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INTRODUCTIE

1.1

AANLEIDING
De rekenkamercommissie Katwijk heeft onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid
van de gemeente. In 2008 stond het onderwerp hoog op de politiek-bestuurlijke agenda en is
er een duurzaamheidsprofiel voor de gemeente opgesteld. Na een eerste verslag aan de
gemeenteraad over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in 2009 heeft de
rekenkamercommissie geen recentere verantwoordingsrapportage over het
duurzaamheidsbeleid aangetroffen. Vijf jaar na de vaststelling van het duurzaamheidsbeleid
achtte de rekenkamercommissie het daarom een goed moment om de balans op te maken: op
welke wijze is het duurzaamheidsbeleid een rol gaan spelen bij beleidsvorming en projecten?
Wat is de voortgang van de uitvoering en in welke mate worden de in 2008 vastgestelde
ambities gehaald? Om die balans goed op te maken, behoren een inventarisatie van de
concrete maatregelen en de organisatie van de uitvoeringspraktijk nadrukkelijk ook tot het
onderzoek.

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSONDERWERP
Duurzaamheid en gemeenten
Veel gemeenten hebben in de afgelopen 5-10 jaar duurzaamheidsambities geformuleerd. In
een benchmarkonderzoek naar de kwaliteit van collegeprogramma’s uit 2010 is geconstateerd
dat de gemene delers in collegeprogramma’s ‘duurzaam’ en ‘financieel gezond’ zijn.1 Vaak ligt
de focus op klimaatbeleid en daarvan afgeleide doelstellingen, maar ook de verbreding naar
Triple P (People, Planet en Profit) is een veel gekozen route. In de Triple-P benadering worden
drie aspecten gecombineerd: People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch). De
laatste jaren zie je weer meer een benadering waarbij zorgvuldig omgaan met grondstoffen en
energie centraal staat, met de Cradle-to-Cradle-methodiek als invalshoek. De kern van Cradle
to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na

1

Vooronderzoek Necker van Naem, t.b.v. het benchmarkonderzoek Kwaliteit Collegeprogramma’s, 2010.
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hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij
mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of
milieuneutraal zijn.
Succesvol duurzaamheidsbeleid bestaat in gemeenten die hun ambities duidelijk hebben
ingekaderd en goed hebben nagedacht over de wijze waarop ze resultaten bij zichzelf en
anderen willen bereiken. Aan deze voorwaarden wordt vaak niet voldaan. Juist door het brede
en vaak weinig afgebakende karakter van de duurzaamheidsambities is het niet altijd
makkelijk vast te stellen wat de doelstellingen precies waren, of ze goed in beleid en
instrumenten zijn vertaald en of doelen ook werkelijk zijn gerealiseerd. Doordat gemeenten
vaak niet alleen voor hun eigen organisatie of voor direct te beïnvloeden terreinen ambities
hebben gesteld maar ook voor burgers en bedrijven, grondgebied en samenleving, komt het er
des te meer op aan dat op beargumenteerde wijze voor passende instrumenten is gekozen.
Duurzaamheidsbeleid in Katwijk
In het coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente Katwijk wordt duurzaamheid expliciet als
aandachtspunt benoemd. In het hierop volgende collegebeleidsprogramma is dit uitgewerkt in
de volgende doelstelling:
“Een duurzame lokale samenleving en een bovengemiddeld ambitieniveau
voor lokaal milieubeleid is het uitgangspunt”.2
In 2007 stelt het college een duurzaamheidsprofiel vast, dat op aangeven van de
raadscommissie Ruimte wordt aangescherpt. Zo wordt er een hoger ambitieniveau voor
duurzaamheid geformuleerd en wordt de definitie van het begrip duurzaamheid
aangescherpt. Katwijk hanteert de volgende 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.” 3

2

Collegebeleidsprogramma 2006-2010, ‘Samen aan de slag’, 23 mei 2006.

