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Gesprekstafel Duurzaamheid
28 juni 2018
van 12.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch)
Combigebouw Brandweer/ gemeentewerf
(Rooijseweg 1, 5691 PA Son en Breugel)

________________________________________________________________________
1. Opening en vaststellen agenda
Tom van den Nieuwenhuijzen opent de vergadering en verwelkomt iedereen in deze nieuwe
setting na de gemeenteraadsverkiezingen. Son en Breugel is naast gastheer ook (technisch)
voorzitter, omdat de nieuwe regionale bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie
(en daarmee ook deze Gesprekstafel) nog benoemd moet worden. Deze procedure loopt op
dit moment.
De afmeldingen worden gemeld. Een overzicht van de aan- en afmeldingen is als bijlage 1
bij het verslag gevoegd.
Naar aanleiding van de vraag wat de Gesprekstafel duurzaamheid inhoudt, wordt
agendapunt 2 naar voren gehaald. NB: In dit verslag wordt de chronologische volgorde van
de agenda aangehouden.
Voorstelrondje/kennismaking gemeenten
Omdat dit de eerste bijeenkomst is in deze nieuwe setting, wordt ruim de tijd genomen
voor een voorstelrondje. Aan de aanwezige portefeuillehouders wordt tevens gevraagd aan
te geven welke ‘regionale’ thema’s belangrijk worden gevonden om in deze tafel te
bespreken en waar de prioriteit ligt. Er worden op hoofdlijnen vier thema’s benoemd:
1.
2.
3.
4.

Energietransitie;
Circulaire economie/ verduurzamen van de afvalketen;
Gebiedsgericht werken/aanpak en integreren van duurzaamheid;
Innovaties/ uitvoeren van pilots.

Daarnaast wordt het volgende nog genoemd (semi staccato, niet uitputtend):
- Sommigen geven aan dat focus belangrijk is (energietransitie), waarbij anderen
aangeven dat verbreden juist belangrijk is (afval, klimaatstresstest, biodiversiteit,
water). Belangrijk om de juiste thema’s op de juiste tafels te krijgen.
- Uitvoeren en van elkaar leren.
- Landelijk en stedelijk gebied hebben elkaar nodig om de klimaatambities voor elkaar
te krijgen.
- De uitdagingen die op ons afkomen (regio en gemeenten) vanuit het Klimaatakkoord
zijn enorm (warmteplannen, duurzame elektriciteit, draagvlak bij stakeholders, …).

-

Meer ‘body’ op regionale schaal en grotere inzet op uitvoeringsniveau is nodig. Nu de
tijd gebruiken om het onderwerp op de Regionale agenda te krijgen.
Lobby richting Den Haag belangrijk;
Invloed van gemeenten op de klimaatambities/doelstellingen is beperkt (lokaal doen
wat je kunt doen). Reële doelstellingen op lokaal/regionaal niveau is belangrijk;
Monitoring en evaluatie is van belang;
“Coalition of the willing”: niet alles hoeven/moeten we gezamenlijk oppakken, kies
waar je als gemeente een meerwaarde ziet/een bijdrage kunt leveren;
“Coalition of the doing”: Doen, concreet en uitvoeren met elkaar;
Sociale innovatie: hoe kunnen we de rekening netjes verdelen?
….

Mededelingen
Geen.
Vaststellen verslagen vorige bijeenkomsten
Het verslag van de vorige Gesprekstafel op 23 november 2017 en de Afval Special op 8
februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de Afvalspecial is afgesproken om:
•

•

na de gemeenteraadverkiezingen te inventariseren wat de ambities op het gebied
van Afval naar grondstof zijn en bekijken waar samenhang en samenwerking
mogelijk is.
ervaringen en leerpunten op dit dossier te blijven uitwisselen, zowel ambtelijk als
bestuurlijk door onder meer slim te koppelen aan de Ambtelijke Werkgroep
Materialen (AWM).

