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Verslag 2012 - en uitvoeringsprogramma 2013 duurzaamheid
en energie in Eijsden-Margraten.
1. Inleiding
Bij besluit van 14 juni 2012 heeft de raad de beleidsnotitie klimaat en duurzaamheid
als startnotitie vastgesteld. Bepaald werd dat het hierin vervat gemeentelijk beleid
gaandeweg verder ontwikkeld c.q. uitgediept dient te worden.
In het voorliggende document wordt aan de hand van de destijds vastgestelde acties
voor de periode 2012-2014 een terugblik gegeven op hetgeen in 2012 is opgepakt
c.q. gerealiseerd. Deze acties zijn in afwijking van de indeling van 2012 thans
ondergebracht onder de volgende blokken:
A. gemeentelijke organisatie;
B. energie;
C. ruimtelijke ontwikkelingen;
D. mobiliteit;
E. economie
F. overig.
Omdat in hetzelfde overzicht tevens de geplande acties voor 2013 zijn weergegeven
kan duidelijk worden afgeleid of het handelt om een structurele of incidentele
activiteit of dat het handelt om een in 2012 geplande dan wel een nieuwe activiteit op
basis van nieuwe inzichten.
In zowel de verslaglegging 2012 alsook het uitvoeringsprogramma 2013 wordt naast
de activiteiten aandacht besteed aan de directe kosten, die hieraan verbonden zijn.
Het juridische karakter van het voorliggende verslag 2012 en uitvoeringsprogramma
2013 duurzaamheid en energie is gelijk aan het op artikel 21.1 Wet milieubeheer
milieuverslag en het op artikel 4.20 Wet milieubeheer gebaseerd milieuprogramma.
Normaliter zou het thema duurzaamheid immers ondergebracht zijn in het
milieuverslag en –programma.
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A. Gemeentelijke organisatie
Geplande activiteiten 2012-2014
Voortzetting bestaand
bestrijdingsmiddelenbeleid op openbare
terreinen

Voortzetting bestaand maaibeheer
wegbermen. Daarbij zal de kleinschalige
inzet van schaapskudden eveneens
worden voortgezet.
Actualisering gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingenbeleid, waarbij aspect
duurzaamheid nadrukkelijker tot
uitdrukking zal komen.
Monitoring energiegebruik in alle
gemeentelijke gebouwen

Binnen drie jaren wordt voor alle
gemeentelijke gebouwen een
energielabel opgesteld. De gemeentelijke
gebouwen met een publieke functie
zullen in 2012 voorzien worden van een
energielabel.

Gerealiseerde activiteit 2012
Conform vastgesteld beleid is in 2012 het
onkruid op de openbare verharding
bestreden middels de DOB-methode.
Deze vormt een verantwoorde en
duurzame wijze om het onkruid te
bestrijden.
In 2012 is het bestaande maaibeheer
voortgezet . Op enkele plaatsen is
middels natuurlijke grazers percelen of
taluds begraasd.
Dit werd niet gerealiseerd

Heeft nog niet plaats gevonden

In 2012 werden aan de volgende
gemeentelijke gebouwen met een
publieksfunctie een energielabel
toegekend en in betreffen de gebouwen
opgehangen:
-clublokaal RKVV Keer, Bemelerweg 77;
-Basischool Mesch, Grijzegraaf 12;
-Jeugdsoc Dracula, Hoenderstraat 2B
-Voormalige bibliotheek Eijsden
Voor het opstellen van het energielabel
werd € 1.928,-- incl btw betaald

Geplande activiteit 2013
In 2013 zal de bestaande methode
worden voortgezet.

Het bestaand beleid wordt voortgezet.

De actualisering van het inkoop- en
aanbestedingenbeleid, waarbij het aspect
duurzaamheid nadrukkelijker tot
uitdrukking zal komen.
Met ingang van 2013 gaat het
energieverbruik in alle gemeentelijke
gebouwen, die niet verhuurd zijn,
tenminste 1x per kwartaal geregistreerd
worden
Voortzetting van de energielabeling van
de gemeentelijke gebouwen conform
uitgangspunt 2012. Globale kostenraming
€ 2.000,--.
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Geplande activiteiten 2012-2014

Gerealiseerde activiteit 2012
In de hoofdingang van het gemeentehuis
te Eijsden hangt sinds eind november
2012 het energielabel op.