3

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

gemeente Katwijk. Visiedocument’, zaaknummer 2008-18788, 25 september 2008, p.8.
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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.4
De raad heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de concretisering van de uitvoering van
het duurzaamheidsprofiel en de monitoring hiervan. Het duurzaamheidsprofiel is uiteindelijk
in 2008 door de raad behandeld en vastgesteld. In het duurzaamheidsprofiel stelt de
gemeente Katwijk een aantal lokale ambities en bepaalt zij welke rol de gemeente speelt in het
realiseren hiervan.
Om niet in het containerbegrip verdwaald te raken, definieert de gemeente vier
aandachtsgebieden waarop zij beleid wil formuleren. Daarnaast is er samen met de regio
duurzaamheidsbeleid opgesteld in het Regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 en de
Regionale DuBOPlus-richtlijnen 2008-2012 (beide in de regio Holland Rijnland en
Rijnwoude, Omgevingsdienst West-Holland) en het Regionaal Beleidskader Duurzame
Stedenbouw (gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).
Het nieuwe college dat in 2010 is aangetreden, 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 in
2006. Bij het duurzaamheidsprofiel is geen specifieke looptijd benoemd, dat blijft het
geldende milieu- en duurzaamheidsbeleid.
De rekenkamercommissie heeft na een eerste duurzaamheidsverslag in 2009 geen
jaarlijkse verantwoording over het duurzaamheidsbeleid aangetroffen in de reguliere
5

P&C-cyclus, zoals de ambitie was. Inzicht in de mate waarin het duurzaamheidsbeleid
is uitgevoerd en is ingebed in Katwijk behoeft een verdergaande analyse. De
rekenkamercommissie heeft deze analyse uitgevoerd middels het voorliggende
onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeentelijke Katwijk in de periode
2008 – 2013.

4

Duurzaamheidsprofiel gemeente Katwijk. Visiedocument’, 25 september 2008, p.9

5

Collegevoorstel, ‘Naar een duurzaam Katwijk. Duurzaamheidsverslag. Stand van zaken’, zaaknummer

2009-4942, 5 maart 2009.
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1.3

DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Doel van het onderzoek en afbakening
Het onderzoek geeft:


inzicht in de wijze waarop Katwijk tussen 2009 en 2013 uitvoering heeft gegeven
aan het in 2008 vastgestelde duurzaamheidsbeleid;



een beoordeling van de wijze waarop de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid
is georganiseerd;



een beoordeling van de mate waarin de uitvoering van het beleid heeft
plaatsgevonden en van de mate waarin de ambities van de gemeente bereikt zijn.

Het onderzoek richt zich op de periode vanaf de start van het duurzaamheidsbeleid in 2008
tot en met juni 2013. In het onderzoek is specifieke aandacht voor de vier terreinen die de
gemeente Katwijk in haar duurzaamheidsbeleid heeft benoemd: duurzaam inrichten en
bouwen, duurzaam wijkbeheer en leefomgeving, sociale duurzaamheid en duurzaam
handelen.
Vraagstelling
Op basis van de doelstelling is de volgende centrale vraag geformuleerd:

Wat zijn de ambities van de gemeente Katwijk voor het duurzaamheidsbeleid, op welke wijze
is de realisatie van deze ambities georganiseerd en concreet vertaald naar de
uitvoeringspraktijk (2008-2013) en wat zijn de resultaten?

De rekenkamercommissie heeft vijftien deelvragen geformuleerd. Deze zijn geclusterd naar
drie onderzoeksfasen: ambitie en beleid, organisatie en uitvoeringspraktijk, resultaten en
doelbereik.
Ambitie en beleid
Beoordeling kwaliteit duurzaamheidsbeleid
1.

Op basis waarvan is Katwijk tot een keuze gekomen van de ambities en de voorgestelde
uitvoering?

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?
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4.

