk is.58 De conclusie in de nota is dat 

duurzaam inkopen wel gebeurt, maar niet structureel en te vrijblijvend is. Doel in de nota 

duurzaam inkopen is duurzaamheid als criterium een rol te laten spelen bij 75% van de 

inkopen in 2012 en 100% duurzaam inkopen in 2015. 

 

In 2009 is een handleiding duurzaam inkopen opgesteld. De handleiding geeft aan op 

welke momenten in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzaamheid meegenomen kan 

worden. In 2011 besluit de gemeenteraad tot het starten van een pilot op het gebied van 

Social Return on Investment. Hierbij stelt de gemeente sociale voorwaarden bij inkoop en 

aanbesteding, dat wil zeggen dat leveranciers van de gemeente ertoe worden verplicht 

kansen te creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

 

In de visie op de inkoopfunctie van de gemeente Katwijk uit maart 2012 zijn de 

uitgangspunten en doelen voor duurzaam inkopen nog onveranderd. In hoeverre het doel 

om in 2012 bij 75% van de inkoop duurzaamheid als criterium mee te laten wegen wordt 

gehaald, wordt niet duidelijk uit de visie 

 

Openbare Verlichting 

In het kader van het klimaatprogramma van Holland-Rijnland is een project gestart 

gericht op het verduurzamen van de openbare verlichting. Katwijk heeft hierin actief 

geparticipeerd en draait in 2009 mee in het koploperstraject van de landelijke Taskforce 

Openbare Verlichting. Dat betekent dat de gemeente meedoet met proefopstellingen en 

nieuwe armaturen uitprobeert. Ook worden dimmers toegepast op huidige en nieuwe 

verlichting op doorgaande wegen en zijn er proefprojecten met LED-verlichting.59 Doel is 

een reductie van het energieverbruik van de openbare verlichting: in 2011 15% minder 

energieverbruik ten opzichte van 2007, 20% in 2013 en 30% in 2020.60 

 

                                                             
 

 

57 Nota duurzaam inkoopbeleid, gemeente Katwijk, juni 2009. 

58 Nota duurzaam inkoopbeleid, p.9. 

59 Jaarstukken 2009, p.33. 

60 Jaarstukken 2011, p.63. 
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Het areaal aan energiezuinige en duurzame armaturen is uitgebreid sinds 2007. Ook is de 

besparing door de toepassing van dimmers benoemd: per wegvak variërend van 15 tot 40% 

energie, ongeveer 50.000 kWh op het gehele areaal.61  

 

In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van LED in een totale wijk (De Hoek in 

Rijnsburg). Daaruit volgt echter dat LED-verlichting alleen in parkstroken zal worden 

toegepast, vanwege het niet in verhouding staan van de investering tot de voordelen qua 

afschrijvingen en energiekosten. 

 

Groenbeheer 

In 2008 stelt de gemeenteraad de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) vast.62  

De visie biedt een integraal kader waarin het streefniveau voor de openbare ruimte wordt 

vastgelegd. In de inleiding worden de woorden ‘veilig, schoon en duurzaam’ genoemd als 

sleutelwoorden voor de omgang met de (openbare) ruimte. In het beleidskader gaat een 

deelparagraaf over ‘duurzaamheid waarborgen’ in het beheer van de openbare ruimte. Dat 

kan door milieuvriendelijke en ecologisch beheer, beschikbare ruimte voor groen optimaal 

in te richten, goede afvalvoorzieningen (ook ondergronds) en aandacht voor 

milieuproblematiek.63 

 

Het Groenbeleidsplan 2009-2019 is een deelbeleidsplan van het VORK.64 Het doel is het 

verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst, ten behoeve van een 

plezierige en leefbare woonomgeving voor burgers en bezoekers. In het plan omschrijft het 

college duurzaamheid als ‘bestendigheid’. Een van de negen geformuleerde ambities gaat 

over ‘kwaliteit boven kwantiteit’ en het ‘stimuleren van duurzaamheid’ en komt per type 

groenstructuur terug in concrete uitgangspunten voor het op te stellen beheerplan, zoals: 

uitvoeren van snoei met duurzaam toekomstperspectief; aaneengesloten groen lint 

hanteren; voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte voor bomen; 

sortimentskeuze.65 

 

Wat de resultaten zijn op het gebied van duurzaamheid van het groenbeheer valt uit de 

beschikbare verantwoordingsinformatie niet op te maken. 

 

 

 

 
                                                             
 

 

61 Jaarstukken 2010. 

62 Raadsbesluit ‘Visie op de openbare ruimte Katwijk’, zaaknummer 2007-26434, 29 mei 2008. 

63 Visie op de openbare ruimte Katwijk, zaaknummer 2007-26434, paragraaf 4.2.4, p.19 en 20. 

64 Raadsbesluit ‘Groenbeleidsplan 2009-2019’, zaaknummer 2009-7400, 28 mei 2009. 

65 Groene drager, ecologische verbindingen, parken, stedenbouwkundige structuur, identiteit kernen. 
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Analyse 

Er zijn nog meer maatregelen en projecten uitgevoerd door de gemeente Katwijk in de 

periode 2007-heden, die raken aan het thema duurzaamheid en het duurzaamheidsprofiel. 

Wat daarbij opvalt, is dat de meerderheid hiervan valt onder het thema bouwen en 

inrichten. Een aparte bevinding die de rekenkamercommissie doet is dat er nauwelijks 

maatregelen die raken aan het thema sociale duurzaamheid. In het duurzaamheidsverslag 

2009 staat dat er geen projecten of specifiek beleid in gang gezet zijn of voortgekomen, dan 

wel aansluiten bij het duurzaamheidsprofiel. In het duurzaamheidsverslag staan wel 

meerdere initiatieven beschreven waar het duurzaamheidsprofiel op aansluit of waarvan 

medewerkers in interviews hebben aangeven dat zij passen binnen de duurzame 

ambities.66  

 

In interviews is aangegeven dat het social return project (2011) en ook de ambitieuze 

aanpak van de Wmo (2007) vallen onder de definitie van sociale duurzaamheid. 

Tegelijkertijd constateert de rekenkamercommissie dat een directe relatie met het 

duurzaamheidsprofiel hierbij ontbreekt. Het beleid voor de Wmo is vanuit een wettelijke 

verplichting ontstaan en vastgesteld, nog voordat het duurzaamheidsprofiel werd 

opgesteld. Ook in het social return project is geen directe relatie terug te vinden met het 

profiel uit 2008, maar er vinden dus wel activiteiten plaats op dit gebied. Door zowel het 

Wmo-beleid als een social return project uit 2011 te scharen onder het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente, wordt het begrip duurzaamheid naar de mening 

van de rekenkamercommissie erg breed geïnterpreteerd en als containerbegrip gebruikt. 

 

Een compleet overzicht van alle maatregelen en projecten die raken aan duurzaamheid en 

het duurzaamheidsprofiel valt echter niet te geven, doordat een centraal overzicht van 

duurzame maatregelen ontbreekt. Het enige dat bestaat is het Plan van Aanpak gericht op 

2008 met het negental (interne) activiteiten en pilotprojecten. 

 

 

  

                                                             
 

 

66 Duurzaamheidsverslag 2009, p.24. 
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3.3  INZICHT IN RESULTATEN 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

14.  Heeft de gemeente inzicht in de bereikte resultaten met betrekking tot het 

duurzaamheidsbeleid? 

 

In deze paragraaf gaat de rekenkamercommissie eerst in op het type 

verantwoordingsdocumenten. Er blijkt dat er weinig zicht is op de resultaten van het 

duurzaamheidsprofiel en de gestelde ambities, doordat uitgebreide verantwoording over 

het profiel, de ambities en de doelen ontbreekt. Op basis van de interviews, een uitgebreide 

documentenanalyse en dossieronderzoek (zie bijlage 2) heeft de rekenkamercommissie 

waar mogelijk toch de verhouding tussen de plannen en de resultaten in kaart gebracht. In 

het tweede deel van de paragraaf komen deze resultaten aan bod. In paragraaf 3.4 gaat de 

rekenkamercommissie in op de verhouding tussen deze resultaten en de vier ambities uit 

het duurzaamheidsprofiel. 

 

Duurzaamheidsverslag 

Tegelijk met het vaststellen van het duurzaamheidsprofiel besluit de gemeente de 

doelstellingen te monitoren en te evalueren middels een duurzaamheidsverslag.67 In maart 

2009 is het eerste duurzaamheidsverslag verschenen met daarin een overzicht van de 

prestaties van de gemeente Katwijk op het gebied van duurzaamheid in de jaren 2007-

2008. Doordat het duurzaamheidsprofiel pas in 2008 is vastgesteld, heeft het 

duurzaamheidsverslag het karakter van een ‘nulmeting’. Het verslag is te vroeg opgesteld 

om daadwerkelijk inzicht te bieden in de doelrealisatie van duurzaamheidsprofiel. 

 

Het duurzaamheidsverslag is opgesteld conform het format van de programmabegroting, 

om zo inzichtelijk te maken op welke manier de verschillende afdelingen zich bezighouden 

met duurzaamheid. Dit sluit aan bij de doelstelling van Katwijk om duurzaamheid volledig 

te integreren in de activiteiten van de gemeente en daar op termijn geïntegreerd in de 

jaarverslagen verantwoording over af te leggen. Hierdoor wordt wel de indeling aan de 

hand van vier thema’s, die nog centraal stond in het duurzaamheidsprofiel, losgelaten. Het 

verslag biedt een overzicht van duurzame activiteiten en projecten in Katwijk, maar maakt 

geen expliciete koppeling tussen de thema’s, ambities, projecten en maatregelen uit het 

duurzaamheidsprofiel. Het is hierdoor geen monitoringsinstrument voor het 

duurzaamheidsprofiel. Wel staat een aantal keer expliciet vermeld bij een 

beleidsprogramma dat er (nog) geen projecten of specifiek beleid in gang zijn gezet, die 
                                                             
 

 
67 Raadsvoorstel ‘Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk’, bijlage 2 –  

‘Toelichting duurzaamheidsambities’, p.1. 
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voortkomen of bewust aansluiten bij het duurzaamheidsprofiel.68 

 

De intentie destijds was om het duurzaamheidsverslag jaarlijks uit te brengen. Na 2009 is 

er echter geen duurzaamheidsverslag meer verschenen. De intentie om duurzaamheid te 

integreren in de reguliere P&C- cyclus is evenmin gerealiseerd. In de jaarverslagen is geen 

paragraaf duurzaamheid opgenomen, noch komt duurzaamheid per beleidsprogramma als 

aandachtspunt terug in de P&C-documenten in de periode 2007-heden. In de P&C-

documenten is soms wel informatie te vinden over specifieke projecten en maatregelen 

(zoals de woonwijk Valkenburg of de inzet van de DuBoplus richtlijn). Van monitoring of 

verantwoording van de realisatie van de ambities uit het duurzaamheidsprofiel is echter 

geen sprake. 

