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Inleiding 
In november 2014 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt 
opgedragen om tot een duurzaamheidsagenda te komen. Deze agenda dient behalve door de 
gemeente, ook te worden gedragen door onderwijs en ondernemers in de regio. Daarbij moet worden 
gekomen tot een voortvarende aanpak, zodat na vaststelling door de raad zo spoedig mogelijk tot 
uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2015 - 2030 kan worden overgegaan. 

Uw raad is in april per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de duurzaamheidsagenda. In 
de brief is aangegeven dat met het proces van de duurzaamheidsagenda is gewacht op de vaststelling 
van de woonagenda. In de brief wordt verder een startnotitie met uitgangspunten en een 
procesvoorstel aangekondigd. 

Doel 
Met deze raadsmededeling, die als startnotitie dient, bieden wij uw raad de mogelijkheid om vroegtijdig 
de thema's en (participatieve) vervolgaanpak te bespreken. 
In deze startnotitie komen aan de orde: 

Definitie en betekenis duurzaamheid 
Thema's met kansen en focus 
Vervolgaanpak 

Informatie 

Definitie en betekenis van duurzaamheid 
Duurzaam betekent in principe dat iets lang mee gaat. Een duurzame ontwikkeling verwijst naar een 
ontwikkeling die op lange termijn stand houdt. In 1987 heeft de VN Brundtland- Commissie het begrip 
duurzame ontwikkeling voor het eerst gedefinieerd in het rapport 'Our Common Future' als "een 
ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Voor de 
Duurzaamheidsagenda gaan we uit van deze definitie. 

Dit betekent dat de gemeente Roosendaal samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties duurzaamheid wil verankeren in alle aspecten van haar gemeentebrede beleid. 
Roosendaal moet een toekomstbestendige gemeente worden. Daarvoor is een langdurige balans 
nodig tussen mensen, hun leefomgeving en de economie waarin zij zich bewegen. 
Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal wordt met deze ambitie een sociale, economische en 
ecologische maatstaf. Het vormt een kader voor beleid, projecten en andere initiatieven. Roosendaal 
werkt vandaag voor morgen en morgen ziet er totaal anders uit dan gisteren. Daarmee bewegen we 
ook weg van bezit en draait het meer om toegang hebben tot elkaar en gedeelde eigendom en 
verantwoordelijkheid. Met andere woorden: Roosendaal richt zich op een Weconomy. De stappen in 
duurzaamheid nemen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 



Thema's en kansen 
De definitie van duurzaamheid wordt vaak uitgelegd als het zoeken naar de balans tussen de drie 
pijlers van duurzaamheid: people, planet en profit. 

De pijler People houdt rekening met de factor mens, bijvoorbeeld op het gebied van geluk, welzijn, 
sociale cohesie, toegankelijkheid, autonomie, gezondheid, zelfredzaamheid, eigenwaarde en 
ontplooiing. 

De pijler Planet is erop gericht onze natuurlijke leefomgeving in stand te houden, het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om emissies van schadelijke stoffen naar water, lucht en bodem, zoals C02-uitstoot, 
verontreinigingen en afval, om grondstoffen voor energie, producten en (bouw)materialen en om 
biodiversiteit. 

De pijler Profit houdt rekening met het financiële aspect. Er is een afweging nodig tussen kosten (geld) 
en opbrengsten (people/planet) van een maatregel of besluit. 

Duurzaamheid is een integrale benadering. Elk beleidsveld en elke ontwikkeling kan worden getoetst 
aan de bijdrage aan een duurzame toekomst. Gelet op de breedte van het duurzaamheidsbegrip is het 
verstandig om focus aan te brengen op een aantal concrete thema's. Bij de selectie van de thema's 
hebben wij gekozen voor een benadering waarbij de betreffende thema's: 

Bijdragen aan een blijvende verduurzaming 
Passen bij onze gemeente (activeren en organiseren van de samenleving) 
Bewustwording in de samenleving kunnen stimuleren. 

Door deze criteria bieden de thema's kansen voor een uitvoeringsgerichte Duurzaamheidsagenda met 
draagvlak in onze samenleving. 

Speerpunten duurzaamheid in 
Roosendaal 2014-2018 

• Wonen 

• Afval 

- MrhClrelt 

« Groen & Water 

- Mer .s & Z i t i g 

• Energie & Kliin.i.it 

De afzonderlijke thema's worden hieronder kort toegelicht. 

