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Aard bijeenkomst
Programma
Status inclusief
voorlopige planning
Doel bespreking
Advies commissie
Toelichting

Behandelend ambtenaar:

Dhr. P.F. Verheggen,
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p.f.verheggen@zoetermeer.nl
tel. 06-52062438

Raadsadviseur:

G.F. Groffen
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Reguliere raad
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
Technisch overleg

Oordeelsvorming en
Advisering

Besluitvorming

20-1-2020
3-2-2020
17-2-2020
Besluit nemen door de raadsleden
Positief advies, voorstel moet nog worden aangepast voor bespreking in de raad
De raad wordt voorgesteld het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor
de periode 2020 - 2023 vast te stellen. Binnen dit programma zijn twee hoofdonderwerpen: de
energietransitie in de gebouwde omgeving en groen/biodiversiteit.
Energietransitie
De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit
moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid
(ventilatie en voorkomen oververhitting) en comfort/energiebesparing.
De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd.
Voorafgaand aan het opstellen van de eerste transitievisie warmte (planning 2e helft 2020) zal
eerst een procesvoorstel samenspraak aan de raad worden voorgelegd.
Groen/biodiversiteit
De ambitie voor versterking groen/biodiversiteit om in 2040 een groenblauwe structuur in en om
de stad hebben die de concurrerende woonaantrekkelijkheid van Zoetermeer vergroot, leidt tot
verhoging van de biodiversiteit en verbetering van de gezondheid en de klimaatadaptatie.
De ambitie zal de komende jaren concreet uitgewerkt worden en al deels worden uitgevoerd bij
diverse projecten, zoals de Entree.
De overige thema’s uit het duurzaamheidspact zullen in de betreffende beleidsvelden worden
georganiseerd. Rapportages over deze thema’s worden in de rapportagecyclus van het
programma Duurzaam & Groen Zoetermeer meegenomen. Dit betreft de
thema’s afval (afvalbeleid), duurzame mobiliteit (visie mobiliteit), duurzaam inkopen
(inkoop- en aanbestedingsbeleid) en klimaatadaptatie (beheervisie en omgevingsvisie).
Op 20 januari 2020 heeft een (besloten) technisch overleg hierover plaatsgevonden.
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