 

In interviews is meermaals aangegeven dat aparte verantwoording over duurzaamheid niet 

als noodzakelijk wordt gezien. Duurzaamheid zou zodanig zijn geïntegreerd in de 

organisatie en het beleid, dat aparte rapportages weinig meerwaarde hebben. Dit laat 

echter onverlet, dat het door het ontbreken van een duurzaamheidsverslag en de beperkte 

informatie in de P&C-documenten niet mogelijk is inzicht te verkrijgen in de resultaten  

van het duurzaamheidsbeleid. 

 

Verantwoording over klimaatprogramma 

Jaarlijks ontving de gemeente Katwijk een verslag van de MDWH over de uitvoering van 

het regionale klimaatprogramma. In dit verslag is een overzicht opgenomen van alle 

werkzaamheden en uren die de MDWH voor Katwijk heeft verricht. De projecten en 

maatregelen van het klimaatprogramma zijn hierin opgenomen. Dit verslag wordt aan de 

gemeentelijke organisatie ter kennisgeving aangeboden. Daarnaast ontving de 

gemeentelijke organisatie van Katwijk twee keer per jaar een overzicht van de prestaties 

per project van het klimaatprogramma. 

 

Het regionale klimaatprogramma 2008-2012 is in 2012 afgerond. De omgevingsdienst 

heeft een eindrapportage uitgebracht over de resultaten van het klimaatprogramma. Er is 

zowel een specifiek verslag per project van de gemeente Katwijk verstrekt, als een publieke 

rapportage over de resultaten van het gehele klimaatprogramma. Deze zijn beide ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

 

 

 

                                                             
 

 

68 Bijvoorbeeld bij beleidsprogramma 2, Economie en toerisme, of beleidsprogramma 4, Zorg, werk, welzijn 

en inkomen: Duurzaamheidsverslag gemeente Katwijk, 2009, p.19 resp. p.24. 
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Interne rapportages 

De gemeentelijke organisatie van Katwijk heeft in 2010 een voortgangsrapportage 

opgesteld van het duurzaamheidsprogramma voor intern gebruik. Deze rapportage biedt 

inzicht in de stand van zaken van maatregelen uit het duurzaamheidsprogramma, op het 

gebied van interne bewustwording, externe communicatie en interne structuur. Daarnaast 

bevat de rapportage een overzicht van de lopende projecten op verschillende afdelingen die 

ook ter tafel komt bij de vergaderingen van de regiegroep. In deze rapportage, van maart 

2010, is al opgenomen dat het ontbreken van de succesfactoren (prioriteit bij college, 

voldoende middelen en afdelingsspecifieke betekenis van duurzaamheid) een 

veelomvattend duurzaamheidsprogramma in de weg staat. Daarom wordt vooral ingezet 

op bewustwording, zodat afdelingen er op eigen manier invulling aan kunnen gaan 

geven.69 Na het afschaffen van de regiegroep en het schrappen van het budget voor de 

duurzaamheidscoördinator wordt een vorm van een activiteitenlijst gehandhaafd. De 

huidige wethouder bespreekt met een medewerker aan de hand van de actielijst de lopende 

duurzaamheidsprojecten en maatregelen in het maandelijks portefeuillehouderoverleg, 

waar de voormalige coördinator zicht op heeft. Een totaaloverzicht is niet voor handen. 

 

 

3.4  RESULTATEN VERGELEKEN MET AMBITIES 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

15.  Hoe verhouden de bereikte resultaten zich tot de in 2008 gestelde ambities? 

 

Ambities duurzaamheidsprofiel 

Deze paragraaf gaat in op de ambities uit het duurzaamheidsprofiel. In het 

duurzaamheidsprofiel zijn vier ambities opgenomen. Hieronder volgt per ambitie een 

overzicht van de resultaten. 

 

“ De gemeente profileert zich met het duurzaamheidsbeleid als een 

gemeente die groot belang hecht aan een duurzame ontwikkeling.” 

 
In de toelichting op de ambities uit het duurzaamheidsprogramma staat dat Katwijk 

hieronder verstaat dat duurzaamheid als een karaktereigenschap aan de gemeente  

toegevoegd dient te worden. Katwijk wil daarbij enerzijds duurzaamheid in het eigen 

handelen integreren en anderzijds een duurzame ontwikkeling in de gemeente 

faciliteren.70  

                                                             
 

69 Voortgangsrapportage Duurzaamheidsprogramma 2009-2010, 4 maart 2010. 

70 Raadsvoorstel ‘Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk’, bijlage 2 

 ‘Toelichting duurzaamheidsambities’, p.1. 
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Deze ambitie is zo weinig specifiek, meetbaar of tijdgebonden geformuleerd, dat het niet 

mogelijk is te bepalen of de ambitie is gerealiseerd. 

 

De ambitie lijkt te suggereren dat Katwijk zich actief naar buiten toe wil presenteren als 

een duurzame gemeente. Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat 

Katwijk dit slechts beperkt heeft gedaan. De focus van de werkzaamheden in het kader van 

het duurzaamheidsprofiel is met name intern geweest. Zo is er een interne campagne 

gevoerd via maandelijkse nieuwsbrieven tussen oktober 2009 en november 2010 en een 

reeks themabijeenkomsten. 

 

Er is éénmalig een Duurzaamheidskrant Katwijk uitgebracht voor de inwoners van de 

gemeente. In externe contacten heeft duurzaamheid een beperkte rol gespeeld. 

 

Naar buiten toe heeft Katwijk met name gekozen voor de rol van stimulator van duurzame 

initiatieven en de rol van ‘spin in het web’. De rekenkamercommissie constateert dat de 

gemeente zich inderdaad deze rol heeft aangemeten naar buiten toe. De resultaten hiervan 

zijn echter beperkt, doordat de focus vooral op interne bewustwording van de 

gemeentelijke organisatie heeft gelegen. Tegen de tijd dat de blik meer naar buiten werd 

gericht, was de aandacht voor duurzaamheid bij de gemeente reeds verminderd en de 

regiegroep afgeschaft. 

 

“De gemeente integreert duurzaamheid in alle beleidsplannen  

van de gemeente.” 

 

Duurzaamheid is niet in alle beleidsplannen van de gemeente geïntegreerd. In het 

duurzaamheidsverslag uit 2009 is bij meerdere beleidsprogramma’s geconstateerd dat er 

geen activiteiten of plannen waren ontwikkeld in het kader van het duurzaamheidsprofiel. 

Ook na 2009 is dit voor veel beleidsterreinen het geval. Beleidsplannen, die na 2009 zijn 

opgesteld, bevatten geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen of prestatie-indicatoren. 

Duurzaamheid keert ook niet terug in afdelingsplannen als aandachtspunt. Alhoewel in 

interviews is aangegeven dat duurzaamheid is geïntegreerd in beleid en in de organisatie, 

constateert de rekenkamercommissie dat dit niet aantoonbaar is. 

 

De rekenkamercommissie heeft de indruk dat het bewustzijn over duurzaamheid wel is 

vergroot in de afgelopen jaren bij werknemers in de organisatie, maar dat dit niet heeft 

geleid tot structurele aandacht voor duurzaamheid in (deel)beleid en de ontwikkeling van 

de organisatie.  
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Er zijn in de periode 2007-heden vele duurzame projecten en maatregelen uitgevoerd.  

maar deze zijn meer het resultaat van de initiatieven en kwaliteiten van individuele 

medewerkers, dan van een centraal gestuurde brede integratie van duurzaamheid in beleid 

en organisatie. 

 

“De gemeente hanteert een bovengemiddeld ambitieniveau voor  

lokaal milieubeleid.” 

 

Zoals in paragraaf 3.1 is geconstateerd, heeft de gemeente Katwijk niet actief gestuurd op 

de realisatie van deze ambitie. Voor de projecten die in het Plan van Aanpak zijn 

geformuleerd, geldt dat bij de uitwerking voor een deel van de projecten een ambitieniveau 

is geformuleerd dat hoger ligt dan wettelijke vereisten. Dit betreft het beleid voor 

duurzaam bouwen, duurzame stedenbouw en duurzame gebiedsontwikkeling. Voor alle 

drie de onderdelen zijn instrumenten ontwikkeld die inzicht bieden in de mogelijkheden 

voor de integratie van duurzaamheid in (bouw)projecten. Katwijk kiest er daarbij 

consequent voor een hoger ambitieniveau na te streven dan wettelijk vereist is. De doelen 

en ambities van het klimaatprogramma sluiten aan bij de klimaatambities van het kabinet, 

zoals die geformuleerd zijn in het klimaatakkoord tussen gemeenten en Rijk van de VNG.71 

Deze ambities gaan verder dan wettelijke vereisten. 

 

“De gemeente ontwikkelt beleid ten aanzien van duurzame energieproductie, 

schone en zuinige mobiliteit, een energiezuinige gebouwde omgeving, 

duurzame bedrijvigheid (inclusief glastuinbouw) en klimaatbestendige 

leefomgeving.” 

 

De formulering van deze ambitie suggereert dat er op bovengenoemde beleidsterreinen 

nog geen aandacht was voor duurzaamheid en dat dit na het vaststellen van het 

duurzaamheidsprofiel ontwikkeld zou worden. Uit het onderzoek blijkt dat op een deel van 

de genoemde beleidsterreinen (mobiliteit, klimaat, duurzaam bouwen) ten tijde van de 

vaststelling van het duurzaamheidsprofiel recent nieuw beleid was vastgesteld of reeds in 

ontwikkeling was. Voor zover er in die beleidskaders aandacht voor duurzaamheid is, is dat 

niet een resultaat van het duurzaamheidsbeleid, bijvoorbeeld omdat dat in de voorgaande 

periode ook al onderdeel uitmaakte van het beleid (mobiliteit) of omdat het regionaal of 

landelijk geïnitieerd is. Op de andere terreinen (sociale duurzaamheid, duurzaam 

handelen, duurzame bedrijvigheid en milieu) is geen apart beleid geformuleerd. Het 

duurzaamheidsprofiel heeft hiermee weinig directe invloed gehad op de ontwikkeling van 

(nieuw) beleid. 