Bij kleinschalige aanpassingen
(vervangen van daken of cv-installaties)
is gekeken naar een energiezuinige
variant. Bij grootschalige renovaties,
waarbij herbruikbare energiebronnen van
toepassing zijn, wordt dit overwogen. In
2012 hebben geen projecten van groot
onderhoud c.q. reparatie gemeentelijke
gebouwen plaats gevonden.
Bij vervanging gemeentelijk wagenpark
Bureau Sumoso te Maastricht heeft in
zal primair ingezet worden op de
november 2012 opdracht ontvangen om
aanschaf van een elektrisch aangedreven onderzoek te doen naar de inzet van evoertuig
mobiliteit voor de teams Facilitaire Zaken
en Toezicht en Handhaving.

Geplande activiteit 2013

In geval van renovatie of groot onderhoud
aan gemeentelijke gebouwen zal de
desbetreffende bebouwing c.q. energieinstallatie voldoen aan de op dat moment
van kracht zijnde energienormen. Daarbij
zal tevens overwogen worden om
herbruikbare energiebronnen in te zetten.

Overwogen wordt om gevel-, dak- en
glasisolatie toe te passen aan het
gemeentelijke clublokaal van
Tennisvereniging Margraten.
Er zijn geen specifieke middelen
gereserveerd om herbruikbare
energiebronnen in te zetten.

Bij de aanschaf van een nieuwe
dieselbestelwagen zal nu al rekening
worden gehouden met de maximale CO2,
die vanaf 2017 zal gelden. Indien
mogelijk wordt al rekening gehouden met
de norm voor 2020.

Aan de hand van de resultaten van het
onderzoek zal besluitvorming plaats
vinden ten aanzien van de aanschaf en
inzet van e-mobiliteit voor de teams
Facilitaire Zaken en
Toezicht&Handhaving.
Hoewel er nog een besluit moet worden
genomen ten aanzien van de feitelijke
vervanging van het wagenpark voor de
buitendienst is er inmiddels wel
geconstateerd dat de mogelijkheden voor
de inzet van elektrische voertuigen,
afgezet tegen de gebruiksdoelstellingen,
te beperkt is. Indien mogelijk wel wordt
rekening gehouden met de aanstaande
CO2-normen.
Aan de hand van de resultaten van het
onderzoek van Sumoso wordt een besluit

Er wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van de aanschaf van

Aan het bureau Sumoso te Maastricht
werd in november 2012 opdracht

4

Geplande activiteiten 2012-2014
“groene” energiezuinige dienstauto’s,
analoog aan het systeem van GulpenWittem

Voortzetting van bestaande fietspriveregeling voor personeel.

Gerealiseerde activiteit 2012
verstrekt om een onderzoek uit te voeren
naar de mogelijkheden om de bestaande
vergoedingsregeling voor werkverkeer te
vervangen door elektrische
dienstvoertuigen. De kosten voor het
totale in november 2012 aan Sumoso
opgedragen onderzoek bedragen €
4.700,85 incl btw
Deze regeling, waarbinnen tevens
elektrische fietsen gekocht kunnen
worden, is voortgezet.
Met het oog op de verbouwing van het
gemeentehuis te Margraten werd
besloten om € 100.000,-- vrij te maken
voor het plaatsen van zonnepanelen op
het dak.
Verder werd besloten om in de
parkeergarage twee oplaadpunten voor
elektrische auto’s aan te brengen.
Met het oog op de facilitering van het
elektrisch fietsverkeer eigen personeel
worden in het fietsenhok van het
gemeentehuis voldoende elektrische
aansluitingen gerealiseerd voor het
opladen van e-fietsen.
In het verlengde van de proeftuin
elektrisch rijden is aan de hieraan
deelgenomen personeelsleden door
Stichting Limburg Elektrisch een
vergoedingsregeling gebruik e-fietsen
woon-werkverkeer aangeboden.