Er wordt afgesproken om het verzoek neer te leggen bij de Ambtelijke Werkgroep
Materialen om deze acties op te volgen (actie: Ambtelijke Werkgroep Materialen).
Overige acties zijn afgehandeld.
2. Gesprekstafel Duurzaamheid
Pascal Beaujean (gemeente Waalre) geeft een toelichting over wat de Gesprekstafel
inhoudt, de organisatie en een terugblik van de bijeenkomsten en excursies die de
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Kortheidshalve wordt verwezen naar de
presentatie die als bijlage 2 bij dit verslag is gevoegd.
3. Landelijk Klimaatakkoord en de rol van de regio’s
Marjon Bosman van de VNG geeft namens IPO/VNG een toelichting over het Klimaatakkoord
en de rol van de regio’s en gemeenten hierin.
Landelijk staan we voor de opgave om te komen tot een reductie van minimaal 49% CO2 in
2030 en 80-95% CO2 in 2050, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. Er vinden
momenteel onderhandelingen plaats in sectortafels over de vertaling van deze opgave naar
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de verschillende sectoren. De afspraken zullen worden vastgelegd in het landelijk Klimaaten Energieakkoord, waarvan de hoofdlijnen in de zomer van 2018 (10 juli) duidelijk zullen
zijn. Deze afspraken zullen vervolgens vertaald worden in opgaven voor de regio’s.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de presentatie die als bijlage 3 bij dit verslag is
gevoegd. Naar aanleiding van de presentatie wordt nog gemeld dat op 13 september 2018
een Roadshow ‘Klimaatakkoord’ zal plaatsvinden:
Naar aanleiding van de presentatie wordt nog gemeld dat op 13 september 2018 een
Roadshow ‘Klimaatakkoord’ zal plaatsvinden:
- Vermoedelijke locatie is Den Bosch;
- Van 15.30-18:00 voor bestuurders (aansluitend buffet);
- In de avond voor gemeenteraden;
Het verzoek aan alle wethouders om tijd te reserveren in de agenda’s en dit intern binnen
de organisatie verder te communiceren (actie: alle wethouders).
4. Stand van zaken Regionale energietransitie
Barbara Marcus (Metropoolregio Eindhoven) geeft een nadere toelichting op de Regionale
energietransitie. De regiogemeenten hebben de ambitie uitgesproken dat zij een koploper
willen zijn in energietransitie. Voor 2018 is een bedrag van €200.000 euro gereserveerd
voor dit thema. Dit is uitgewerkt in het Werkprogramma 2018 voor de Metropoolregio
Eindhoven, destijds onder aansturing van bestuurlijk trekker Paul van Liempd. De afgelopen
maanden is met name inzet gepleegd op het opbouwen van het netwerk en het aanhaken
van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk partners (zoals Philips, VDL, ZLTO,
Fontys, TU/e/Differ, woningcorporaties en de Waterschappen). Er zijn diverse netwerk- en
themabijeenkomsten georganiseerd. Ook wordt ondersteuning geboden aan initiatieven in
de regio, om te komen tot versnelling in concrete projecten. Dit jaar staat nog in het teken
van de verkenning en het op gang helpen van projecten die nú over een hobbel geholpen
moeten worden. Op basis van een inventarisatie de afgelopen maanden is onder aansturing
van Paul van Liempd een uitwerking gemaakt voor verdeling van het budget voor 2018.
Deze uitwerking is conform de uitgangspunten in het Werkprogramma 2018 van de
Metropoolregio Eindhoven. De uitwerking is ook aan het DB van de Metropoolregio
Eindhoven voorgelegd. De verdeling is terug te vinden in bijgevoegde presentatie.
Tegelijkertijd wordt met de gemeenten gewerkt aan de bouwstenen voor het nieuwe
Samenwerkingsakkoord voor de Metropoolregio. Een belangrijk onderdeel wordt de vorming
van een Regionale Energie Strategie (RES), zoals opgenomen in het nieuwe Klimaat- en