                                                             
 

 

71 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, 15 juli 2008. 
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4  GEMEENTERAAD 

In dit hoofdstuk staan de vragen over de betrokkenheid van de gemeenteraad centraal. Het 

hoofdstuk gaat in op de wijze van kaderstelling door de raad, de betrokkenheid bij de 

uitvoering en de mate waarin de raad gefaciliteerd wordt in de invulling van zijn rollen. 

 

 

4.1   ROLINVULLING GEMEENTERAAD 
 

In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

5. Wat is de betrokkenheid van de raad bij de kaderstelling en de uitvoering van het 

beleid? 

 

Duurzaamheidsprofiel 

Het college van B&W heeft het duurzaamheidsprofiel voorgelegd aan de gemeenteraad ter 

bespreking en vaststelling. Bij de eerste bespreking in november 2007 constateert de 

gemeenteraad dat het profiel nog te abstract is. In reactie hierop neemt het college het 

profiel terug en zegt toe het profiel nader te concretiseren en daarna opnieuw aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.72 In juli 2008 spreekt de gemeenteraad over 

het aangepaste duurzaamheidsprofiel. Wederom geeft de raad aan het profiel niet concreet 

genoeg te vinden. In reactie hierop zegt het college toe een kaderstellend raadsvoorstel uit 

te werken met daarin extra voorbeelden van concrete projecten.73  

 

Uiteindelijk stemt de raad in september 2008 in met het aangepaste duurzaamheidsprofiel 

en het uitgewerkte raadsvoorstel. Uit deze gang van zaken blijkt dat het college de 

gemeenteraad ruimschoots de gelegenheid heeft gegeven zijn visie op het 

duurzaamheidsbeleid te geven. De gemeenteraad heeft deze gelegenheid ook te baat 

genomen en actief richting gegeven aan het duurzaamheidsprofiel. 

 

 

 

 
                                                             
 

 

72 Notulen commissie ruimte 14 november 2007, p.13. 

73 Notulen commissie ruimte 2 juli 2008, p.5. 
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Bezuinigingen 

Begin 2011 stemt de raad in met de bezuinigingsvoorstellen van het college conform het 

plan ‘Scherp aan de wind’ (zie ook paragraaf 2.2). In het kader van het terugbrengen van 

ambities en het niveau van publieke voorzieningen naar een basisniveau is één van de 

voorstellen het schrappen van de coördinatietaak op het gebied van duurzaamheid.74 De 

raad stemt hiermee in, waarmee de functie van coördinator duurzaamheid is komen te 

vervallen, evenals de regierol van de afdeling Veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de 

implementatie van duurzaamheid komt als gevolg hiervan bij de afdelingen te liggen. 

 

De duurzaamheidsambitie van de gemeente, zoals die ook in het collegebeleidsprogramma 

is opgenomen, wordt hiermee flink afgezwakt. De ambitie was duurzaamheid 

gemeentebreed te ontwikkelen en op te pakken. De regiegroep en coördinator 

duurzaamheid speelden hierin een centrale rol. Door het verdwijnen van deze 

coördinerende functie is de centrale aansturing en controle op het thema duurzaamheid 

komen te vervallen. Duurzaamheid was op dat moment echter nog onvoldoende geborgd 

en geïntegreerd in de afdelingen om te verwachten dat de beoogde duurzaamheidsambities 

alsnog gerealiseerd konden worden, zo is in meerdere interviews aangegeven. 

 

Enerzijds is deze afzwakking in lijn met de verminderde prioriteit die het nieuwe college 

aan duurzaamheid geeft. Duurzaamheid is geen speerpunt meer in het coalitieakkoord van 

de periode 2010-2014, en een verlaging van het budget voor duurzaamheid is daarmee in 

lijn. Anderzijds brengt deze bezuiniging zelfs de afgezwakte ambitie van het college in de 

periode 2010-2014 in gevaar. Want ook de ambitie van het nieuwe college om het thema 

milieu integraal te betrekken bij de beleidsvorming en -uitvoering is met het schrappen 

van de coördinatiefunctie niet meer geborgd. Het schrappen van de coördinerende functie 

heeft daardoor verderstrekkende gevolgen gehad, dan op basis van de in omvang financieel 

beperkte bezuiniging wellicht kon worden verwacht. 

 

Wijziging ambities 

Uit de documenten, verslagen van raads- en commissievergaderingen en interviews blijkt 

dat duurzaamheid vanaf de start van het nieuwe college in 2010 een lagere (politieke) 

prioriteit krijgt dan in de periode 2006-2010. De lagere prioriteit die duurzaamheid krijgt 

in de gemeente Katwijk vanaf 2010, komt overeen met de afspraken uit het coalitieakkoord 

Katwijk 2010. In het coalitieakkoord Katwijk 2006 was nog expliciet de ambitie 

opgenomen in te zetten op een duurzame lokale samenleving en op een bovengemiddeld 

ambitieniveau voor lokaal milieubeleid.75 In het coalitieakkoord van 2010 keert deze 

ambitie niet terug. Er resteert alleen de afspraak dat energiebeleid en alternatieve energie 

                                                             
 

 

74 Eindrapport ‘Scherp aan de wind’, versie 11 januari 2011, p. 21. 

75 Coalitieakkoord Katwijk 2006 op hoofdlijnen, 21 december 2005, afspraak nr. 10. 
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prioriteit krijgen in het milieubeleid.76 Een specifieke uitwerking van deze afspraak is niet 

gemaakt, maar sluit aan bij de maatregelen en projecten van de gemeente Katwijk in het 

kader van het regionale klimaatprogramma. 

 

Tegelijkertijd blijkt dat de raad over de verlaging van de prioriteit voor duurzaamheid geen 

debat heeft gevoerd, noch na de invoering van de bezuinigingen een besluit heeft genomen 

om de duurzaamheidsambities aan te passen. Daarin hadden college en raad consequenter 

kunnen zijn. Lagere ambities betekenen niet alleen minder middelen, maar ook herziening  

van het duurzaamheidsprofiel en het bijbehorende plan van aanpak. Deze documenten zijn 

niet aangepast of komen te vervallen. De verlaging van de ambities voor duurzaamheid is 

impliciet. Doordat de (centrale) sturing en controle op de realisatie van het 

duurzaamheidsprofiel en de gemeentebrede invoering van duurzaamheid eveneens is 

komen te vervallen, kan er vanaf 2010 eigenlijk geen goede sturing en controle meer 

plaatsvinden op het duurzaamheidsbeleid, noch door de organisatie, noch door het college 

of de gemeenteraad. 

 

Controle op duurzaamheid 

In 2009 is er een duurzaamheidsverslag opgesteld. Dit duurzaamheidsverslag diende 

expliciet om verantwoording af te leggen over de duurzame prestaties van de gemeente. 

Daarnaast fungeerde het eerste duurzaamheidsverslag als nulmeting, om zichtbaar te 

maken op welke manier de gemeente op dat moment zich bezig hield met duurzaamheid. 

De doelstelling was om uiteindelijk de verantwoording over duurzaamheid te integreren in 

de planning-en-controlcyclus.77 Voordat dit echter was gerealiseerd, zou vanaf 2009 

jaarlijks een duurzaamheidsverslag opgesteld worden. Na 2009 zijn er geen aparte 

duurzaamheidsverslagen meer gemaakt. Noch is de verantwoording over duurzaamheid 

geïntegreerd in de P&C-cyclus. In de P&C-documenten is onder programma 7 (Groen, 

water, milieu) de nodige informatie te vinden over duurzame projecten en milieu- en 

klimaatbeleid. Echter, dit is wat anders dan de doelstelling om duurzaamheid te integreren 

in alle programma’s en afdelingen van de gemeente en daar ook op die manier 

verantwoording over af te leggen. In de jaarrekeningen en jaarverslagen van 2009 tot en 

met 2012 komt duurzaamheid in alle andere programma’s niet expliciet en woordelijk aan 

bod. Het gevolg hiervan is dat de gemeenteraad niet in staat is de realisatie van het 

duurzaamheidsbeleid en de doelen, zoals die gesteld waren in het duurzaamheidsprofiel, te 

controleren. De gemeenteraad, een enkel raadslid daargelaten, geeft er echter zelf ook geen 

blijk van de controle op duurzaamheid actief uit voeren zo blijkt uit commissieverslagen. 

Er is, na het achterwege blijven van een duurzaamheidsverslag ná 2009, door de raad niet 

om een nieuw duurzaamheidsverslag gevraagd. 

                                                             
 

 

76 Coalitieakkoord Katwijk 2010, afspraak nr. 59. 

77 Collegevoorstel ‘concept duurzaamheidsverslag’, zaaknummer 2009-4942, 5 maart 2009. 

53



Noch heeft de gemeenteraad aan het college verzocht duurzaamheid beter op te nemen of 

te integreren in de P&C-documenten ofwel over te gaan tot een herijking van het 

duurzaamheidsprofiel. Van een actieve controle op de realisatie van de 

duurzaamheidsambities door de gemeenteraad is dan ook geen sprake. 

 

4.2   ONDERSTEUNING GEMEENTERAAD 
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod: 

6.  Wordt de raad voldoende gefaciliteerd in zijn kaderstellende, sturende en 

controlerende rol met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid? 

 

Kwaliteit informatie algemeen 

De kwaliteit van de kaderstelling, sturing en controle door de gemeenteraad is enerzijds 

afhankelijk van de rolinvulling door de raadsleden en anderzijds van de kwaliteit van de 

beschikbare informatie (zowel kaders als verantwoordingsinformatie). In hoofdstuk 1 is 

reeds geconstateerd dat de samenhang tussen alle verschillende (beleids)kaders en notities 

onvoldoende duidelijk is. Daarnaast zijn de ambities en doelen voor duurzaamheid 

onvoldoende concreet en helder uitgewerkt. Daardoor is het per definitie lastig voor 

raadsleden om te controleren of de doelen en ambities worden gerealiseerd en eventueel 

het beleid bij te sturen. Er is geen sprake van het adequaat faciliteren van raad op het 

gebied van controlemogelijkheden op de duurzaamheidsdoelen door het college. 