Geplande activiteit 2013
genomen ten aanzien van de inzet van
elektrische dienstvoertuigen ter
vervanging van de traditionele
reiskostenvergoeding. Kosten: pm

Voortzetting van bestaande
fietspriveregeling voor personeel

De regeling 2012 loopt door naar 2013.
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Geplande activiteiten 2012-2014

Gerealiseerde activiteit 2012

Geplande activiteit 2013
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B. Energie
Geplande activiteit 2012
Structurele investeringen in verdere
energiebesparingen openbare verlichting

Gerealiseerde activiteit 2012
Hieraan wordt invulling gegeven. Verder
is in 2012 een proef gestart om de
straatverlichting in sommige
(buiten)gebieden te dimmen cq helemaal
uit te zetten. Behalve de beperking van
lichthinder wordt daarmee tevens
financieel voordeel bereikt.
Op 18 december 2012 stelde de raad het
beleidsplan “openbare verlichting 20132017” vast

Geplande activiteit 2013
In 2013 worden de te vervangen
verlichtingsarmaturen op duurzame wijze
uitgevoerd, bijvoorbeeld LED. Tevens
zullen in het buitengebied lichtmasten
worden verwijderd om lichthinder te
voorkomen en energie te besparen.

Op 27 oktober 2012 werd deelgenomen
aan de landelijke actie De Nacht van de
Nacht, waarbij de openbare verlichting
vanaf 20.00 uur deels werd gedoofd.

In 2013 zal opnieuw aan “De Nacht van
de Nacht” worden deelgenomen..
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C. Ruimtelijke ontwikkelingen
Geplande activiteit 2012
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
voorschriften opnemen, gericht op
zongericht verkavelen en bouwen
Toepassen en toestaan van duurzame
energie-installaties, daarbij rekening
houdend met monumenten en
beschermde dorpsgezichten.

Gerealiseerde activiteit 2012
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
wordt hieraan aandacht besteed voor
zover zulks relevant is.
In de meeste gevallen handelt het bij
duurzame energie-installatie om
zonnepanelen. Deze kunnen met
uitzondering van monumenten en stadsen dorpsgezichten doorgaans
vergunningvrij geplaatst worden. Wkoinstallaties (warmte-koude-opslag)
worden in bodembeschermingsgebied
Mergelland in het kader van de
provinciale Omgevingsverordening
vooralsnog niet toegestaan omdat er nog
onvoldoende duidelijkheid bestaat over
de verontreiniging van de
grondwaterlagen als gevolg van de
doorboringen.

Geplande activiteit 2013
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
wordt hieraan aandacht besteed voor
zover zulks relevant is.
Naar verwachting zal op 1 juli 2013 het
Besluit bodemenergiesystemen van
kracht worden.
Het Besluit bodemenergiesystemen
heeft 4 belangrijke doelstellingen:
a. de vergunningverlening voor open
systemen te vereenvoudigen; de
vergunningverlening voor gesloten
systemen regelen;
b. het voorkomen van interferentie
tussen open bodemenergiesystemen
onderling,
c. tussen gesloten systemen onderling,
en tussen open en gesloten
systemen;

d. het borgen van de kwaliteit van de

aanleg van bodemenergiesystemen
o.a. door middel van het invoeren

van certificering van bedrijven.
Door de invoering van het besluit zal de
regelgeving voor open en gesloten
systemen veranderen. De provincie blijft
bevoegd gezag voor open systemen. De
gemeente wordt echter bevoegd gezag
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Geplande activiteit 2012

Gerealiseerde activiteit 2012

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
voorschriften opnemen ten aanzien van
maximaal verhardingspercentage per
bedrijfs- of woonkavel
Onderzoek naar haalbaarheid
proefproject energieneutrale woningbouw

Waar dit relevant is wordt hieraan
invulling gegeven. Daarbij wordt gekozen
voor maatwerk.

Geplande activiteit 2013
voor de gesloten systemen. Dat betekent
dat de gemeente vanaf 1 juli 2013
gesloten systemen meldingen moet
ontvangen en moet beslissen omtrent
vergunningaanvragen. De gemeente zal
ook moeten bepalen hoe toezicht en
handhaving van de algemene regels
plaats gaat vinden. Verder mag de
gemeente interferentiegebieden
aanwijzen en maatwerkvoorschriften
voorschrijven. Dit vraagt dus om
inhoudelijke kennis bij gemeenten. Naast
de inhoudelijke onderwerpen moet
nagedacht worden over organisatie, ICT,
registratie en interne en externe
communicatie.
Er zal blijvend gezocht worden naar
innovaties en deze –waar mogelijkondersteunen.
De actie wordt voortgezet .