Heeft de gemeente - conform het duurzaamheidsprofiel - beleid (of ambities) ontwikkeld
ten aanzien van:
a)

Schone en zuinige mobiliteit

b)

Duurzame bedrijvigheid

c)

Klimaatbestendige leefomgeving

d)

Duurzame energieproductie

e)

Energiezuinige gebouwde omgeving

f)

Sociale duurzaamheid

g)

Duurzaam handelen

h)

Milieubeleid?

Raad
5.

Wat is de betrokkenheid van de raad bij de kaderstelling en de uitvoering van het beleid?

6.

Wordt de raad voldoende gefaciliteerd in zijn kaderstellende, sturende en controlerende
rol met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid?

Organisatie en uitvoeringspraktijk
Financiën
7.

Welke financiële kaders gelden voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid?

8.

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

Beoordeling organisatie en uitvoeringspraktijk
9.

Hoe is de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid georganiseerd?

10. Welke maatregelen heeft de gemeente in 2009-2012 genomen ter uitvoering van het
duurzaamheidsbeleid?
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?
Resultaten en doelbereik
12. In hoeverre zijn de specifieke ambities voor het gemeentelijk milieubeleid
bovengemiddeld?
13. In welke mate profileert de gemeente zich door middel van het duurzaamheidsbeleid als
een gemeente die groot belang hecht aan een duurzame ontwikkeling?
14. Heeft de gemeente inzicht in de bereikte resultaten met betrekking tot het
duurzaamheidsbeleid?
15. Hoe verhouden de bereikte resultaten zich tot de in 2008 gestelde ambities?
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1.4

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek is uitgevoerd in vijf fasen.
Fase 1 vormde de voorbereiding op de onderzoekuitvoering. Het onderzoek startte met een
startbijeenkomst in april 2013. In het eerste deel stelde de rekenkamercommissie het
normenkader vast en zijn planningsafspraken gemaakt. In het tweede deel is het onderzoek
geïntroduceerd bij een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie en is een
informatieverzoek uitgezet.
Fase 2 bestond uit een inventarisatie van de beleidsmatige kaders over duurzaamheid in
Katwijk aan de hand van documentanalyse en een oriënterend interview in mei.
In fase 3 is de organisatie en uitvoeringspraktijk onderzocht aan de hand van beschikbare
documenten over de implementatie van het duurzaamheidsprofiel, een analyse van tien
specifieke dossiers en een reeks interviews op bestuurlijk en ambtelijk niveau: met hoofden
van lijnafdelingen, medewerkers betrokken bij de uitvoering, regionale partijen en
bestuurders.
In fase 4 zijn resultaten en doelbereik in kaart gebracht, aan de hand van beschikbare
verantwoordingsinformatie (zowel voor het gemeentebestuur als de gemeentelijke
organisatie). In fase 5 is dit rapport opgesteld en dat is voorgelegd voor ambtelijk en
bestuurlijk wederhoor. De bestuurlijke reactie van het college treft u aan in hoofdstuk 3.

1.5

LEESWIJZER
Dit rapport bestaat uit twee delen, een Nota van conclusies en een Nota van Bevindingen. In
deze Nota van conclusies volgt in hoofdstuk 2 de centrale boodschap van het onderzoek, in
hoofdstuk 3 de reactie daarop van het college van B&W en in hoofdstuk 4 een nawoord van de
rekenkamercommissie.
De Nota van Bevindingen bevat de onderzoeksbevindingen en bestaat uit 4 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 van de Nota van Bevindingen gaat in op de ambities en het beleid op het gebied
van duurzaamheid. Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie en uitvoeringspraktijk. In hoofdstuk
3 beschrijft de rekenkamercommissie de resultaten en het doelbereik. In hoofdstuk 4 gaat de
rekenkamercommissie in op de betrokkenheid van de gemeenteraad. In bijlage 1 staat het
gehanteerde toetsingskader inclusief een beoordeling, bijlage 2 bevat een dossieranalyse van
een aantal casussen en in bijlage 3 staan de gebruikte bronnen.
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2

CENTRALE BOODSCHAP
Dit hoofdstuk start met een analyse van de belangrijkste bevindingen. In paragraaf 2.2 heeft
de rekenkamercommissie conclusies geformuleerd. Op basis daarvan is een antwoord
geformuleerd op de hoofdvraag. Tot slot is een aantal aanbevelingen geformuleerd.

