Agenda Duurzaam leven - Duurzaamheid
11-nov-19

Bron /
herkomst

Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?

Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame
energieopwekking toe te passen gaan we
het gebruik van fossiele brandstoffen
beëindigen.

Wie is aan zet?

Dit gaan we doen in 2020
Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de Wat is er
rol van de
voor nodig
gemeente?
in 2020?

Het brede draagvlak/ bewustzijn
Gemeente /
voor duurzame energieopwekking Werkgroepen
moet omhoog. Lokale coöperaties kernen
kunnen hierbij een instrument zijn

Maandelijks overleg met Kernen en
Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf
2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg

Initiator en
participeren

Reguliere
uren

De informatievoorziening en
communicatie moeten worden
geïntensiveerd

Gemeente en Essenkracht

Eigenaar en trekker Reguliere
uren

Duurzame opwekking staat synoniem voor
gebruik maken van wind, zon,
bodemwarmte, biogas en technieken die
nog in ontwikkeling zijn
Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame
energieopwekking toe te passen gaan we
het gebruik van fossiele brandstoffen
beëindigen.

Gemeente

NOT +

Duurzame opwekking staat synoniem voor
gebruik maken van wind, zon,
bodemwarmte, biogas en technieken die
nog in ontwikkeling zijn
Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame
energieopwekking toe te passen gaan we
het gebruik van fossiele brandstoffen
beëindigen.
Duurzame opwekking staat synoniem voor
gebruik maken van wind, zon,
bodemwarmte, biogas en technieken die
nog in ontwikkeling zijn

We ondersteunen de
Gemeente /
samenwerking en partnership met Essenkracht
Essenkracht. Daar waar mogelijk
haken aan bij het uitgangspunt:
lusten en lasten lokaal

Maandelijks overleg met Kernen en
Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf
2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg

Participeren en
samenwerken

Reguliere
uren

Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame
energieopwekking toe te passen gaan we
het gebruik van fossiele brandstoffen
beëindigen.

Via externe partijen onze inwoners Gemeente
ondersteunen met advies,
duurzaamheidsvragen etc.
(Duurzaam Thuis Twente,
Energieloket, Stichting Energieke
Duurzame opwekking staat synoniem voor Regio). De verenigingen vormen
gebruik maken van wind, zon,
hierbij een aandachtspunt
bodemwarmte, biogas en technieken die
nog in ontwikkeling zijn

inrichten energieloket 3.0

Eigenaar

€ 40.000 per
jaar reeds
beschikbaar
gesteld.
Binnen
reguliere
uren.

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 2. De communicatie en educatie Gemeente (voor
in 2030
worden geïntensiveerd zodat de
alle onderdelen)
gedragsverandering wordt
doorgezet. Zonder inzet van de
inwoners lukt het niet.

Past binnen gemaakte afspraken met
ROVA. Uitvoering
grondstoffencommunicatieplan
"Terugwinnaars".

Gemeente
beleidseigenaar

Regulieren
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 3. Zodra de regelgeving dit
Gemeente (voor
in 2030
mogelijk maakt, gaan we het
alle onderdelen)
goede voorbeeld geven door
binnen Noaberkracht afvalstromen
maximaal te scheiden en waar
mogelijk te hergebruiken

Inplementatie van de gekozen oplossing
Gemeente
om intern afval apart in te zamelen en
beleidseigenaar
laten verwerken. Wellicht op basis van een
aanbesteding

Reguliere
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 4. Beleid en actieplan maken
in 2030
voor circulaire inkoop

Basisinventarisatie en verkenning; inhuur Gemeente
expertise en procesgeld. Verdeelsleutel via beleidseigenaar
Noaberkracht (10 K 2 gemeentes samen)

Binnen
reguliere
uren
Voor advies
is € 10.000
subsidie
beschikbaar
gesteld.

Gemeente (voor
alle onderdelen)

Vaststellen beleidsnotitie circulaire inkoop.

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 5. Daar waar mogelijkheden zijn tot Gemeente (voor
in 2030
scheiding van afval voor
alle onderdelen)
maatschappelijke organisaties
wordt hierover in gesprek gegaan.

Lobby richting de landelijke politiek

Gemeente
beleidseigenaar

Reguliere
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 6. Daar waar mogelijkheden zijn tot Gemeente (voor
in 2030
gratis inzameling van afval voor
alle onderdelen)
maatschappelijke organisaties
wordt hierover in gesprek gegaan.

Lobby richting de landelijke politiek

Gemeente
beleidseigenaar

Reguliere
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

1. Voorlichting en informatie
over verwijderen asbest

1. Gemeente

ivm uitblijven van verbod voorlopig geen
andere communicatie dan gratis
wegbrengen particulieren.

Samenwerken en
participeren

Reguliere
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

2. Stimuleren dat de vervanging 2. Gemeente
daar waar mogelijk gekoppeld
wordt aan plaatsen zonnepanelen

Doorverwijzen naar duurzaamheidsfonds

Samenwerken en
participeren

Reguliere
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

3. Onderzoek collectief saneren
particulieren in NOT verband

3. Gemeente

4. Evaluatierapport met conclusies en
aanbevelingen

Samenwerken en
participeren

Afgerond

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

4. Vervolg ketenproject
(Asbestschakel)

4. Gemeente

5. N.v.t. Is nl operationeel

Samenwerken en
participeren

Afgerond

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

5. Gratis wegbrengen asbest
particulieren

5. Gemeente

continue tot 2024

Samenwerken en
participeren

Reguliere
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024.

6. Verkenning samenwerking met 6. Provincie
Provincie Overijssel om daken voor
2024 asbestvrij te krijgen

ivm uitblijven van landelijk verbod
Samenwerken en
asbestdaken per 2025 is het nu (15 juli
participeren
2019) onduidelijk hoe het verder gaat in
2020. Voorlopig is de gemeentelijke
versnellingsaanpak vertraagd totdat er
meer duidelijkheid is over het plan van de
staatsecretaris, over het wel/niet doorgaan
van het landelijke fonds, dan wel een
eventueel provinciale fonds, en de TNO
rapporten mbt gezondheidsrisico's bij
asbestsanering.

Reguliere
uren