De optie is onderzocht om een aantal
bouwkavels tegen een gereduceerde prijs
te verkopen mits op de desbetreffende
kavels een energieneutrale woning
gebouwd wordt en dit gebouw gedurende
een beperkte tijd voor geïnteresseerden
bezichtigd kan worden. Deze optie heeft
het om financiële redenen niet gehaald.
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Geplande activiteit 2012
Toetsing bouwplannen aan energie/DUBO-bepalingen Bouwbesluit, waarbij
onder verwijzing naar verwachte
aanscherpingen in de voorlichting de
voorkeur wordt gegeven aan
verdergaande energiebesparing
Voldoende scholing ambtelijk toetser
EPC bij team vergunningen zodat deze
berekeningen adequaat
uitgevoerd/gecontroleerd kunnen worden.
Opstellen folder “duurzaam bouwen”.

In kader van de voorlichting wordt bij
bouwactiviteiten aandacht gevraagd voor
klimaatbestendigheid.
Uitvoering planning gemeentelijk
rioleringsplan.

Aanbrengen van schaduwrijke
voorzieningen in bepaalde versteende

Gerealiseerde activiteit 2012
Geplande activiteit 2013
Dit wordt meegenomen in de voorlichting, Voortzetting van bestaande actie.
die op gemeentelijke website op het
gebied van duurzaamheid wordt
verstrekt.

In 2012 geen invulling aangegeven

Deze is opgesteld en bevindt zich
behalve analoog bij het team
Vergunningen tevens in digitale versie op
de website van de gemeente. De analoge
versie wordt standaard bij
vergunningaanvragen gevoegd.
Op de website van de gemeente wordt in
het artikel over duurzaamheid tevens
aandacht besteed aan het aspect
klimaatbestendigheid.
In 2012 zijn de maatregelen ten behoeve
van de basisinspanning Bemelen en
Margraten verder geconcretiseerd. Het
maatregelenpakket wordt in 2013
bestekgereed gemaakt, aanbesteed en
uitgevoerd, zodat er slechts nog twee
projecten in het kader van de
basisinspanning voor de gehele
gemeente resteren.
Het aantal versteende kernen in deze
gemeente is beperkt. Gedacht kan

Voor maart 2013 hebben zich 3
medewerkers van het Team
vergunningen voor een cursus
opgegeven.
Beheer van folder en deze actueel
houden.

Voortzetting bestaande actie

Er wordt een nieuw gemeentelijk
rioleringsplan vastgesteld, waarin naast
een terugblik naar afgelopen jaar tevens
aandacht wordt besteed aan de acties
voor komende tijd.

Voortzetting van het bestaande beleid
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Geplande activiteit 2012
kernen.

Gerealiseerde activiteit 2012
Geplande activiteit 2013
worden aan het centrumplan Eijsden.
Middels de aanplant van bomen wordt de
realisering van schaduwrijke plaatsen
nagestreefd.
Overleg gaan voeren met
woningcorporaties, waarbij aangedrongen
wordt om het aspect energieneutraliteit
nadrukkelijk te betrekken bij renovatie- en
nieuwbouwplannen
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D. Mobiliteit
Geplande activiteit 2012
Realisering netwerk van oplaadpunten
elektrische fietsen en scootmobiels

Gerealiseerde activiteit 2012
Op initiatief van de gemeente is in
samenspraak met de lokale horeca een
gemeentebreed oplaadnetwerk voor
fietsen en scootmobiels gerealiseerd. Van
gemeentewege werden uniforme borden
beschikbaar gesteld. Het netwerk zal
opgenomen worden op de fietskaarten
van VVV Zuid-Limburg. Daarnaast is het
netwerk weergegeven op de
gemeentelijke website
Van Stichting Limburg Elektrisch werd het
aanbod ontvangen om deel te nemen aan
een proeftuin elektrisch rijden deel te
nemen. Daarbij kon ervaring worden
opgedaan met elektrische fietsen,
scooters en auto’s. Hieraan is
deelgenomen met de doelgroepen
inwoners en personeel. Aan het project
werd massaal deelgenomen en werd als
zeer positief ervaren. De aan deze
proeftuin verbonden kosten bedroegen €
4.840,-- incl btw.
Nadat in 2010 door de gezamenlijke
nutsbedrijven in de kernen Cadier en
Keer (Raadhuisplein) en Margraten
(Schinkepoort) gratis een oplaadpunt
voor auto’s werden gerealiseerd werden
in 2012 de voorbereidingen in gang gezet
om ook op de volgende locaties door
stichting e-laad een oplaadpunt te