Energieakkoord.
Voor nadere informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de presentatie die als bijlage 4
bij dit verslag is gevoegd.
In het kader van de procedure tot benoeming van de vier bestuurlijk trekkers voor
respectievelijk mobiliteit, economie, energietransitie en transitie landelijk gebied, meldt
Barbara dat vandaag een brief vanuit MRE naar alle colleges van b&w uitgaat met daarin de
voordracht van de vier bestuurlijk trekkers (+ vier vicevoorzitters) van de betreffende
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thema’s. Ten aanzien van deze gesprekstafel duurzaamheid en de nieuw op te zetten
uitvoeringsorganisatie voor de periode 2019-2022 geeft Barbara aan dat er gedacht wordt
aan het (opnieuw) organiseren van regionale portefeuillehouders overleggen. De gedachte
is om deze Gesprekstafel in dat kader ‘om te zetten’ in een Poho Energietransitie.
Naar aanleiding van de presentatie wordt duidelijk dat het van belang is een ambtelijke
werkgroep energietransitie in te regelen (analoog aan de huidige ambtelijke werkgroep
materialen (AWM)). Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwe bestuurlijk trekker ook
voldoende ambtelijke ondersteuning moet krijgen om de taken goed te kunnen uitvoeren.
In het kader van het nieuwe Samenwerkingsakkoord voor de Metropoolregio is al een
werkgroep energietransitie ingericht met ambtelijke vertegenwoordigers uit alle subregio’s.
Afgesproken wordt dat Barbara Marcus deze oproep bespreekt met deze groep (actie:
Barbara Marcus). Vanuit deze groep zal een oproep/verzoek worden gestuurd naar alle
gemeenten om te komen tot een structuur om alle gemeenten ambtelijk aan te haken
(actie: werkgroep Energietransitie).
5. Duurzaamheid Son en Breugel: Wat we doen is groen! (Arjen Obbema, S&B)
Arjen Obbema van de gemeente Son en Breugel geeft een toelichting hoe de gemeente het
thema duurzaamheid vormgeeft, welke rol Son en Breugel daarin vervult en hoe zij de
gemeentelijke organisatie en de samenleving meeneemt om de ambities op het gebied van
duurzaamheid te realiseren.
Voor nadere informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de presentatie die als bijlage 5
bij dit verslag is gevoegd. De geïntegreerde klimaatbegroting is te bereiken via
https://sonenbreugel.begroting-2018.nl/
Daarnaast zijn als bijlage toegevoegd de CO2 quickscan (bijlage 6) die is gemaakt door het
Energiebureau en de beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 (bijlage 7).
6. Volgende gesprekstafel 27 september 2018
Voor de Gesprekstafel in september biedt Rob van Otterdijk (Geldrop-Mierlo) zich aan en
voor de bijeenkomst op 22 november wil Jan der Meer (Eindhoven) de organisatie op zich
nemen. Nadere informatie over locaties volgt.
Op verzoek van de gemeente Someren wordt het onderwerp ‘Elektrische deelauto’s voor
dienstreizen en burgers’ geagendeerd. Graag andere interessante agenda-onderwerpen
(inclusief sprekers) melden bij Pascal Beaujean (actie: allen)
7. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Actiepuntenlijst
Nummer
20180628-1
20180628-2

Wat
Opvolgen van acties naar aanleiding van
Afvalspecial d.d. 8 februari 2018
Tijd reserveren in agenda ‘Roadshow
klimaatakkoord’ op 13 september 2018

Actiehouder
AWM

Planning
Niet expliciet

Poho’s

Z.s.m.

4

20180628-3

20180628-4

Verzoek/bericht sturen t.b.v. het
inrichten van ambtelijk platform
energietransitie naar alle poho’s
duurzaamheid
Melden van interessante
agendaonderwerpen + evt. sprekers)

Barbara Marcus
/ Werkgroep
energietransitie

Niet expliciet

Poho’s

Doorlopend
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