2.1

ANALYSE BEVINDINGEN
De gemeenteraad van Katwijk stelt in 2008 een duurzaamheidsprofiel vast. Voor het opstellen
van het duurzaamheidsprofiel is gebruikgemaakt van een bestaand concept van een
adviesbureau. Katwijk heeft hier een eigen invulling aan gegeven. Het duurzaamheidsprofiel
heeft twee kanten. Enerzijds valt het te beschouwen als een ambitieus beleidsplan dat de basis
moest vormen voor de integratie van duurzaamheid in alle werkzaamheden van de gemeente.
Zo is het plan ook gepresenteerd in 2008. Anderzijds is het duurzaamheidsprofiel een
referentiekader, bedoeld om reeds bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid in
Katwijk te bundelen en richting te geven.
Bekeken vanuit het eerste perspectief zou het duurzaamheidsprofiel de basis moeten zijn voor
allerlei deelbeleid op het gebied van duurzaamheid en voor de integratie van duurzaamheid in
alle werkprocessen en organisatieonderdelen van de gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat
de wijze waarop in de praktijk met het duurzaamheidsprofiel is omgegaan, meer overeenkomt
met het perspectief van het referentiekader.
Op het moment dat het duurzaamheidsprofiel werd vastgesteld, was er al op allerlei terreinen
beleid geformuleerd waar duurzaamheid een rol in speelde. Het duurzaamheidsprofiel maakte
dit zichtbaar, maar was niet bedoeld om vervolgens uitgewerkt te worden in nieuwe deelnota’s
of deelbeleid. De kern van het duurzaamheidsprofiel is een integrale aanpak van
duurzaamheid en daar diende op gestuurd te worden.
De uitvoering van het duurzaamheidsprofiel wordt gedragen door de daarvoor opgerichte
regiegroep. De regiegroep richt zich vooral op de interne communicatie over duurzaamheid en
het vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid in de organisatie. Na de collegewisseling
in 2010 krijgt duurzaamheid minder prioriteit en wordt er vanuit het college en in de
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organisatie niet langer centraal gestuurd op de uitvoering van het duurzaamheidsprofiel. De
uitvoering van het duurzaamheidsprofiel dient grotendeels te gebeuren binnen bestaande
budgetten. De relatief kleine bezuiniging op de coördinatie op duurzaamheid heeft relatief
grote gevolgen voor de uitvoering van het duurzaamheidsprofiel.
Het duurzaamheidsprofiel is slechts beperkt uitgewerkt in concrete maatregelen en projecten.
Een systematische uitwerking in maatregelen per thema of ambitie ontbreekt. Het Plan van
Aanpak richt zich voornamelijk op de verankering van duurzaamheid in de organisatie in
2008. Tegelijkertijd zijn er in de periode 2007-heden in Katwijk diverse maatregelen
uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid waar met name het klimaatprogramma een groot
aandeel in heeft. De focus van de maatregelen ligt op het thema duurzaam bouwen en
inrichten. Op het gebied van sociale duurzaamheid heeft de gemeente Katwijk weinig
specifieke maatregelen genomen naar aanleiding van het profiel.
Hierboven is geschetst dat het duurzaamheidsprofiel enerzijds als een beleidskader
beschouwd dient te worden en anderzijds als een referentiekader. Deze twee perspectieven
zijn relevant voor een beoordeling van de resultaten op het gebied van duurzaamheid in
Katwijk. Als het duurzaamheidsprofiel wordt gezien als beleidskader, en daarmee als basis
van deelbeleid en concrete projecten en maatregelen voor duurzaamheid, dan zijn de
resultaten beperkt. De integratie van duurzaamheid in de organisatie en deelbeleid is tot
stilstand gekomen na het opheffen van de regiegroep. De ambitieuze formuleringen en brede
opzet van duurzaamheid in Katwijk zijn slechts beperkt in concrete resultaten omgezet.
Katwijk is geen voorloper en is niet ambitieuzer dan veel andere gemeenten. Het
duurzaamheidsprofiel is twee jaar na de vaststelling in 2008 in ‘onbruik’ geraakt.
Aan de andere kant zijn er in Katwijk veel duurzame initiatieven, projecten en maatregelen
uitgevoerd in de afgelopen jaren. Katwijk is (ook in vergelijking tot andere gemeenten in
Holland Rijnland) zeer betrokken geweest bij het klimaatprogramma van de MDWH. Het
bewustzijn in de gemeentelijke organisatie over duurzaamheid is volgens betrokkenen
toegenomen en er zijn meerdere medewerkers die duurzaamheidsaspecten als zijnde
automatisch meenemen en proberen te integreren in allerlei beleid en projecten. Daar zijn in
deze rapportage verschillende voorbeelden van opgenomen. Het duurzaamheidsprofiel heeft
al deze activiteiten een algemeen begrippenkader meegegeven.
Er is weinig verantwoordingsinformatie over duurzaamheid beschikbaar. De ambitie om
duurzaamheid te integreren in deelbeleid, werkprocessen en afdelingsplannen is beperkt
gerealiseerd. Het is hierdoor voor de gemeenteraad lastig om in te schatten wat de prestaties
van de gemeente Katwijk zijn op het gebied van duurzaamheid.
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De gemeenteraad is actief betrokken geweest bij het opstellen van het duurzaamheidsprofiel
en heeft mede richting gegeven aan de uitwerking van het duurzaamheidsprofiel. Nadat het
duurzaamheidsprofiel is vastgesteld en er een eerste duurzaamheidsverslag is gemaakt, lijkt
de politieke aandacht voor duurzaamheid minder te worden. In de nieuwe collegeperiode
staat duurzaamheid niet langer hoog op de politieke agenda.