 

De gemeente Katwijk heeft met het vaststellen van het duurzaamheidsprofiel een hoge 

ambitie op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. De keuze is gemaakt om 

duurzaamheid breed in het gemeentelijk beleid en de organisatie te integreren. Om dit 

mogelijk te maken is Katwijk gestart met een algemeen profiel, een eerste aanzet tot een 

concrete uitwerking van dit profiel (plan van aanpak) en een nulmeting 

(duurzaamheidsverslag). Deze stappen bieden een goede basis om duurzaamheid verder te 

ontwikkelen en gemeentebreed te integreren. Echter, doordat na 2010 de ambities voor 

duurzaamheid (impliciet) minder prioriteit hebben gekregen is de ontwikkeling 

onvoldoende doorgezet. Noch zijn de ambities uit het duurzaamheidsprofiel naar beneden 

bijgesteld. De nadere uitwerking en concretisering van het duurzaamheidsprofiel heeft 

slechts beperkt plaatsgevonden. Het resultaat is dat duurzaamheid onvoldoende is geborgd 

in de gemeentelijke organisatie en de (beleids)programma’s. De beleidskaders en de 

verantwoordingsinformatie bieden daardoor onvoldoende basis voor de gemeenteraad om 

de uitvoering van de beleidskaders te controleren en bij te sturen. 
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Kwaliteit informatie specifiek 

Een aantal van de duurzaamheidsambities uit het duurzaamheidsprofiel is vertaald naar 

concrete projecten en deelbeleid. Het gaat hier bijvoorbeeld om beleid voor duurzame 

stedenbouw, duurzaam bouwen, duurzaam inkopen en het (regionale) klimaatprogramma. 

Alleen van het regionale klimaatprogramma is begin 2013 een evaluatie verschenen nadat 

het programma tot een einde was gekomen.78 Daarnaast ontvangt de gemeenteraad 

jaarlijks het jaarverslag van de Omgevingsdienst West-Holland (voorheen Milieudienst 

West-Holland), waarin enige informatie over de voortgang van het klimaatprogramma is 

opgenomen. Van de andere projecten en deelbeleid zijn geen afzonderlijke evaluaties of 

verantwoordingsdocumenten voor de gemeenteraad beschikbaar.79 Hierdoor is het ook op 

deelonderwerpen voor de gemeenteraad van Katwijk niet of nauwelijks mogelijk de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te controleren. 

 

Rolinvulling gemeenteraad 

Uit de interviews en de analyse van de verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad 

blijkt dat de aandacht van de gemeenteraad voor duurzaamheid beperkt is. Er worden geen 

of nauwelijks vragen gesteld door raadsleden over het thema, noch schriftelijk, noch 

mondeling. Er zijn evenmin in de onderzoeksperiode initiatiefvoorstellen, moties of 

amendementen ingediend in het kader van duurzaamheid. Slechts bij de vaststelling van 

het duurzaamheidsprofiel in 2008 heeft één partij een notitie gemaakt over het 

duurzaamheidsbeleid. Bij de bezuinigingen in 2010 schrapt de gemeenteraad zonder 

vragen of bezwaar het budget voor de duurzaamheidscoördinator. 

 

 

  

                                                             
 

 

78 Eindrapportage Klimaatprogramma Holland Rijnland 2008 – 2012, zaaknummer 2013 – 1831,  

22 januari 2013. 

79 In de ambtelijke reactie is een voorbeeld aangedragen ten aanzien van recente, specifieke verantwoording 

op het gebied van energieprestaties. De raad ontvangt ter kennisgeving een rapportage van prestatieafspraken 

2012 tussen Dunavie en de gemeente, collegebesluit ‘Prestatieverslag 2012’, zaaknummer 2013-13556,  

31 juli 2013. 
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BIJLAGE 1. TOETSINGSKADER  
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Deelvraag Norm Beoordeling 
Ambitie en beleid 

1 Op basis waarvan is Katwijk tot een 
keuze gekomen van de ambities en 
de voorgestelde uitvoering? 

Bij de totstandkoming van het 
duurzaamheidsbeleid zijn de raad, het college en 
stakeholders (regio, corporaties, bedrijfsleven, 
instellingen et cetera) betrokken. 

Voldaan. Raad, college en een werkgroep uit de ambtelijke 
organisatie zijn betrokken bij het opstellen van het beleid. 
Ook zijn een beperkt aantal externe stakeholders 
geconsulteerd. 

Aan de keuze voor de kaders van het 
duurzaamheidsbeleid ligt een heldere en 
navolgbare onderbouwing ten grondslag. 

Beperkt voldaan. Er is gekozen voor vier thema’s, om de 
valkuil van een te brede ambitie te omzeilen. Daar is op 
geanticipeerd, maar de vier thema’s blijven breed en zijn niet 
concreet onderbouwd. Bovendien zijn de thema’s niet specifiek 
Katwijks, want gebaseerd op een bestaand model. 

Aan de visie, uitgangspunten en doelen die de 
gemeente heeft geformuleerd voor 
duurzaamheid ligt een analyse van de lokale 
situatie ten grondslag. 

Deels voldaan. In het duurzaamheidsprofiel is een 
specifieke Katwijkse definitie opgenomen van het begrip 
duurzaamheid en de betekenis voor Katwijk. Echter de visie 
en uitgangspunten zijn algemener van aard en voornamelijk 
gebaseerd op een interne analyse van de gemeentelijke 
activiteiten en het beleid. 

2 Op welke wijze zijn de 
ambities vastgelegd en 
geformaliseerd? 

De gemeente heeft een beleidskader 
duurzaamheid waarin de doelstellingen en te 
bereikte resultaten helder en concreet zijn 
geformuleerd. 

Niet voldaan. Het duurzaamheidsprofiel bevat veel 
ambities en daarbij behorende activiteiten, maar de doelen 
en te bereiken resultaten zijn niet helder en concreet 
geformuleerd. 

De gemeente heeft de rol die zij inneemt ten 
aanzien van duurzaamheid helder beschreven. 

Voldaan. De gemeente heeft vier rollen gedefinieerd: 
voorbeeldfunctie, stimulator, beleidsmaker en - uitvoerder en 
spin in het web en geeft per thema aan welke rol de gemeente 
inneemt. 

3 In welke mate integreert de 
gemeente duurzaamheid concreet in 
het gemeentelijk (en regionaal) 
beleid? 

De verschillende deelbeleidstukken verhouden 
zich logisch tot de ambities voor het 
duurzaamheidsbeleid en tot elkaar, in de zin 
dat zij consistent zijn. 

Beperkt voldaan. Over de verhouding tussen het 
duurzaamheidsprofiel en deelbeleid bestaan verschillende 
interpretaties. De verbinding met het duurzaamheidsprofiel in 
gerelateerde beleidsstukken ontbreekt of is in de ogen van de 
rekenkamercommissie nogal kunstmatig gelegd. 
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Deelvraag Norm Beoordeling 
Ambitie en beleid 

4 Heeft de gemeente - conform het 
duurzaamheidsprofiel - beleid (of 
ambities) ontwikkeld ten aanzien 
van: 
 Schone en zuinige 

mobiliteit 
 Duurzame bedrijvigheid  
 Klimaatbestendige 

leefomgeving  
 Duurzame 

energieproductie 
 Energiezuinige gebouwde 

omgeving 
 Sociale duurzaamheid  
 Duurzaam handelen 
 Milieubeleid? 

 

De gemeente heeft specifiek beleid ontwikkeld 
ten aanzien van milieubeleid, duurzame 
energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, 
energiezuinige gebouwde omgeving, duurzame 
bedrijvigheid, klimaatbestendige leefomgeving, 
sociale duurzaamheid en duurzaam handelen. 

Deels voldaan. Ten aanzien van duurzame bedrijvigheid, 
sociale duurzaamheid en duurzaam handelen zijn geen 
specifieke beleidskaders ontwikkeld of bijvoorbeeld ambities 
opgesteld in een specifiek uitvoeringskader, waarin een 
koppeling gelegd wordt tussen doelen, middelen en periode. 
Het Plan van Aanpak dat gehanteerd is, gaat maar op een aantal 
aspecten in en is geen integraal uitvoeringskader. Beleid over 
energieproductie, bouwen en klimaat is regionaal vormgegeven. 

 De ontwikkeling van het beleid vindt plaats/ 
heeft plaatsgevonden in afstemming met externe 
partijen/ belanghebbenden/(lokaal/regionaal) 
betrokkenen. 

Deels voldaan. Op regionaal niveau heeft er afstemming 
plaatsgevonden. Over het duurzaamheidsprofiel zijn n 2007 een 
aantal externe partijen geconsulteerd. 

5 Wat is de betrokkenheid van de raad 
bij de kaderstelling en de uitvoering 
van het beleid? 

De gemeenteraad is door het college van 
B&W in de gelegenheid gesteld zich uit te 
spreken over zijn visie op het 
duurzaamheidsbeleid. 

Voldaan. De gemeenteraad heeft de gelegenheid gekregen 
en genomen om invloed uit te oefenen op het 
duurzaamheidsprofiel. 

 De raad controleert of de doelen met 
betrekking tot de ambities van het 
duurzaamheidsbeleid zijn behaald en stuurt 
waar nodig bij. 

Deels voldaan. De controle en sturing door de 
gemeenteraad op duurzaamheid is beperkt. In het kader 
van de bezuinigingen is centrale coördinatie gestopt, de 
implicaties daarvan zijn echter groter gezien de 
taakstelling van de regiegroep. 
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Deelvraag Norm Beoordeling 
Ambitie en beleid 

6 Wordt de raad voldoende 
gefaciliteerd in zijn 
kaderstellende, sturende en 
controlerende rol met betrekking 
tot het duurzaamheidsbeleid? 

De verantwoordingsinformatie biedt de raad 
inzicht in de gerealiseerde 
doelen/resultaten/effecten  met betrekking tot 
het duurzaamheidsbeleid. 

Deels voldaan. In de P&C-documenten is informatie over 
duurzaamheid opgenomen. Deze is echter niet geïntegreerd 
in alle programma’s. Het duurzaamheidsverslag is slechts 
één keer opgesteld. Zicht en controle op de resultaten en 
effecten van het duurzaamheidsbeleid is hierdoor beperkt. 