Geplande activiteit 2013

Naast realisering van de in 2012 in
voorbereiding zijnde openbare
oplaadpunten zal een besluit worden
genomen ten aanzien van de plaatsing
van een snellere oplader teneinde op een
adequate wijze te kunnen voorzien in een
behoefte van met name zakelijk everkeer.
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Geplande activiteit 2012

Gerealiseerde activiteit 2012
realiseren:
-parkeerplaats Julianaweg St. Geertruid;
-De Bak Eijsden (op verzoek houder evoertuig);
-Margrietstraat Cadier en Keer (op
verzoek houder e-voertuig);
Eind 2012 werd van gemeentewege aan
firma Alfen aanvullend opdracht verstrekt
om in de kernen Gronsveld
(parkeerplaats Parkweg) en Eijsden
(parkeerplaats Oude Raadhuis) een
openbaar oplaadpunt te realiseren. Aan
de opdracht is een investeringpost van €
11.933,-- incl btw verbonden.
Alle (toekomstige) locaties zijn
weergegeven op de gemeentelijke
website)

Geplande activiteit 2013
Een regulier oplaadpunt kent een
oplaadtijd tussen de zes en acht uren.
Getracht wordt om deze tenminste voor 1
locatie terug te brengen naar 30-120
minuten. Bij een dergelijke voorziening
moet rekening worden gehouden met een
investeringspost van ruim € 20.000,--.
Verder wordt contact opgenomen met
o.a. Essent/Enexis teneinde te komen tot
een overdracht van de exploitatie van alle
gemeentelijke openbare oplaadpunten.
De reeds gerealiseerde en nog te
realiseren voorzieningen in ogenschouw
nemend neemt de gemeente op het
gebied van het faciliteren van elektrisch
vervoer een koppositie. Regionaal gezien
zijn er weinig gemeenten die zo actief op
dit vlak aanwezig zijn.
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E. Economie
Geplande activiteit 2012
Tijdens vooroverleg vergunningaanvrage
in kader van verruimde reikwijdte Wet
milieubeheer aandacht vragen voor
duurzaamheid/klimaatverandering.
Tevens uitvoering energiescan promoten.

Gerealiseerde activiteit 2012
Dit wordt in het vooroverleg
meegenomen. Verder wordt daarbij
tevens verwezen naar de folder
“duurzaamheid in Eijsden-Margraten, die
analoog en digitaal voorhanden is. Op de
website van de gemeente
(ondernemersloket) wordt tevens
gewezen op de meerwaarde van een
energiescan
Vanaf het derde kwartaal van 2012 wordt
met lokale veebedrijven deelgenomen
aan een pilot, gebaseerd op de
Innovatieagenda duurzame veehouderij
van de provincie Limburg. Daarbij handelt
het om veehouderijen, die vanwege
regelgeving nauwelijks tot geen
ontwikkelingsmogelijkheden hebben.
Op 11 december 2012 stemde
Gedeputeerde Staten van Limburg in met
de Ambitienota “Limburgse Land- en
Tuinbouw loont”. In deze nota wordt het
kader inclusief vertaling naar resultaten
beschreven tot en met 2015. De ambitie
is: “de ontwikkeling van de land- en
tuinbouw als innovatieve sector met
economisch gezonde bedrijven en
vooruitstrevende ondernemers ,die
duurzaam produceren en midden in de
samenleving staan. Dit impliceert een

Geplande activiteit 2013
Voortzetting van de bestaande situatie

De pilot met lokale veebedrijven in het
kader van de Innovatieagenda duurzame
veehouderij loopt in 2013 door. Vanuit
deze gemeente wordt er met twee
bedrijven deelgenomen (maatschap
Steinbusch St. Geertruid en Maatschap
Rompelberg te Oost-Maarland).
Daarnaast wordt deelgenomen aan de
provinciale overlegstructuur, die in het
kader van de Innovatieagenda is opgezet
(coördinatorenoverleg).
In dezelfde lijn als bovenstaand project
wordt tevens deelgenomen aan het
project van de LLTB “Boeren houden van
Zuid-Limburg.”
Op het moment dat er meer duidelijkheid
bestaat ten aanzien van de uiteindelijke
ambitie zal er een beleidsmatige vertaling
moeten plaats vinden naar het
gemeentelijk niveau.
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Geplande activiteit 2012