2.2

CONCLUSIES EN BEANTWOORDING CENTRALE VRAAG
Ambities en beleid
Het duurzaamheidsprofiel is het vigerende overkoepelende duurzaamheids- en milieu
beleid in Katwijk. Het duurzaamheidsprofiel hanteert een brede definitie van duurzaamheid
en slaagt er niet in het onderwerp voldoende concreet en navolgbaar te maken. Ondanks het
besef dat duurzaamheid een containerbegrip is dat concreet moet worden gemaakt, heeft de
gemeente de valkuil van een te brede invulling van het begrip duurzaamheid niet kunnen
omzeilen. De kwaliteit van het duurzaamheidsprofiel als beleidskader is beperkt. Ambities en
doelen zijn niet specifiek, meetbaar of tijdgebonden geformuleerd. Het duurzaamheidsprofiel
is enerzijds een beleidskader met doelen en ambities, dat richting geeft aan maatregelen voor
duurzaamheid en deelbeleid. Anderzijds is het een referentiekader, dat bestaande initiatieven
op het gebied van duurzaamheid bundelt en van een gedeeld begrippenkader voorziet. In de
praktijk heeft het duurzaamheidsprofiel vooral gefungeerd als referentiekader.
Ambities zijn niet uitgewerkt in een uitvoeringskader, waarin een koppeling bestaat tussen de
geformuleerde doelen, middelen en een planning. Het college stelde in april 2008 wel een
Plan van Aanpak op (voordat de raad het beleidskader in september 2008 vaststelde). Dit
plan bevat een aantal interne acties en een aantal (deels regionale) voorbeeldprojecten, maar
het is geen één-op-één koppeling met de geformuleerde doelen uit het duurzaamheidsprofiel.
Het Plan van Aanpak, dat gehanteerd is, gaat maar op een aantal aspecten in en is geen
integraal uitvoeringskader.
Organisatie en uitvoering
Er is beperkt budget beschikbaar voor het duurzaamheidsbeleid. Uitgangspunt is dat
activiteiten en maatregelen binnen bestaande budgetten gerealiseerd moeten worden. Dat de
hoge ambities praktisch budgetneutraal moeten worden uitgevoerd, is zeer optimistisch.
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Het duurzaamheidsprofiel is vooral concreet gemaakt middels activiteiten gericht op
bewustwording over duurzaamheid en het binnengemeentelijk werken aan houding en
gedrag. De regiegroep zorgde in 2009 en 2010 voor een centrale sturing daarop. De ambities
en thema’s uit het duurzaamheidsprofiel zijn slechts beperkt vertaald naar concrete
maatregelen.
Er zijn tal van projecten en maatregelen die met duurzaamheid te maken hebben, maar die
niet volgen uit of gebaseerd zijn op het duurzaamheidsprofiel, maar gevolg zijn van ambtelijke
of regionale initiatieven. De meeste activiteiten hebben betrekking op het thema duurzaam
bouwen en inrichten. Op het thema sociale duurzaamheid zijn als gevolg van het
duurzaamheidsprofiel nauwelijks activiteiten ondernomen.
Resultaten en doelbereik
Beoordeeld vanuit het perspectief van beleidskader zijn de resultaten van het