Organisatie en uitvoeringspraktijk 

7 Welke financiële kaders gelden 
voor de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid? 

Er bestaat een logische koppeling tussen de 
ambities voor het duurzaamheidsbeleid en het 
budget voor de uitvoering hiervan 
(doelmatigheid). 

Beperkt voldaan. Het beleid is ambitieus en betreft 
integratie in bestaand beleid en implementatie van 
bewustzijn. Er is een minimaal budget beschikbaar voor een 
coördinatiefunctie. 

 In de operationalisatie van het 
duurzaamheidsbeleid op de diverse 
deelterreinen formuleert de gemeente welke 
instrumenten en financiële middelen zij wil 
inzetten om de doelen te behalen. 

Beperkt voldaan. Per beleidsterrein is er budget, 
duurzaamheid wordt daarin impliciet meegenomen. 

8 Wat is de invloed van 
bezuinigingen op de uitvoering van 
het duurzaamheidsbeleid? 

De raad is geïnformeerd over de 
bezuinigingsopgave en de (financiële en 
inhoudelijke) consequenties hiervan voor het 
duurzaamheidsbeleid. 

Beperkt voldaan. De raad is geïnformeerd over de 
bezuinigingsopgave en krijgt een reeks van maatregelen 
voorgelegd, waarvan het wegvallen van regie op het thema er 
één is. De daadwerkelijke consequenties zijn niet uitgewerkt. 
De uitgewerkte notitie met tegenargumenten voor maatregel 
64 diende alleen als afwegingskader voor het college en is 
niet aan de raad ter beschikking gesteld. 
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Deelvraag Norm Beoordeling 

Organisatie en uitvoeringspraktijk 

9 Hoe is de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid 
georganiseerd? 

Er is een heldere rol- en taakverdeling in de 
gemeentelijke organisatie over de uitvoering 
van het duurzaamheidsbeleid. 

Deels voldaan. De regiegroep heeft de primaire 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
duurzaamheidsprofiel. De verdere uitwerking en 
verantwoordelijkheid voor duurzame maatregelen is echter 
onvoldoende geregeld. Als gevolg van het opheffen van de 
regiegroep is de centrale aansturing en verantwoordelijkheid 
voor het duurzaamheidsprofiel komen te vervallen, terwijl 
het beleidskader nog steeds geldt. 

Er is een heldere rolverdeling tussen gemeente 
en regio met betrekking tot de uitvoering van 
het duurzaamheidsbeleid. 

Voldaan. De afspraken met de MDWH zijn vastgelegd in het 
klimaatprogramma. Dit biedt een helder kader voor de 
uitvoering. 

Er zijn processen en procedures opgesteld 
voor duurzaamheid ten aanzien van 
besluitvorming, monitoring, evaluatie en 
verantwoording. 

Deels voldaan. In het duurzaamheidsprofiel en het Plan 
van Aanpak zijn hierover afspraken vastgelegd. Na de 
collegewisseling in 2010 en het vervallen van de coördinatie 
op duurzaamheid komen deze afspraken impliciet te 
vervallen, zonder dat er nieuwe afspraken voor in de plaats 
komen 

10 Welke maatregelen heeft de 
gemeente in 2009-2012 genomen 
ter uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid? 

De gestelde duurzaamheidsambities zijn 
logisch vertaald naar concrete maatregelen en 
instrumenten (doelmatigheid). 

Deels voldaan. Voor de verankering in de gemeentelijke 
organisatie zijn concrete instrumenten genoemd in het Plan 
van Aanpak. Daarnaast is voor 3 van de 4 inhoudelijke 
thema’s een (pilot)project benoemd. Dat betreft meer 
voorbeelden van mogelijkheden, maar geen vertaling van alle 
ambities naar een lijst met specifieke maatregelen. 

11 In hoeverre zijn de maatregelen die 
tussen 2009-2012 zijn genomen met 
betrekking tot het 
duurzaamheidsbeleid conform het 
vastgestelde beleid en de vier 
belangrijkste thema’s? 
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Deelvraag Norm Beoordeling 

Resultaten en doelbereik 

12 In hoeverre zijn de 
specifieke ambities voor het 
gemeentelijk milieubeleid 
bovengemiddeld? 

De gemeente heeft een ambitieniveau ten 
aanzien van het gemeentelijke milieubeleid 
bepaald en deze norm gerelateerd aan andere 
(gemeentelijke) niveaus. 

Deels voldaan. Katwijk heeft ‘bovengemiddeld’ 
geïnterpreteerd als bovenwettelijk. Op de realisatie van deze 
ambitie is niet actief gestuurd of verantwoording over 
afgelegd. Diverse doelen en/of maatregelen overstijgen 
wettelijke vereisten. 

De gemeente heeft concrete ambities/ 
doelstellingen voor het milieubeleid 
geformuleerd. 

Deels voldaan. In het duurzaamheidsprofiel zijn vier 
ambities en vier thema’s geformuleerd. De ambities uit zijn 
echter niet specifiek, meetbaar of tijdgebonden. 

De uitwerking van de ambities en thema’s in het Plan van 
Aanpak is niet consequent. 

13 In welke mate profileert de 
gemeente zich door middel van het 
duurzaamheidsbeleid als een 
gemeente die groot belang hecht 
aan een duurzame ontwikkeling? 

De gemeente heeft  het begrip duurzaamheid 

vertaald naar de lokale en regionale context 

(heeft een eigen definitie duurzaamheid). 

Niet voldaan. De profilering heeft geen externe betekenis 
gehad. De profilering betrof met name het eigen handelen 
van de gemeente. 

De rol die de gemeente speelt in duurzame 
ontwikkeling wordt actief uitgedragen en is 
duidelijk herkenbaar voor stakeholders. 

Niet voldaan. Zie hierboven. Er is slechts beperkt sprake van 
externe communicatie over duurzaamheid. Na 2010 is de 
communicatie ad hoc en niet langer centraal gestuurd. 

14 Heeft de gemeente inzicht in de 
bereikte resultaten met betrekking 
tot het duurzaamheidsbeleid? 

Het college en de gemeentelijke organisatie 
monitoren en toetsen (periodiek) in hoeverre 
de beoogde doelen worden gerealiseerd 
(doeltreffendheid). 

Beperkt voldaan. Er is in 2009 slechts één 
duurzaamheidsverslag gemaakt. Daarna is niet meer centraal 
op duurzaamheid gemonitord of getoetst. Het doel de 
verantwoording over duurzaamheid in de 
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BIJLAGE 2. RESULTATEN DOSSIERANALYSE 
 

Inleiding 

Aan de hand van een dossieranalyse heeft de rekenkamercommissie bepaald hoe het 

thema duurzaamheid over de volle breedte is ingebed in Katwijk, zowel intern in beleid en 

de eigen organisatie, als extern richting burgers, bedrijven en andere betrokkenen. Aan de 

hand van een aantal selectiecriteria zijn tien dossiers geselecteerd, verspreid over alle 

beleidsprogramma’s van de gemeente Katwijk. 

 

Programma Dossier 

Programma 1 Wonen en ruimte Toepassing duurzaamheidsprofiel op 

locatie (DPL: 

Programma 2 Economie en toerisme Duurzaamheid in bedrijfscontacten 

Programma 3 Cultuur, recreatie en sport (Sociale) duurzaamheid in afdelingsplan 

Programma 4 Zorg, welzijn, werk en 

inkomen 

(Sociale) duurzaamheid in afdelingsplan 

Programma 5 Onderwijs en educatie Duurzaamheid in accommodatiebeleid 

Programma 6 Wegen, verkeer en vervoer Duurzaamheid in Integraal Verkeers- en 

Vervoersplan 

Programma 7 Groen, water en milieu Duurzaamheid in beheer OR en groen 

Programma 8 Veiligheid Duurzaamheid in afdelingsplan 

Programma 9 Burger en bestuur Verduurzamen college en raadsvoorstellen 

(onder andere aan de hand van checklist) 

Aanvullend: duurzaamheid in de 

organisatie 

Duurzaam inkoopbeleid 

 

Hieronder treft u per dossier de belangrijkste resultaten van de analyse. Een aantal van 

deze resultaten is opgenomen in de rapportage ter illustratie of onderbouwing van de 

bevindingen. 

 

Programma 1. Wonen en ruimte 

 

Toepassing duurzaamheidsprofiel op locatie (‘t Duyfrak) 

De toepassing van het duurzaamheidsprofiel op locatie is één van de projecten om 

duurzaamheid te borgen binnen de organisatie. Het pilotproject wordt in het Plan van 

Aanpak uit 2008 opgevoerd als project onder de noemer ‘ontwikkeling van een 

ambitieniveau voor duurzame gebiedsontwikkeling in Katwijk’. 
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Het Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL) is een computerinstrument dat een 

kwalificatie geeft aan de duurzaamheid van plannen op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling. Het meet de duurzaamheid van de planvorming voor een wijk en vergelijkt 

de score met een referentiewijk. Het instrument wordt gebuikt voor gebiedsontwikkeling 

voor zowel bestaande als nieuwbouwplannen. Door middel van DPL is het mogelijk om 

duurzaamheid te kwantificeren. Het instrument is, net zoals het gemeentelijke beleid van 

Katwijk, gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid, te weten People, Planet en 

Profit. De drie P’s zijn onderverdeeld in elf thema’s en vierentwintig 

duurzaamheidsaspecten waarmee DPL de duurzaamheid van plannen en wijken meet. Met 

het programma kan worden nagegaan of een bovengemiddelde prestatie wordt geleverd. 

Het instrument is toegepast op de plannen voor de nieuwbouwwijk ’t Duyfrak 

 

Uit het rapport blijkt dat ‘t Duyfrak gemiddeld over 20 aspecten een 7,2 scoort, ‘ruim 

voldoende’, ten opzichte van de score 6 van de referentiewijk.80 In de resultatenrapportage 

is een link gelegd met het algemene duurzaamheidsprofiel van de gemeente Katwijk en 

twee van de vier thema’s: het thema Duurzaam Bouwen en Inrichten en het thema 

Wijkbeheer en Leefomgeving. Het doel van het pilotproject was volgens het Plan van 

Aanpak vierledig: 

 

 ervaring opdoen met operationalisering van het begrip duurzaamheid in 

gebiedsontwikkeling; 

 ervaring opdoen met zoeken naar kansen voor een wijk om 

duurzaamheidsprestatie te verbeteren; 

 op basis van de pilot formuleren van nuttige toepassingen van het DPL-

instrument en van ambitieniveaus voor duurzaamheid voor andere 

(nieuwbouw)wijken in Katwijk; 

 het instrument testen, waarmee op transparantie wijze verantwoording is af te 

leggen over de kwaliteit van duurzaamheid op wijkniveau. 

