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Onderwerp

U itvoeri n gsprog ra m ma Du u rzaam h eid 2O 79 -2020 .

Voorstel

1. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2020 vast te stellen
2. De raad informeren via de TILS lijst.

Inleiding

Eind 20L4 heeft de gemeenteraad van Weert het 'Beleidskader Duurzame Ontwikkeling
2Ot4 - 2020' vastgesteld, waarin de ambitie is uitgesproken om te werken aan de
totstandkoming van een energieneutrale, klimaatbestendige, vitale stad. Aan het
beleidskader waren concrete projecten en activiteiten gekoppeld voor de eerste
planperiode (Uitvoeringsprogramma 2OI4 - 2Ot7). Hoewel sommige projecten nog steeds
actueel zijn, is de looptijd van dit eerste uitvoeringsprogramma inmiddels verstreken. In
het voorliggende uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2OI9 - 2020 worden de projecten
en activiteiten voor de resterende periode beschreven. Bij de voorbereiding van het
uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met:

. De stand van zaken ten opzichte van de ambities uit het beleidskader;

. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;

. Het programma 2018 - 2022'Weert koerst op verbinding';
¡ De afspraken die gemaakt zijn in het kader van de programmabegroting;
. Input van een brede klankbordgroep met vertegenwoordigers van de externe

partners.

Het programma is bovendien intern afgestemd op lopende trajecten die een raakvlak
hebben met duurzaamheid (bijvoorbeeld Mobiliteit).
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Het doel van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2020 is het realiseren van
de ambities die zijn verwoord in het vigerende 'Beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2074

-2020'en het programma 2O7B - 2O22'Weert koerst op verbinding':
¡ Weert is in 2040 energieneutraal;
o Weert is een klimaatbestendige, vitale stad.

Argumenten

1.1 Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2020 sluit volledig aan op het
va stg estel de be I ei d ska d e r.
Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij het vigerende Beleidskader Duurzame
Ontwikkeling 20t4 - 2020, maar houdt bovendien rekening met de in de inleiding
genoemde ontwikkelingen en afspraken. Er wordt geen nieuw beleid geformuleerd.

1.2 Er wordt geen extra budget gevraagd.
Het budget dat in de projectenmatrix is vermeld, is al geborgd. Er worden geen extra
middelen gevraagd.

Kanttekeningen en risico's

Nlet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is geen sprake van financiële, personele en juridische gevolgen. De financiele en
personele middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het programma zijn al geborgd

Duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2020 vormt een belangrijke basis voor
het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Weeft.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/ participatie

Het programma Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2Ol9 - 2O2O is in nauwe
samenspraak met interne en externe betrokkenen tot stand gekomen. Na vaststelling van
het program ma, zal het worden toegezonden aan de externe partners (klankbordgroep) en

worden geplaatst op de website van de gemeente Weert. De vaststelling van het
programma leent zich niet voor uitgebreide externe communicatie'

Overleg gevoerd met

Intern

R&E: Anouk Cramers, Marianne Arts, Werner Mentens, Pierre Heuts, Pascal Dokman, Math
Oehlen, Roel Beunen, Hugo Zontrop, Carine Bongers, Edwin Eggen, Mathieu Dolders,
Lizette Koopmans, Jack Westenberg, Serge van den Berg
Openbaar gebied: Peter Tobben

Pagina 2



WH: Fabrice Pannemans

Extern:
Klankbordgroep: BOB (L. Bouwels), NMF Limburg (C. van der Zanden), MKB Innovatiehuis
(M. van Lieshout), WeertEnergie (P. Gloudi, P. Ramaekers, F. van Tuel), Wonen Limburg
(C. Tuitjer), IVN (4. Havermans), NMC (J. Joris), Parkmanagement (J. Huizinga), LLTB (H.
Bovend'eerdt), Enexis (T. van Dael), ABCode (8. ten Haaf), Dorpsoverleg Tungelroy
(Jacqueline Stienen), Wijkraad rond de Kazerne (R. van Asch), Moonen Packaging (G.
Moonen), Wijkraad Moesel (P. de Laat).

Bijlagen:

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2O2O
Projectenmatrix Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2OI9 - 2020
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