duurzaamheidsprofiel beperkt. De ambities en thema’s zijn slechts beperkt vertaald naar
concrete maatregelen. Gevolg is dat er dan ook weinig concrete resultaten zijn, op het gebied
van duurzaamheid, die te relateren zijn aan het duurzaamheidsprofiel.
De integratie van duurzaamheid in al het beleid en de organisatie is tot stilstand gekomen na
het opheffen van de regiegroep. Vanaf dat moment vindt er geen centrale sturing op
duurzaamheid meer plaats. Het duurzaamheidsprofiel raakt hierdoor in ‘onbruik’.
Desondanks blijft het duurzaamheidsprofiel het geldende beleidskader voor milieu en
duurzaamheid. Formele sturing op duurzaamheid is sindsdien vooral ad hoc en afhankelijk
van de interesse en inzet van individuele medewerkers.
Tegelijkertijd zijn er de nodige initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid
uitgevoerd in de periode 2007-heden, met name in het kader van het klimaatprogramma. De
resultaten van deze maatregelen zijn over het algemeen conform de doelstellingen. Katwijk
heeft zich zeer actief uitvoering gegeven aan het klimaatprogramma in vergelijking met
andere gemeenten.
Ondanks het bijstellen van de prioriteiten is ook de (afgezwakte) ambitie van het ‘nieuwe’
college om het thema milieu integraal te betrekken bij de beleidsvorming en -uitvoering door
het opheffen van de regiegroep niet meer geborgd.
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Gemeenteraad
De gemeenteraad was actief betrokken bij het opstellen van het duurzaamheidsprofiel en heeft
kaders bepaald voor het beleid. De controlerende rol van de raad is echter niet sterk ingevuld.
Het college heeft de raad in de controlerende rol ook niet goed ondersteund, door het
ontbreken van periodieke verantwoordingsinformatie. Duurzaamheid is niet geïntegreerd in
de P&C-cyclus. Duurzaamheid is slechts beperkt geïntegreerd in deelbeleid, werkprocessen en
afdelingsplannen. Hierdoor is het voor de gemeenteraad niet goed mogelijk te beoordelen wat
de resultaten zijn op het gebied van duurzaamheid.
Na de collegewisseling in 2010 krijgt duurzaamheid minder politieke prioriteit, blijkt uit het
collegeprogramma en de interviews. Deze verminderde prioriteit is impliciet, want het
ambitieuze duurzaamheidsprofiel blijft feitelijk het geldende beleidskader voor milieu en
duurzaamheid. Door veranderende prioriteiten en een bezuinigingsnoodzaak heeft een
aanpassing plaatsgevonden in het ambitieniveau zonder dat die aanpassing formeel is
vastgelegd. Het vigerende beleid (duurzaamheidsprofiel) strookt niet met de huidige
prioriteit die aan het onderwerp wordt gegeven.
Beantwoording centrale vraag

Wat zijn de ambities van de gemeente Katwijk voor het duurzaamheidsbeleid, op welke wijze
is de realisatie van deze ambities georganiseerd en concreet vertaald naar de
uitvoeringspraktijk (2008-2013) en wat zijn de resultaten?