 

Idee is dat conclusies getrokken worden over een bredere inzet van het instrument bij 

nieuw te ontwikkelen en bestaande wijken in Katwijk.81 Het pilotproject is niet schriftelijk 

geëvalueerd, toepassingen voor de toekomst zijn niet geformuleerd. 

 

 

 

                                                             
 

 

80 De referentiewijk is een gemiddelde, geconstrueerde wijk waarin geen bijzondere duurzame maatregelen 

zijn getroffen en waarin net wordt voldaan aan de eisen uit regelgeving. Deze scoort automatisch een 6 op elk 

van de DPL-aspecten. 

81 Pilot duurzaamheidsprofiel op locatie: casus ’t Duyfrak en Meer, 2 juni 2009 
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Het instrument is in 2012 nog toegepast op het Masterplan Valkenburg en ook voor De 

Horn is een profiel opgesteld.82 Maar het gebruik van het vergelijkbare instrument GPR-

Gebouw 83 komt veel vaker terug, blijkt uit interviews en beleidskaders. GPR komt voort 

uit het Regionaal Duurzaam Bouwen pakket en is vergelijkbaar met DPL.84 In de 

geactualiseerde Woonvisie 2012-2017 komt het instrument Duurzaamheidsprofiel op 

locatie niet terug, maar wel het GPR als vaste methodiek. De woonvisie bevat een 

duurzaamheidsparagraaf waarin ambities genoemd worden over de duurzaamheid van 

woningbouw: zichtbaar in gebruik van materiaal, in inrichting van de omgeving en in het 

terugdringen van de kosten voor energie. De prestatie-indicator die hierbij hoort is dat 

90% van alle nieuwbouwwoningen voldoet aan 90% van de duurzaamheidseisen volgens 

de GPR-methodiek. Een aandachtspunt dat genoemd staat in de Woonvisie is dat de 

gemeente strakker regie moet voeren op de duurzaamheidsafspraken.85 

 

De rekenkamercommissie constateert dat het pilotproject geen definitief vervolg gekregen 

heeft, maar dat de gemeente in beleidskaders structureel melding maakt van een andere 

variant van het kwantificeren van duurzaamheid en voornemens is die toe te passen. 

 

 

Programma 2. Economie en toerisme 

 

Duurzaamheid in bedrijfscontacten 

In het duurzaamheidsprofiel is de intentie opgenomen om duurzaam handelen te 

stimuleren onder bedrijven (MVO).86 De gemeente ziet daarbij een aantal rollen voor 

zichzelf weggelegd: stimuleren en voorbeeldfunctie. Het doel is om MVO op de agenda te 

krijgen van ondernemers in Katwijk. Uit het duurzaamheidsprogramma 2010 blijkt dat de 

gemeente van plan is leveranciers van de gemeente te informeren over het standpunt en de 

werkwijze van de gemeente Katwijk ten aanzien van duurzaamheid en MVO.87 In het 

duurzaamheidsprogramma Katwijk van 2011 is de gemeente voornemens een 

communicatietraject over duurzaamheid uit te voeren, waarbij ondernemers één van de 

doelgroepen vormen. Doel is draagvlak creëren voor een duurzaam Katwijk, alsook een 

gedragsverandering bewerkstelligen. Acties die de gemeente gepland heeft, zijn het 

                                                             
 

 

82 Factsheet DPL masterplan Valkenburg, juni 2012 en DPL de Horn, ongedateerd 

83 Gemeentelijke Prestatie Richtlijn. 

84 GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een gebouw, op de modules Energie, Milieu, 

Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per module verschijnt een waardering op een schaal van 1 

tot 10. DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) bevat drie elementen van duurzaamheid: Planet, People 

en Profit. De locatie wordt hierop vergeleken met een referentiewijk. 

85 W oonvisie 2012-2017, p.36 

86 Duurzaamheidsprofiel, pp. 16 en 19 

87 Duurzaamheidsprogramma september 2009, p.8. 
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plaatsen van artikel(en) in het KOV (Katwijkse Ondernemers Vereniging) magazine en 

deelname aan een KOV-bijeenkomst. 

 

Het externe communicatietraject is na de publicatie van één duurzaamheidskrant 

stopgezet. De artikelen voor het KOV zijn geschreven en de bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden. Tegelijkertijd blijkt uit de analyse van andere beleidsdocumenten en 

rapportages dat duurzaamheid in de contacten met bedrijven slechts een bescheiden rol 

heeft gespeeld. Zo heeft de gemeente Katwijk in 2007/2008 de Stichting Marketing 

Katwijk opgericht, samen met de KOV en een aantal lokale bedrijven. In de terugblik uit 

2012 komt duurzaamheid/MVO/milieu/klimaat niet aan de orde.  

 

In het uitvoeringsplan economie 2011-2014 speelt duurzaamheid geen noemenswaardige 

rol. Duurzaamheid wordt één keer genoemd in relatie tot de glastuinbouwsector, waarbij 

in het midden blijft wat er onder duurzaamheid wordt verstaan.88 In het businessplan 

citymarketing 2010 speelt duurzaamheid evenmin een noemenswaardige rol. 

Duurzaamheid wordt genoemd in de omschrijving van de achterliggende waarden. Bij 

projecten kiest de gemeente voor een balans tussen People, Planet en Profit.89 

 

Wat dit precies inhoudt, is niet nader uitgewerkt of concreet gemaakt. In het 

revitaliseringsplan voor bedrijventerrein ’t Heen is duurzaamheid één van de 

doelstellingen.90 Hieronder vallen ambities ten aanzien van duurzame energie, duurzaam 

bouwen, intensief ruimtegebruik en duurzaam beheer. De enige concrete maatregel die 

wordt voorgesteld in het plan is het houden van duurzaamheidsscans van (nieuwe) 

bedrijven. Het is onduidelijk in hoeverre dit het resultaat is van of aansluit bij de 

duurzaamheidsambities uit het duurzaamheidsprofiel. 

 

 

Programma 3. Cultuur, recreatie en sport 

 

Duurzaamheid in afdelingsplan Cultuur, recreatie en sport 

Het duurzaamheidsprofiel stelt dat duurzaamheid op twee manieren in afdelingsplannen 

opgenomen dient te worden. Ten eerste vinden beleidsplannen, waarin duurzaamheid 

geïntegreerd dient te worden, een verankering in de afdelingsplannen. Daarnaast dienen 

de afdelingsplannen zelf verduurzaamd te worden.91 

 

                                                             
 

 

88 Uitvoeringsplan economie Katwijk 2011-2014, p.10. 

89 Businessplan citymarketing 2010, p.6 

90 Revitaliseringsplan ’t Heen Katwijk, 9 juli 2012, p.13. 

91 Plan van aanpak invoering duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie, 2008, p.3 
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In 2007 is aan alle afdelingshoofden gevraagd om invulling te geven aan duurzaamheid in 

zijn of haar afdeling en dit op te nemen in de afdelingsplannen vanaf 2009. De afspraak die 

daarbij is gemaakt, is dat in alle afdelingsplannen een duurzaamheidsparagraaf dient te 

komen, ter verantwoording en bewustwording.92 

 

De betrokkenheid van afdelingen bij het opstellen van het duurzaamheidsprofiel kreeg in 

2008 als volgt vorm: 

 Er is input geleverd door afdelingshoofden, met name vanuit het 

organisatieperspectief: gericht op de relatie tussen beleidsonderdelen en het 

beleid op hoofdlijnen. 

 Het concept van het duurzaamheidsprofiel is in het MT behandeld. 

 Het MT heeft in een sessie met het college over bestuurlijke afstemming 

gesproken. 

 

Het duurzaamheidsprofiel is echter niet systematisch in afdelingsplannen opgenomen en 

uitgewerkt. Hoe een afdeling het thema duurzaamheid heeft opgepakt en verwerkt in de 

organisatie van de afdelingen en de afdelingsplannen verschilt hierdoor per afdeling. De 

afdeling Maatschappelijke Zaken heeft duurzaamheid niet in het afdelingsplan 

opgenomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) milieu of klimaat 

komen niet aan bod als onderwerp in het afdelingsplan.93 

 

 

Programma 4. Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen 

 

Duurzaamheid in afdelingsplan Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen 

 

Zie de opmerkingen bij Programma 3. Ook in de afdelingsplannen van Sociale Zaken is 

geen duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Duurzaamheid, MVO, milieu of klimaat komen 

niet aan bod als onderwerp in het afdelingsplan.94 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

92 Duurzaamheidsverslag, p.44. 

93 Zie onder andere het afdelingsplan 2011, Maatschappelijke zaken. 

94 Zie onder andere het afdelingsplan 2012, Sociale Zaken 
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Programma 5. Onderwijs en educatie 

 

Duurzaamheid in accommodatiebeleid – onderwijshuisvesting 

De gemeenteraad stelt op 29 januari 2009 zeven algemene beleidsuitgangspunten vast 

voor het Integraal accommodatiebeleid.95 Het derde uitgangspunt is dat er duurzaam 

gebouwd wordt. De toelichting gaat in op de recente herziening van de richtlijnen voor 

duurzaam bouwen en de aanscherping daarvan. Daarmee legt het accommodatiebeleid een 

link met het Duurzaam Bouwen beleid. Elk jaar wordt in een of andere vorm verslag 

gedaan op welke manier aandacht is geschonken aan het beleidsbeginsel van 

duurzaamheid, is in de toelichting te lezen.96 

 

In het duurzaamheidsverslag dat verschijnt in 2009 staat bij het programma Onderwijs en 

Educatie dat er bij dit programma geen projecten of specifiek beleid in gang zijn gezet die 

voortkomen uit of bewust aansluiten bij het duurzaamheidsprofiel. 