Wonen 
De woonagenda is een belangrijke drager voor de Duurzaamheidsagenda. Duurzaamheid 
heeft in de woonagenda een plaats gekregen. Roosendaal bouwt binnen de b)estaand 
stedelijke contour op basis van principes van de compacte stad. Dit vertaalt zich onder andere 
in de opgave om vanuit de bestaande voorraad woningen energetisch en levensloop geschikt 
te maken. Bovendien wordt er van uit gegaan dat veel nieuwe woningen in bestaand vastgoed 
en binnen bestaande bestemmingsplanmogelijkheden worden gerealiseerd. 
Uit de woonagenda blijkt dat we streven we naar een energielabel B in de bestaande 
woningvoorraad. Nieuwbouwwoningen moeten aan het hoogste energielabel A voldoen. 

Kansen & Focus 
Bekijk de mogelijkheid om aansluiting te vinden op andere beleidsvelden bij het 
ontwikkelen van nieuwe woningen. 

Focuswoorden in dit thema zijn: Energielabel A&B, voorraadbeheer, 
levensloopbestendigheid, duurzaamheidleningen, woonlasten, zonnepanelen, 



renovatie, groene energie, energiecoöperatie, convenant duurzaam bouwen West-
Brabant. 

De gemeente Roosendaal neemt het initiatief voor het voor het vormen van een 
consortium waarin een aantal bedrijven (aannemerij, energie etc.) die zich willen 
inzetten om bestaande woningen te verduurzamen. Het accent ligt hierbij op het: 

• Levensloopgeschikt maken 
• Energie zuiniger 

Afval 
Gemeentelijk afvalbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ambities van 
de gemeente. Huishoudelijk afval is niet langer afval maar grondstof. Intensivering van 
gescheiden inzameling draagt bij aan kostenreductie voor onze inwoners en een beter milieu. 
De gemeente Roosendaal sluit aan bij de landelijke Richtlijnen uit het LAP2 (Landelijk Afval 
Plan 2). Om deze richtlijnen te kunnen realiseren heeft de gemeente sinds 2014 een 
gedifferentieerd tariefsysteem ingevoerd voor de afvalinzameling bij de inwoners van de 
gemeente. Het invoeren van het DIFTAR betaalsysteem heeft duidelijk een hoger 
scheidingspercentage van restafval en nog herbruikbare grondstoffen opgeleverd. Zo was voor 
2014 het scheidingspercentage 59% en op dit moment het scheidingspercentage 66 %. 
De richtlijn in 2020 vanuit het LAP2 is dat 75 % van het huishoudelijk afval gescheiden wordt 
en deze fracties als grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Daarnaast maakt de gemeente 
Roosendaal onderdeel uit van de regio West-Brabant die samen met Duurzaam Door werkt 
aan een afvalloze regio. 

NEDVANG (Nederland Van Afval Naar Grondstof) heeft scherpere doelstellingen voor 2020 
gesteld. Het gaat dan om 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30kg restafval in 
2025. Deze doelstellingen kunnen binnen de gemeente Roosendaal niet gehaald worden met 
de al ingezette maatregelen. Ter vergelijking; op dit moment heeft een inwoner van de 
gemeente Roosendaal 169 kilo restafval (met de milieustraat) en 148 (zonder milieustraat 
kilo's) per jaar. Nieuwe systemen, zoals omgekeerde afvalinzameling, kunnen mogelijk 
bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. 

Kansen & Focus 
Huishoudens merken direct eventuele voordelen en nadelen van hun eigen 
gedrag. Dit kan een stimulans bieden. 
Stimuleren van bedrijven om bij te dragen in een afvalloze regio kan mogelijk via 
vergunning verlening/ handhaving en /of door te kiezen voor een sociaal innovatief 
proces. 
Naast stimuleren van scheiding van afval, kan ook ingezet worden op het 
verminderen van huishoudelijk afval. Denk daarbij aan het stimuleren van 
initiatieven als repair cafés- kringloopwinkel-sharing concepts - ruilbeurzen. Hierop 
kan de gemeente inzetten via sociaal innovatieve processen. 

Focuswoorden in dit thema zijn: afvalloze regio, Diftar, omgekeerde afvalinzameling, 
gesloten financiering. 

Mobiliteit 
Duurzame mobiliteit is vooral te bereiken door vermindering van de mobiliteitsbehoefte of 
groene alternatieven te zoeken voor de mobiliteit op basis van conventionele brandstoffen. In 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) worden deze doelstellingen t.a.v. 
duurzaamheid concreet vertaald. Op dit moment (voorjaar 2015) wordt er gewerkt aan een 
nieuw GVVP. Nu al kan gezegd worden dat dit nieuwe Mobiliteitsbeleid heeft in hoofdlijnen 
focust op onderstaande driedeling: 

Verduurzaming 
Lopen en fietsen zijn de meest schone en stille manieren om te verplaatsen. Het lokale 
leefklimaat verbetert door hier meer op in te zetten. Daarnaast wil de gemeente dat het 
gemotoriseerde verkeer schoner en stiller wordt door bijvoorbeeld elektrisch rijden beter te 
faciliteren. 