Gerealiseerde activiteit 2012
Geplande activiteit 2013
andere benaderingswijze bij
ontwikkelingsplannen van de agrariër
maar tevens van betrokken
overheidsinstanties. Verder loopt er in het
verlengde van deze benadering een
project van LLTB “Boeren houden van
Zuid-Limburg”, waarbij getracht wordt op
basis van een dialoog tussen relevante
partijen de kansen en knelpunten in beeld
te brengen. Hieraan wordt ook van
gemeentewege deelgenomen.
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F. Overig
Geplande activiteit 2012
Voortzetting bestaande stimulering van
natuur- en milieueducatie op basischolen

Samen met basisscholen en lokale
bedrijfsleven 1x2 jaren MOP organiseren

Gerealiseerde activiteit 2012

Geplande activiteit 2013

Alle scholen hebben deelgenomen aan
activiteiten die georganiseerd worden
door het CNME dan wel andere
aanbieders van NME-activiteiten.
Daarnaast hebben er ook activiteiten
tijdens Boomfeestdag en de
opschoonactie plaatsgevonden.
Kosten:
Boomfeestdag
€ 873,00
Opschoonactie:
€ 1.510,68
Bloemrijke akkerranden
€ 3.500,00
Scholen NME-activiteiten:
€ 6.548,70
In 2012 heeft dit plaats gevonden. Het
project stond dit jaar in het teken van de
duurzaamheid. Er hebben 55
ontmoetingen plaatsgevonden bij 21
bedrijven of organisaties. Bijna 1100
basisschoolleerlingen hebben aan deze
activiteit deelgenomen.
Kosten:
€ 380,00

Ook dit jaar worden weer activiteiten
georganiseerd in het kader van NME,
Boomfeestdag en de opschoonactie.
Geraamde kosten:
Boomfeestdag
€ 1.995,00
Opschoonactie
€ 1.150,00
NME-activiteiten:
€ 9.980,00
Als gevolg van de doorgevoerde
bezuinigingen is de subsidiering van
bloemrijke akkerranden komen te
vervallen.
Het eerstvolgende MOP-project vindt
plaats in 2014.
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Geplande activiteit 2012

Gerealiseerde activiteit 2012

De ontwikkelingen op het gebied van de
financiering van acties en projecten in het
kader van duurzaamheid volgen en in
beeld brengen bij partijen.

In 2012 ontstonden er een aantal
subsidieregelingen op het gebied van
duurzaamheid en energie:
Landelijk: Subsidieregeling emissiearme
taxi’s en bestelauto’s.
Vanaf 2-7-2012
subsidieregeling aanschaf
zonnepanelen Agentschapnl.
Provinciaal:Vanaf 21-5-2012 Limburgse
Energie Subsidie.
Vanaf 1-11-2012
duurzaamheidsleningen voor
energiebesparende
maatregelen voor
huiseigenaren en -huurders

Geplande activiteit 2013
Op 23 april 2013 zal het Beleidsplan
Afvalwaterbeheer Maas en Mergelland
2013-2017 incl het GRP EijsdenMargraten in de raad ter vaststelling
worden aangeboden. Dit plan bevat een
aantal duurzame acties op het gebied van
(afval)waterbeheersing. Zo wordt het
behoud van het regelwater in het gebied
voorgestaan (bezinkbassins), wordt een
optimale scheiding van regen- en
afvalwater voorgestaan en wordt
duurzaamheid in de energievoorziening
nagestreefd, zoals het plaatsen van
zonnepanelen op rioolgemalen). Voor
verdere informatie wordt kortheidshalve
naar het genoemde document verwezen.
De ontwikkelingen op het gebied van de
financiering van acties en projecten in het
kader van duurzaamheid volgen en in
beeld brengen bij partijen.
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Geplande activiteit 2012
Regelmatig via gebruikelijke infokanalen
aandacht vragen door duurzaamheid en
klimaatverandering.

Gerealiseerde activiteit 2012
Tot oktober 2012 werden wekelijks zgn
eyecatchers in zowel Heuvelland Actueel
en Etalage geplaatst. Als gevolg van
noodzakelijke bezuinigingen is het aantal
publicaties daarna verminderd. Wel staat
er uitgebreide informatie over diverse
duurzaamheidsaspecten op de
gemeentelijke website.

Geplande activiteit 2013
Uit een oogpunt van kostenbeheersing
vindt de voorlichting op het gebied van
duurzaamheid hoofdzakelijk middels de
website plaats en zal voorlichting op
schrift nog slechts incidenteel plaats
vinden.
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