 

Wel is opgenomen dat de komende jaren duurzaamheid uitgebreider aan bod komt bij het 

toetsen van bouwplannen van schoolbesturen, omdat duurzaamheid een prominente 

plaats inneemt in het nieuwe accommodatiebeleid.97 

 

Raadsleden worden geïnformeerd met voortgangsrapportages accommodatiebeleid. De 

rekenkamercommissie constateert op basis van de twee rapportages uit 2012 dat er geen 

opmerkingen gemaakt worden over het beleidsuitgangspunt duurzaam bouwen. 

 

In 2012 dient er een besluit genomen te worden over de richtlijnen ten aanzien van de 

duurzaamheidsscore van nieuwe schoolgebouwen in de gemeente, omdat in elk geval in ’t 

Duyfrak een nieuwe brede school gebouwd gaat worden. In de discussienotitie wordt 

verwezen naar de richtlijn Duurzaam Bouwen Plus die sinds 2008 van toepassing zijn in 

de gemeente Katwijk. Er worden daarin extra prestaties gevraagd op het gebied van 

energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde op gebouwniveau. 

Hiervoor wordt het instrument GPR gebruikt, waarmee prestaties in cijfers worden 

uitgedrukt (zie ook programma 1 in deze bijlage).  

 

 

 

 

                                                             
 

 

95 Naar aanleiding van een startnotitie van 28 oktober 2008. 

96 Raadsbesluit 29 januari 2009, Vaststelling uitgangspunten voor het Integraal accommodatiebeleid 2009, 

zaaknummer 2008-024707 

97 Duurzaamheidsverslag, p.27. 
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Het bouwbesluit niveau (2011) wordt gewaardeerd op het cijfer 6. De basisambitie van 

Katwijk is een 7 en voor gemeentelijke gebouwen geldt een prestatie met het cijfer 8.98 Het 

college besluit mee te gaan met het concept Frisse Scholen B, een concept specifiek voor 

onderwijsaccommodaties, maar die overeenkomt met GPR 7. 

 

 

Programma 6. Wegen verkeer en vervoer 

 

Integraal Verkeers- en Vervoersplan 

De raad stelt het Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk vast op 29 januari 2009.99 

(Startnotitie in zomer 2007, begin 2008 Koersnota IVVP) In dit plan stelt de raad kaders 

ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersmilieu (luchtkwaliteit, uitstoot en geluidshinder) 

en verkeersveiligheid. Aanleiding is het in onbalans geraken van ‘bereikbaarheid, 

leefklimaat en economisch klimaat’. Het plan sluit aan op sleutelproject 5 uit de Brede 

Structuur Visie uit 2007: ‘Katwijk bereikbaar’. De zes doelstellingen uit het Integraal 

Verkeers- en Vervoersplan Katwijk komen daaruit voort: 

 

1.  het vervolmaken van een ringwegstelsel rond de bestaande kernen; 

2.   het uitvoeren van maatregelen ter beperking van de milieuhinder en het 

verbeteren van de oversteekbaarheid van de ring; 

3.   het invoeren van een hoogwaardig openbaar vervoertracé dat ook het 

bovenlokale centrum van Katwijk bestrijkt; 

4.   het verbeteren van het fijnmazige netwerk voor langzaam verkeer binnen en 

tussen de kernen, inclusief aansluitingen op het hoofdwegenstelsel voor 

langzaam verkeer; 

5.   het op peil brengen van parkeervoorzieningen (afstemmen op 

toekomstprognoses) alsmede het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan; 

6.   het vrijmaken van routes ter bevordering van het vervoer over water, inclusief 

aanlegplaatsen. 

 

Doelstelling 2, 3 en 6 hebben een directe relatie met het thema duurzaamheid. Maar 

indirect ook nummer 1 en 4 (door het aanleggen van een ringweg rondom de bestaande 

kernen vermindert de hoeveelheid verkeer op de lokale wegen met 20 tot 40%. Dat zorgt 

voor meer veiligheid en een betere luchtkwaliteit, meer ruimte voor fietsers/voetgangers 

en voor minder overlast van wegverkeerlawaai en stank).100 

                                                             
 

 

98 Discussienotitie Duurzaamheid brede school Duyfrak, 10 januari 2012 

99 Raadsbesluit 29 januari 2009, Vaststelling Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk, zaaknummer 

2008-22808 

100 Reactienota IVVP, p.8 
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Overigens maakte het beperken van de groei van de automobiliteit en het scheppen van 

verkeersluwe gebieden en woonerven ook onderdeel uit van de doelen van het IVVP uit 

2001.101 In die zin zijn het geen nieuwe beleidsdoelstellingen op basis van de focus op 

duurzaamheid sinds 2008. 

 

Hoofdstuk 8 van het IVVP gaat over het ‘Beperken van milieugerelateerde verkeershinder’. 

Daarin is een korte paragraaf opgenomen over verkeer en duurzaamheid en verkeer en 

klimaat. Hierin staat een verwijzing naar het duurzaamheidsprofiel van de gemeente en de 

raakvlakken met het verkeersbeleid. Rondom klimaat bevat het plan een verwijzing naar 

tal van Regionale maatregelen uit het energie- en klimaatprogramma van Holland 

Rijnland, zoals het ontwikkelen van een samenhangend fietsnetwerk in Holland Rijnland, 

het stimuleren van het gebruik van de fiets en het stimuleren van energiezuinig 

goederenvervoer.102 

 

 

Programma 7. Groen, water en milieu 

 

Duurzaamheid in beheer OR en groen (focus op groen) 

De raad stelt de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) vast op 29 mei 2008.103107 De 

visie biedt een integraal kader waarin het streefniveau voor de openbare ruimte wordt 

vastgelegd. In de inleiding worden de woorden ‘veilig, schoon en duurzaam’ genoemd als 

sleutelwoorden voor de omgang met de (openbare) ruimte. In het beleidskader gaat een 

deelparagraaf over ‘duurzaamheid waarborgen’ in het beheer van de openbare ruimte. Dat 

kan door milieuvriendelijk en ecologisch beheer, beschikbare ruimte voor groen optimaal 

in te richten, goede afvalvoorzieningen (ook ondergronds) en aandacht voor 

milieuproblematiek.104 

 

Het Groenbeleidsplan 2009-2019 is een deelbeleidsplan van het VORK. De raad stelt het 

plan op 28 mei 2009 vast.105 Het doel is het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving 

nu en in de toekomst, ten behoeve van een plezierige en leefbare woonomgeving voor 

burgers en bezoekers. In het plan omschrijft het college duurzaamheid als ‘bestendigheid’.  

 

 

 

 
                                                             
 

 

101 IVVP, p.6. 

102 IVVP, p. 78-83. 

103 Raadsbesluit 29 mei 2008. 

104 VORK, paragraaf 4.2.4, p. 19 en 20 

105 Raadsbesluit Groenbeleidsplan 2009-2019, 28 mei 2009, zaaknummer 2009-7400 
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De belangrijkste ambities zijn: 

1. aansluiten op de VORK; 

2. versterken en optimaliseren van parken; 

3. reserveren groen; 

4. versterken van de identiteit en het karakter kernen; 

5. kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid; 

6. versterken ecologische verbindingen, vooral aan de randen van bebouwd gebied; 

7. vergroten van variatie in de vorm van meer kleur en fleur en uitgebreider 

groenassortiment; 

8. behouden en versterken van een realistische en robuuste groene hoofdstructuur; 

9. groen en water combineren als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de 

leefomgeving. 

 

Ambitie 5 gaat over het stimuleren van duurzaamheid en komt per type groenstructuur 106 

terug in concrete uitgangspunten voor het op te stellen beheerplan, zoals: 

 uitvoeren van snoei met duurzaam toekomstperspectief; 

 aaneengesloten groen lint hanteren; 

 voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte voor bomen; 

 sortimentskeuze. 

 

In het groenbeleidsplan is ook een terugblik opgenomen op de beleidskaders uit de 

voormalige drie gemeenten. In Valkenburg was een duurzame en natuurvriendelijke 

inrichting van beheer de eerste doelstelling. In de andere twee kaders komt het niet als 

kernpunt naar voren. 

 

 

Programma 8. Veiligheid 

 

Duurzaamheid in afdelingsplan Veiligheid 

 

Zie opmerkingen bij programma 3. Alhoewel de afdeling Veiligheid betrokken is bij 

duurzame projecten en beleidsonderdelen waar duurzaamheid een rol in speelt (wonen, 

groen, water en milieu, is het begrip duurzaamheid niet geïntegreerd in het afdelingsplan 

en de werkwijze van de afdeling middels een duurzaamheidsparagraaf of anderszins.107 

 

 

 

                                                             
 

 

106 Groene drager, ecologische verbindingen, parken, stedenbouwkundige structuur, identiteit kernen. 

107 Zie onder andere het afdelingsplan 2013, Ruimte en Veiligheid. 
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Programma 9. Burger en bestuur 

 

Verduurzamen college- en raadsvoorstellen 

In de gemeente Katwijk bestaat een checklist voor het opstellen van een collegevoorstel. 

Dit bevat een toelichting op alle onderdelen in een collegevoorstel, zoals beoogd resultaat, 

argumenten en kanttekeningen en middelen. Bij argumenten en kanttekeningen is 

onderdeel van de toelichting: ‘In het voorstel is voor zover nodig relatie gelegd met: 

beheeraspecten, Afspraken interactief beleid (externe partijen), Communicatie, Brede 

Structuur Visie, Wet maatschappelijke ondersteuning, Duurzaamheid.’ Daarmee dwingt 

het de steller na te denken over deze aspecten, maar dwingt het format niet om de relatie 

met duurzaamheid als vanzelfsprekend op te nemen. Een nadere uitleg over wat er zoal 

onder duurzaamheid valt is niet opgenomen. 

 

Navraag leert dat het geïnterviewden niet bekend voorkomt. In de regiegroep is gesproken 

over het toevoegen van een kop duurzaamheid op het voorblad, maar dat werd als 

onevenredige belasting ervaring. In het format voor het schrijven van college- en 

raadsvoorstellen is een woordje ‘duurzaamheid’ toegevoegd dat de steller kan triggeren om 

daar bij ‘argumenten’ iets over op te nemen. 