Innovatie 
Door nieuwe ('smart') technieken kunnen verkeersproblemen in de toekomst worden 
voorkomen. Deze technieken worden zowel bij voertuigen als in de infrastructuur toegepast. 



Auto's gaan meer en meer onderling 'communiceren' en met hun omgeving. Hierdoor stroomt 
het verkeer beter door, neemt de veiligheid toe en neemt de milieudruk af. 

Benutting en intensivering 
De positie van Roosendaal in het (boven)regionale en landelijke netwerk versterken door 
bredere en betrouwbare verbindingen tussen steden en kernen. Dit is goed voor de 
werkgelegenheid en het woonklimaat, omdat het woon-werkverkeer wordt geoptimaliseerd. 
Knooppunten in het netwerk, zoals het stationsgebied hebben in het netwerk een belangrijke 
positie. 

Kansen & Focus 
Gebruik van de fiets stimuleren. 
Versterken Lean & Green agenda van Roosendaal (duurzame logistieke agenda Roosendaal). 
Gebruik de kracht van de knooppuntfunctie op het spoonwegennet door multimodaliteit en 
overslag naar 'schoner en stiller' te stimuleren. 

Groen & Water 
Roosendaal kent een vrij uitgebreid Groen-, Water-, Ecologie- en Landschapsprogramma 
(GWEL). Zo zijn onder andere in samenwerking met waterschap diverse waterlopen aangepakt 
om ze weer een ecologische waarde te geven. Daarnaast is de een recreatieve poort Visdonk 
gerealiseerd met een Milieu Educatief Centrum. Dit als toegang tot het bijzondere 
coulissenlandschap in het zuidelijk deel van Roosendaal en de aansluiting op de Brabantse 
Wal. 
Bijzondere highlights zijn zeker de manier waarop via de Watermolenbeek een stuk natuur 
door de stad heen getrokken wordt. Opgave is nog het doortrekken naar en door het 
plangebied Spoorhaven. Een andere ontwikkeling is het weer beleefbaar maken van de 
turfgeschiedenis. Onder andere door educatie en ingrepen in het landschap wordt de oude 
cultuurhistorie weer in beeld gebracht. Dat gebeurt onder meer door het bouwen van een 
turfvaart aquaduct en een tentoonstelling over de turfgeschiedenis (MEC/stadskantoor). 

Een ander spoor is het groenbeheer in de stad. Hierbij wordt veel maatwerk op buurtniveau 
geleverd. De beleidsnotitie Verbindend Beheren ligt hieraan ten grondslag. Uitgangspunt is dat 
bewoners meer te zeggen hebben in het beheer van hun straat en wijk, en soms zelfs meer te 
doen. Zo is bijvoorbeeld snippergroen verkocht aan bewoners. 

Roosendaal kenmerkt zich als New Town. Dat zijn gemeentes waarbij meer dan 65% van de 
woningen gebouwd zijn na 1970. Vaak scoren New Towns hoog op het ecologische kapitaal 
omdat de grond nog niet vervuild is. Uit de duurzaamheidsscan van Telos (2014) blijkt dat 
Roosendaal laag scoort op ecologie. De redenen dat Roosendaal laag scoort zijn de volgende: 

• Grote oppervlakte landbouwareaal 
• Mesthoeveelheid 
• Overlast geluid 
• Kans op ramp 
• Chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater 
• Stadsverwarming 
• Windenergie 
• Aandeel verouderd bedrijventerrein 

Daar staat wel tegenover dat Roosendaal goed scoort op: 
• Luchtconcentratie fijn stof 
• Gasverbruik huishoudens 
• Tevredenheid winkels 
• Aandeel starters 
• Grote hoeveelheid groene zones/ verbindingen in de stad 
• Realisatie van ecologische verbindingszones tussen de bestaande bos- en 

natuurgebieden 
• Natuurversterkende maatregelen op de landgoederen Visdonk en (potentieel) Wouwse 

Plantage 
• Ecologisch beheer van bermen en groen hoofdstructuren 



Kansen & Focus 
• Roosendaal heeft een sterke uitgangspositie om de economische kracht verder uit 

te bouwen maar daarbij is het zaak dat daar waar mogelijk het ecologisch en 
sociaal/cultureel kapitaal op de bovenstaande punten wordt verbeterd. 