In de periode 2007 tot heden is het duurzaamheidsprofiel het beleidskader voor milieu en
duurzaamheid. De toon en formulering van de ambities uit het duurzaamheidsprofiel is breed
en ambitieus. De status van het duurzaamheidsprofiel is echter ambigu. Als beleidskader is
het profiel van onvoldoende kwaliteit. Het profiel heeft met name gefungeerd als
referentiekader en bijgedragen aan bewustwording over duurzaamheid. Het
duurzaamheidsprofiel is beperkt vertaald in concrete maatregelen en heeft daardoor ook
weinig concrete resultaten opgeleverd. De middelen die beschikbaar zijn voor duurzaamheid
zijn hiervoor ook (te) beperkt. Duurzaamheid is niet geïntegreerd in (al) het deelbeleid en de
gehele organisatie.
Desondanks heeft Katwijk wel degelijk de nodige maatregelen op het gebied van
duurzaamheid uitgevoerd, met name in het kader van het klimaatprogramma. De precieze
waarde van deze resultaten in vergelijking met andere gemeenten valt niet in te schatten.
Daarvoor ontbreekt de benodigde monitorings- en verantwoordingsinformatie.
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De sturing op duurzaamheid en de uitvoering van het duurzaamheidsprofiel komt te vervallen
nadat de regiegroep is opgeheven, kort na de collegewisseling. Het onderwerp krijgt minder
politieke prioriteit. Deze verminderde prioriteit is echter impliciet. Het duurzaamheidsprofiel
is nog steeds het geldende beleidskader, ondanks het feit dat er geen middelen beschikbaar
zijn voor de uitvoering en er geen centrale sturing meer op plaatsvindt. De omgang met en
sturing op duurzaamheid is sindsdien ad hoc.
Alles bij elkaar is de waarde en het gebruik van het duurzaamheidsprofiel beperkt gebleken.
Het profiel heeft bijgedragen aan bewustwording over duurzaamheid, maar weinig concrete
resultaten opgeleverd.

2.3

AANBEVELINGEN
Op basis van de conclusies en de beantwoording van de hoofdvraag doet de
rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:
1.

Actualiseer het duurzaamheidsbeleid.
Neem als gemeenteraad een besluit over de ambities met duurzaamheid voor de
toekomst. Kies daarbij voor een heldere ambitie en werk deze zo concreet mogelijk uit,
neem een besluit over het ambitieniveau en stem de middeleninzet af op die keuze. Zorg
in het algemeen voor een duidelijke status van beleidsdocumenten. Het beleid moet het
actuele ambitieniveau bevatten en dat ambitieniveau moet van bijpassende middelen
worden voorzien. Indien de status wijzigt, dienen de gevolgen hiervan concreet in beeld
gebracht te worden en een expliciet besluit genomen te worden over deze wijziging. De
rekenkamercommissie vindt dat de raad die afweging moet maken, maar laat met dit
rapport zien dat implementatie van een beknopt aantal speerpunten waarop actief wordt
ingezet meer kans van slagen heeft dan breed geformuleerde ambities die op elk terrein
moeten doorwerken. Maak het concreet en sluit aan bij wat er al gebeurt.
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2.

Koppel beleid en uitvoering in één document.
Door een koppeling te maken tussen doelen (ambities), middelen en een planning, is het
mogelijk een inschatting te maken van de haalbaarheid van beleid. Wees realistisch bij
het opstellen van nieuw beleid. Voorkom dat ambities te breed en te ambitieus
geformuleerd worden. Maak beleidskaders voldoende specifiek, meetbaar en
tijdgebonden en stel een uitvoeringsprogramma op, dat aantoonbaar en logisch
gekoppeld is aan het beleidskader.