 

Duurzaam inkopen 

Duurzaam inkopen wordt in het duurzaamheidsprofiel als kans gezien voor de 

gemeentelijke organisatie in het kader van het thema duurzaam handelen.108 Het is in het 

profiel of in het Plan van Aanpak niet benoemd als aparte ambitie of project. Duurzaam 

inkopen maakt wel onderdeel uit van het regionale klimaatprogramma van Holland 

Rijnland. De ambitie die in dit programma is geformuleerd is duurzaamheid als criterium 

een rol laten spelen bij 75% van de inkopen in 2012 en 100% duurzaam inkopen in 2015.  

 

In 2008 zijn de eerste stappen gezet op weg naar duurzaam inkopen door middel van een 

inventarisatie van de bestaande maatregelen. In 2009 stelt de gemeente Katwijk een nota 

duurzaam inkopen vast. De nota verwijst expliciet naar het duurzaamheidsprofiel en de 

ambities van de gemeente Katwijk die hierin zijn opgenomen. In de nota is aangegeven dat 

duurzaam inkopen één van de meest urgente duurzaamheidsprojecten van de gemeente 

Katwijk is.109 De conclusie in de nota is dat duurzaam inkopen wel gebeurt, maar niet 

structureel en te vrijblijvend is. 

 

 

                                                             
 

 

108 Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk, p.15. 

109 Nota duurzaam inkoopbeleid, gemeente Katwijk, juni 2009, p.9 
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In 2009 is een handleiding duurzaam inkopen opgesteld.110 Deze handleiding is gericht op 

medewerkers van de gemeente die inkopen en aanbesteden. De handleiding geeft aan op 

welke momenten in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzaamheid meegenomen kan 

worden. In 2010 is de gemeente gestart met een aantal experimenten op het gebied van 

duurzaam inkopen in 2010.111 

 

In 2011 besluit de gemeenteraad tot het starten van een pilot op het gebied van Social 

Return on Investment. Hierbij stelt de gemeente sociale voorwaarden bij inkoop en 

aanbesteding, hetgeen inhoudt dat leveranciers van de gemeente ertoe worden verplicht 

kansen te creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Alhoewel de 

thematiek aansluit bij de ambities uit het duurzaamheidsprofiel, ontbreekt iedere 

verwijzing naar het profiel of de duurzaamheidsambities uit 2008. 

 

In 2012 stelt de gemeente Katwijk een nieuwe visie op de inkoopfunctie vast. Hierin zijn de 

uitgangspunten en doelen voor duurzaam inkopen nog onveranderd.112 In hoeverre het 

doel om in 2012 bij 75% van de inkoop duurzaamheid als criterium mee te laten wegen 

wordt gehaald, wordt echter niet duidelijk uit de visie. Tot slot sluit Katwijk zich in 2013 

aan bij de gemeenschappelijke inkoop van energie bij servicepunt 71. Eén van de 

uitgangspunten voor de inkoop van energie is vergroening.113 

 

Ondanks het feit dat duurzaam inkopen als belangrijk onderdeel van het 

duurzaamheidsbeleid wordt gezien, is onduidelijk wat de concrete resultaten zijn van het 

duurzaam inkopen beleid. Er is geen specifieke verantwoordingsinformatie over duurzaam 

inkopen beschikbaar. In de interviews is aangegeven dat de gemeente waar deze de keus 

heeft, duurzaamheid meeneemt in de inkoop, zoals bijvoorbeeld bij de inkoop voor de 

kantines en de vervoersmiddelen van de gemeente. Het probleem volgens de 

geïnterviewden is echter dat duurzaamheid in de inkoop niet te meten valt en dus ook niet 

te rapporteren valt. 

 

 

  

                                                             
 

 

110 Handleiding duurzaam inkopen 2009, gemeente Katwijk. 

111 Nota duurzaam inkoopbeleid, gemeente Katwijk, juni 2009, p.9 

112 Katwijk geeft richting aan inkoop, Visie, inkoopdoelen, -organisatie, en –structuur, maart 2012, p.1. 

113 Plan van aanpak Aanbestedingen energie 2013, 31 januari 2013 
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BIJLAGE 3. OVERZICHT GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN 
 

Algemeen 

 Coalitieakkoord op hoofdlijnen, 21 december 2005. 

 Collegebeleidsprogramma 2006-2010, ‘Samen aan de slag’, 23 mei 2006. 

 Programmabegroting 2013. 

 Jaarstukken 2009, 2010 en 2011. 

 Eindrapport ‘Scherp aan de wind’, zaaknummer 2010-23833, 11 januari 2011. 

 

Duurzaamheidsprofiel 

 Presentatie CSR, Eerste bijeenkomst projectgroep duurzaamheid, 17 april 2007. 

 Beknopte samenvatting reacties stakeholders Katwijk’, Bijlage 2 bij collegevoorstel 

 ‘Duurzaamheidsprofiel voor de gemeente Katwijk’, zaaknummer 2006-27835, 16 

augustus 2007. 

 Presentatie CSR, Bijeenkomst duurzaamheid directieraad, 28 november 2007. 

 Collegebesluit, ‘Plan van Aanpak. Invoering duurzaamheid in de gemeentelijk 

organisatie’, zaaknummer 2008-025227, 15 april 2008. 

 Raadsbrief, Ontwikkeling Duurzaamheidsbeleid gemeente Katwijk, zaaknummer 

2008-18788, 12 augustus 2008. 

 Raadsvoorstel ‘Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid Katwijk’, zaaknummer 2008-

18788, 25 september 2008. 

 Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk. Visiedocument’, 2008-18788, 25 

september 2008. 

 Notulen commissie ruimte 14 november 2007. 

 Notulen commissie ruimte 2 juli 2008. 

 Collegevoorstel, ‘Naar een duurzaam Katwijk. Duurzaamheidsverslag. Stand van 

zaken’, zaaknummer 2009-4942, 5 maart 2009. 

 Duurzaamheidsverslag ‘Naar een duurzaam Katwijk’, concept februari 2009. 

 Duurzaamheidsprogramma gemeente Katwijk, september 2009. 

 Voortgangsrapportage Duurzaamheidsprogramma 2009-2010, 4 maart 2010. 

 Duurzaamheidsprogramma 2011, concept, ongedateerd. 

 Notitie voor het college over bezuinigingen op de afdeling 

Veiligheid, ongedateerd, vermoedelijk opgesteld november 2010. 

 Nieuwsbrieven regiegroep duurzaamheid, oktober 2009 tot en met  

november 2010. 

 Formulier overdrachtsdossier Duurzaamheidsprogramma 2009-2010, 

ongedateerd. 

 www.duurzaamheidsmeter.nl; collegevoorstel ‘Lokale Duurzaamheidsmeter’, 

zaaknummer 2009-009017, 22 september 2009. 
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Overige documentatie 

 Collegebesluit, Gemeentelijk milieubeleid, zaaknummer 2009-9115, 21 april 2009. 

 Raadsbesluit, Vaststelling Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk, 

zaaknummer 2008-22808, 29 januari 2009. 

 Raadsbesluit, Visie op de openbare ruimte Katwijk, zaaknummer 2007-26434, 29 

mei 2008. 

 Raadsbesluit Groenbeleidsplan 2009-2019, zaaknummer 2009-7400, 28 mei 

2009. 

 Raadsbesluit, Vaststelling uitgangspunten voor het Integraal accommodatiebeleid 

2009, zaaknummer 2008-024707, 29 januari 2009. 

 Eindrapportage Klimaatprogramma Holland Rijnland 2008-2012, zaaknummer 

2013 – 1831, 22 januari 2013. 

 Collegebesluit ‘Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012’, zaaknummer 

2008-16662, 15 juli 2008. 

 Raadsbesluit, ‘Vaststellen woonvisie 2008-2020; Katwijk goed om te wonen’, 

zaaknummer 2007-013932 29 mei 2008 en Collegebesluit, ‘Geactualiseerd 

uitvoeringsprogramma Woonvisie Katwijk 2008-2020’, 20 oktober 2009. 

 Raadsbesluit, Woonvisie 2012-2017, zaaknummer 2012-16396, 29 november 2012. 

 Factsheet voorlopige bevindingen duurzaamheidsprofiel masterplan Valkenburg, 

juni 2012. 

 Pilot duurzaamheidsprofiel op locatie: casus ’t Duyfrak en Meer, 2 juni 2009. 

 Factsheet DPL masterplan Valkenburg, juni 2012 en DPL de Horn, ongedateerd. 

 Collegebesluit, duurzaamheid brede school Duyfrak, zaaknummer 2011-25796,  

10 januari 2012. 

 Ambitietabel Duurzame Stedenbouw, 16 november 2012. 

 Uitvoeringsplan Economie 2011-2014, ongedateerd. 

 Nota duurzaam inkoopbeleid, gemeente Katwijk, juni 2009. 

 Handleiding duurzaam inkopen 2009, gemeente Katwijk. 

 Katwijk geeft richting aan inkoop, Visie, inkoopdoelen, -organisatie, en -structuur,  

maart 2012. 

 Plan van aanpak Aanbestedingen energie 2013, 31 januari 2013. 
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BIJLAGE 4. OVERZICHT INTERVIEWS 
 

Datum  Naam/deelnemers Functie 

22-05-13 Jaap van Rijn Beleidsmedewerker omgevingskwaliteit en voormalig 

coördinator regiegroep duurzaamheid 

27-06-2013 Wouter de Boer 

 

Christine Gillissen 

Afdelingshoofd samenleving (voormalig afdelingshoofd 

openbare werken) 

Afdelingshoofd dienstverlening (voormalig 

afdelingshoofd Sociale Zaken) 

27-06-2013 Erik Don 

David van der Graaf 

Hans van Dalfsen 

Willy Janne Heemskerk 

Bedrijfscontactfunctionaris  

Beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid  

Projectleider bij ruimtelijke ordeningsprojecten 

Communicatieadviseur Veiligheid/Duurzaamheid 

 03-07-2013 

(telefonisch) 
Ruud van Vliet Voormalig programmamanager klimaatprogramma 

Omgevingsdienst West-Holland 

10-07-2013 Ellen de Jong 

 

Michiel van den Berg 

Mobiliteitsadviseur (voormalig afdelingshoofd  

Facilitaire dienstverlening) 

Afdelingshoofd projecten (voormalig afdelingshoofd 

ruimtelijke ordening) 

10-07-2013 Thijs Udo Portefeuillehouder Milieu 

10-07-2013 Hans Vingerling Voormalig wethouder Milieu 

11-07-2013 

(telefonisch) 
Willy Hoekman Projectmedewerker Omgevingsdienst West-Holland 
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