• Bedrijventerreinen duurzamer maken: meer ecologisch beheer, 
educatie/voorlichting van de voordelen ervan; grote oppervlakten (platte) daken 
benutten voor zonnepanelen; landschappelijke inpassing van 
bedrijventerreinen/bedrijfsgebouwen; e.d. 

• Het oppervlakte water zuiverder krijgen. 
• Roosendaal kan in gesprek met de ZLTO en/of Agrarische Natuurvereniging 

Brabantse Wal over duurzaam gebruik en duurzame (en landschappelijke) 
inpassing van landbouwbedrijven in het buitengebied; dit zoals in heel Brabant 
wordt besproken.) 

• Meer halen uit waterzuiveringsinstallaties en overslagstations in samenwerking 
met het waterschap. 

Focuswoorden voor dit thema zijn ecologie, verbindend beheer, educatie, duurzame 
ontwikkelingen stimuleren bij ondernemers (zowel op bedrijfsterreinen als bij agrariërs), 
duurzame bedrijventerreinen. 

Mens & Zorg 
De gemeenten hebben sinds 2015 binnen het sociaal domein drie belangrijke grote taken bij 
gekregen: 

• Wmo zwaarder takenpakket (begeleiding en dagbesteding) 
• Zorg voor Jeugd 
• Werk en Inkomen (de Participatiewet) 

Het belangrijkste doel binnen deze transitie is dat de burgers zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit streven we na door: 

• gebruik te maken van de mogelijkheden bij de burger zelf 
• in te zetten op preventie 
• informele zorg te versterken 
• een zorgvuldige transitie van AWBZ-taken naar de Wmo en van de taken op gebied 

van Jeugdzorg 

De gemeente kan alleen slagen in het realiseren van haar opdracht binnen de financiële 
kaders door de handen ineen te slaan. Om dezelfde kwaliteit van zorg en ondersteuning aan 
onze inwoners te blijven bieden met nog minder middelen, zijn ingrijpende hervormingen nodig. 
Voor deze transformatie is, naast de professionele inzet, ook inzet nodig van manteizorgers en 
zorgvrijwilligers. Sportclubs en verenigingen moeten (door middel van scholing en coaching) 
moeten toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een beperking. Het voorliggend veld 
moet beschikken over voldoende voorzieningen 'dichtbij huis; om mensen een lichte zorgvraag 
adequaat te ondersteunen. Deze transformatie is een goed voorbeeld van betrekken van de 
omgeving bij het realiseren van doelstellingen. Het kan een schoolvoorbeeld worden op gebied 
van sociale innovatie. Een proces dat duurzame resultaten kan opleveren. Helemaal omdat het 
vaak om mensgerichte zaken gaat en de zorg steeds dichter bij huis komt, zullen de keuzes die 
gemaakt worden over het algemeen duurzaam zijn. 

Kansen & Focus 
Bekijk de mogelijkheid om: 

Een duurzaamheidstoets in te zetten bij de concretisering van het opgestelde 
beleid. 
De kracht van groenprojecten in te zetten in het voorliggende veld, denk hierbij 
aan stadslandbouw, speelnatuur en voorbeelden als Biowalking. 
Te leren van het sociaal innovatieve proces bij het realiseren van de 
doelstelling van de transitie binnen het sociaal domein. 
Het vrijwilligers netwerk in te zetten door te trainen op duurzame keuzes. 
Vreemde zin, wat wordt hier bedoeld? 



Focuswoorden bij dit thema zijn: sociale innovatie, groenprojecten, inzetten en trainen 
vrijwilligers. 

Energie & Klimaat 
Er is een regionale ambitie en regionale energieagenda. Deze onderschrijft het VNG 
klimaatakkoord waarin in feite gepleit wordt voor een energietransitie. Dus: 

• de vraag beperken, waar mogelijk duurzame energie inzetten, en 
• wat er aan fossiele energie nodig is zo efficiënt mogelijk inzetten. 

Ook in de woonagenda wordt ingezet op het thema energie. Uit de regionale energiemonitor 
blijkt dat vooral ten aanzien van de gebouwde omgeving nog een achterstand is. Denk aan 
renovatie van woningen naar een beter energieprestatie, zonnepanelen op daken, WKO, etc. 
Het convenant duurzaam bouwen is een van de inzetbare middelen maar er liggen kansen in 
de vorm van een jaarlijkse energiecampagne in de wijk, lesprogramma's energie in het MEC, 
duurzaamheidsleningen etc. 

