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de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Het Actieplan Roosendaal Futureproof wordt u aangeboden vanuit het Bestuursakkoord  2014 - 2018 
waarin duurzaamheid een belangrijk speerpunt is.  
 
Beoogd effect 
We willen met het actieplan de verduurzaming van verschillende beleidsterreinen versnellen. Het 
principe van de circulaire economie is hierbij leidend.  De gemeente kan daarbij faciliteren, stimuleren, 
regisseren, initiëren en makelen. 
 
 
Argumenten 
1.1. Duurzaamheid is een maatschappelijke noodzaak 
Diverse internationale verdragen, nationale verdragen en afspraken dwingen de gemeente te 
investeren in duurzaamheid.  
Met het actieplan Roosendaal Futureproof moeten in ieder geval de verplichtingen vanuit het Rijk voor 
afval per 2020 behaald worden en voor Wonen, Energie & Klimaat per 2050. Daarnaast streven we er 
ook naar aan de Europese richtlijnen te voldoen met betrekking tot het thema groen & water. 
 
1.2. De energie uit de Roosendaalse maatschappij wordt op weg geholpen 
Tijdens 4 R100 bijeenkomsten heeft de Roosendaalse bevolking zich uitgesproken over de 
speerpunten in het beleid en de meest gewenste actiepunten. Dit is direct in het Actieplan Roosendaal 
Futureproof verwerkt. Er is dus energie en maatschappelijk draagvlak voor dit actieplan.  
 
1.3 Duurzaamheidsoffensief wordt over een breed front geopend 
Duurzaamheid speelt op vele beleidsterreinen. Wonen, mobiliteit, afval, water en groen, energie, 
klimaat, mens en zorg. Op al deze terreinen wordt projecten en acties uitgezet op basis van het 
duurzame people-planet-profit principe.  
 
 
1.5  Een extra investering is noodzakelijk 
Ook al is duurzaamheid gebaseerd op ene economisch principe, de markt en het maatschappelijk 
bewustzijn verdient overheidssteun. De gemeente zal zelf een bijdrage moeten leveren aan de 
ambities van de het Actieplan. Bovendien zijn er vele maatschappelijke initiatieven die om steun 
vragen. Daarnaast is een brede communicatie- en bewustwordingscampagne nodig om het actieplan 
te ondersteunen.  
 

1.6 De circulaire economie is uitgangspunt 
Het principe van de circulaire economie is leidend. Investeringen in duurzaamheid hebben ook een 
economische waarde. 
 
Kanttekeningen 
 
2.1 Veel hangt af van particuliere bereidheid 
Of een woning energetisch wordt verbeterd, of dat er duurzaam wordt geproduceerd is grotendeels 
afhankelijk van de bereidheid van burgers en bedrijven om hieraan mee te werken. Juist daarom is in 
het Actieplan en de R100 de samenwerking met Roosendaalse burgers en bedrijven gezocht . En juist 
daarom is een actieve communicatie- en bewustwordingscampagne noodzakelijk. 
 
 
Financiën 
Het Actieplan Roosendaal vraagt € 500.000,- incidenteel en € 50.000,- structureel. Hiertoe zal in de 
Kadernota een concreet voorstel worden gedaan. 
 
Communicatie 
Het Actieplan wordt aan alle deelnemers van de R100 digitaal verschaft.  
En zoals aangegeven wordt het Actieplan opgevolgd door een communicatie- en 
bewustwordingscampagne.  
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Bijlagen 

1. Actieplan Roosendaal Futureproof 
2. Bijsluiter Actieplan Roosendaal Futureproof, verdiepende informatie over beleid, wet- en 

regelgeving en context. 

 