3.

Ambities kosten geld.
Zorg voor voldoende financieel draagvlak voor concrete maatregelen. Een uitgangspunt
dat nieuw beleid en maatregelen binnen bestaande budgetten gerealiseerd kunnen
worden, dient goed onderbouwd te zijn en na verloop van tijd geëvalueerd te worden.

4.

Besluit over regionale klimaatprogramma.
Evalueer het klimaatprogramma en neem als gemeenteraad zo snel mogelijk een expliciet
besluit over het vervolg op het regionale klimaatprogramma. Indien de gemeenteraad
besluit geen vervolg te geven aan het klimaatprogramma, dan is dit ook goed. Het is
belangrijk dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, hoe dat besluit ook uitvalt.
Nu resteren er feitelijk ambities waar Katwijk zich in het duurzaamheidsprofiel aan heeft
gecommitteerd, zonder bijpassend beleid en maatregelen.
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REACTIE COLLEGE B&W
In het kader van bestuurlijk wederhoor zijn de Nota van conclusies en de Nota van
bevindingen aan het college voorgelegd. De rekenkamercommissie heeft daarop
onderstaande reactie ontvangen.
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4

NAWOORD
In 2008 stond het onderwerp ‘duurzaamheid’ in Katwijk nog hoog op de politiekbestuurlijke agenda en heeft de gemeenteraad een duurzaamheidsprofiel vastgesteld.
Na het eerste en tevens laatste duurzaamheidsverslag uit 2009 is het stiller geworden rond
dit thema. Voor de rekenkamercommissie aanleiding om 5 jaar na de vaststelling van het
duurzaamheidsbeleid de balans op te maken: op welke wijze is het duurzaamheidsbeleid
een rol gaan spelen bij beleidsvorming en projecten?
Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat het
duurzaamheidsprofiel zeker heeft bijgedragen aan de bewustwording over duurzaamheid in
de organisatie maar dat het onvoldoende gefungeerd heeft als beleidsdocument. De mate
waarin het beleid namelijk is vertaald naar concrete uitvoeringsmaatregelen en een plek heeft
gekregen in het sturingsinstrumentarium in de organisatie is beperkt gebleven en past niet bij
de hoge ambities zoals de gemeenteraad die geformuleerd heeft.
De rekenkamercommissie dankt het college voor haar reactie op de conclusies en
aanbevelingen aan de gemeenteraad. Het college heeft er in haar reactie voor gekozen niet
op alle conclusies in te gaan. Wij veronderstellen dat het college zich in de meeste
bevindingen goed kan vinden. Alleen onze mening dat de beoogde integratie van
duurzaamheid in beleid en organisatie tot stilstand is gekomen wordt niet gedeeld.
De rekenkamercommissie ontkent daarbij overigens niet dat vanuit de organisatie
duurzame activiteiten worden opgestart. Dat is ook geconstateerd. Het is echter wel van
belang dat de uitvoering door het college goed aansluit bij de ambities zoals de
gemeenteraad die voor ogen heeft. Wij menen dat bij die ambities een grotere centrale
sturing hoort en dat de kans op succes kleiner is wanneer men zich te afhankelijk maakt van
de interesse en inzet van individuele medewerkers.
Wij constateren dat het college zich in grote lijnen kan scharen achter de aanbevelingen van
de rekenkamercommissie. Wel missen wij enige concreetheid in de wijze waarop het college
met de aanbevelingen aan de slag wenst te gaan. De rekenkamercommissie doet u dan ook
de suggestie om heldere afspraken te maken voor het vervolgtraject en aan het college te
vragen welke concrete actiepunten zij ziet.
Rekenkamercommissie Katwijk

23

Rekenkamercommissie Katwijk
Uitvoering subsidiebeleid