Daarnaast kent de gemeente Roosendaal een energiebedrijf. Het Duurzaam Energiebedrijf 
Roosendaal (DER) dat het restwarmtenet (Smart Climate Grid) exploiteert. Wellicht kan het 
DER een vliegwiel zijn voor andere grootschalige projecten. 

Wat betreft windenergie zijn de mogelijkheden in Roosendaal beperkt door onder andere een 
hoogtebeperking aan de oostkant vanwege Breda International-Airport. Aan de zuidkant zijn de 
mogelijkheden beperkt in verband met de radar van vliegveld Woensdrecht. Daarbij vormt de 
landschappelijke waarde van Visdonk een reden om daar geen windmolens te willen. 
In het noordwestelijke deel van Roosendaal is gestart met het plaatsen van 3 windmolens. 

Kansen 
Bekijk de mogelijkheid om: 

• Impuls te geven aan energietransitie 
• DER vliegwiel te laten zijn voor grootschaligere projecten 
• ondernemers te stimuleren groene(re) energie te gebruiken 
• het bedrijventerrein in zijn geheel groener te maken 
• minder afval te produceren 
• Daarnaast anticiperen op de klimaatveranderingen, door ruimtelijke ontwikkelingen aan 

te grijpen om Roosendaal meer klimaatbestendig te maken. 

Focuswoorden bij dit thema zijn: energietransitie, woonagenda, DER, SMART-Climate GRID, 
bedrijventerrein, ondernemers. 

Vervolg 
De veranderende rol van de overheid heeft tot gevolg dat er een veranderende samenwerking 
met de partners ontstaat. De gemeente is één van de partijen in het gehele speelveld. Met 
betrekking tot duurzaamheid betekent dit dat de gemeente in samenspraak met u raadsleden, 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de Duurzaamheidsagenda wil 
opstellen en invullen. Onze samenleving is de drijvende kracht bij het verduurzamen van de 
gemeente. 

In 2015 willen we de thema's met de samenleving verder verkennen en vormgeven. Hiermee 
komen we tot een gedragen Duurzaamheidsagenda met concrete acties per thema. De 
uitvoering kan dan voortvarend worden opgepakt. Wij denken hierbij aan het organiseren van 
een burgertop. Een soort afgeleide van de G1000, in navolging van Brussel en Amersfoort. 
Een G1000 lijkt ons buiten proportioneel, wij stellen een groep van 100 betrokkenen voor: de 
zogenaamde R100 (Roosendaal 100). Deze mensen gaan met elkaar onderzoeken hoe het 
duurzame component vorm en inhoud kan krijgen m.b.t. de bovengenoemde thema's. Stelt u 
zich 12 tafels voor met daaraan Max. 9 deelnemers. Deze 9 deelnemers gaan aan de slag met 
een thema naar keuze. Een belangrijke doelgroep in deze, zien wij in de jongeren van 
Roosendaal: zij moeten ons aan het werk zetten voor hun toekomst! M.a.w. de top 100 moet 
de samenleving representeren van jong tot oud, van ondernemer tot raadslid en alles wat daar 
tussen zit. De selectie van de deelnemers kan gebeuren op basis van inschrijving met daarbij 
een motivatie. 

Aan het einde van de burgertop presenteren de begeleiders van die dag de 
opgehaalde resultaten. Daarmee gaat de ambtelijke organisatie dan aan de slag. Hiermee 



wordt de betrokkenheid tussen politiek en inwoner vergroot. In een wereld die om ons heen  
aan het veranderen is, is dit misschien wel een duurzame weg naar een andere democratie.  
Meer informatie over de originele G1000 vindt u hier: http://www.g1000.org/nl/ 

Voor het vervolg proces, dus nadat thema's verder uitgekristalliseerd en net voor en tijdens de 
uitvoering van de daaruit vloeiende projecten kiezen voor maatwerk. Bij het thema wonen 
hebben we, met de woontafels in het kader van de woonagenda, al gezamenlijk stappen gezet. 
Bij andere thema's moeten we een (nieuwe) start maken met participatie. Daar waar mogelijk 
sluiten we aan bij bestaande structureren. 

Zoals aangegeven is de inhoud van deze startnotitie niet in beton gegoten. Het is natuurlijk de 
vraag of de hierboven genoemde thema's voldoende zijn, of we het gesprek met de stad 
inderdaad op deze participatieve wijze aangaan, en of er nog verdere aanvullingen nodig zijn 
om tot een breed gedragen Duurzaamheidsagenda te komen. Hierover willen wij graag met uw 
raad in gesprek tijdens een bijeenkomst die door uw agenda commissie bij voorkeur voor het 
zomer reces wordt ingepland of in de commissie omgeving. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 

De wethouder DuurzaarnT 
Toine Theuis 


