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Datum vergadering: 
Nota Openbaar: NEE, de nota is openbaar na bekendmaking door 
wethouder Beintema op 12 oktober as. tijdens de Week van de 
Duurzaamheid. 

Onderwerp: B&W-advies: inzake Platform Duurzaamheid 

Advies: 
1. Ingestemd wordt met oprichting van het Platform Duurzaamheid op de wijze zoals voorgesteld in deze 

nota; 
2. Het college stelt in 2017 C1.500,-- beschikbaar voor de oprichting van het platform; 
3. Het college stelt vanaf 2018 structureel C1.500,-- beschikbaar ter ondersteuning en instandhouding van 

het platform; 
4. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de 'Week van de Duurzaamheid'; 
5. De commissie Grondgebied om advies vragen. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Op 21 juni 2016 is het college door middel van een motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk een breed 
duurzaamheidsplatform op te zetten, in te stellen en samen met de deelnemers de agenda te bepalen. Het 
platform in oprichting is vormgegeven door vertegenwoordigers van diverse organisaties, politieke partijen en 
duurzaamheidsambassadeurs, na de gezamenlijke organisatie van Earth Hour op 25 maart 2017. Partijen 
spraken toen de wens uit om te komen tot structureel beleid op het gebied van duurzaamheid en een duidelijke 
rol voor de diverse organisaties, plaatselijke belangen en duurzaamheidsambassadeurs uit alle kernen van de 
gemeente Hellendoorn. Het Platform Duurzaamheid adviseert gevraagd en ongevraagd aan de gemeenteraad en 
het college over de ontwikkeling en evaluatie van het duurzaamheidsbeleid. Het platform is het verzamelpunt 
vanuit de samenleving voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. De gemeente stelt jaarlijks G1.500,--
beschikbaar om het platform te ondersteunen en in stand te houden. 

Aanleiding: 
Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere rol in de samenleving. De gemeente Hellendoorn heeft daarom 
duurzaamheidsbeleid opgesteld. Door de gemeente en andere partijen wordt de urgentie gevoeld om de 
samenleving meer en beter te betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van dit beleid. Op 21 juni 2016 is het 
college door middel van een motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk een breed duurzaamheidsplatform op te 
zetten, in te stellen en samen met de deelnemers de agenda te bepalen. Het platform in oprichting is 
vormgegeven door vertegenwoordigers van diverse organisaties, politieke partijen en 
duurzaamheidsambassadeurs, na de gezamenlijke organisatie van Earth Hour op 25 maart 2017. Partijen 
spraken toen de wens uit om te komen tot structureel beleid op het gebied van duurzaamheid en een duidelijke 
rol voor de diverse organisaties, plaatselijke belangen en duurzaamheidsambassadeurs uit alle kernen van de 
gemeente Hellendoorn. 

Relevante eerdere besluiten: 
n.v.t. 

Doelstelling: 
Doel is voldoen aan de motie van 21 juni 2016 , door het oprichten van het Platform Duurzaamheid. Het 
platform zal het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op het gebied van 
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duurzaamheid. Tevens verbindt, stimuleert, ondersteunt en initieert het platform richting samenleving en 
gemeente rondom het thema duurzaamheid. 

Oplossing: 
Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd tussen diverse partijen uit de gemeente Hellendoorn om het 
Platform Duurzaamheid te initiëren. Tijdens deze gesprekken zijn uitgangspunten en voorwaarden geformuleerd 
welke hieronder worden toegelicht. 

Taken 
De taken van het platform zijn tweeledig. Enerzijds levert het gevraagd en ongevraagd advies over 
duurzaamheidsonderwerpen aan het college en de gemeenteraad. Anderzijds heeft het een verbindende, 
stimulerende, ondersteunende en initiërende rol richting samenleving en gemeente. 

De gemeente hanteert in haar beleid een brede definitie van duurzaamheid: de 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. Het platform vormt vanuit de samenleving het verzamelpunt voor alles wat met 
duurzaamheid te maken heeft, zowel people, planet als profit. Dit zijn onder andere milieu, energie, voedsel, 
natuur, groenbeheer, water, afvalverwerking, verkeer, fair trade, sociale aspecten, commerciële activiteiten, etc. 

Plaats in de samenleving 
Het platform is een onafhankelijke organisatie. Deze onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door de diversiteit 
van haar leden. De brede samenstelling moet zorgen voor een afspiegeling van de Hellendoornse samenleving. 
Selectie van de leden vindt plaats op basis van betrokkenheid bij, en deskundigheid in, duurzaamheidsopgaven 
en/of draagvlak binnen de samenleving. 

Het platform moet binnen de Hellendoornse samenleving zorgen voor draagvlak bij duurzaamheidsinitiatieven. 
Het moet bij de samenleving besef creëren van de urgentie van verduurzaming door eenvoud in haar aanpak en 
zichtbaar maken van concrete projecten. Hiervoor is het van belang dat het platform goed en breed toegankelijk 
is, aandacht voor communicatie is essentieel. De duurzaamheidsambassadeurs kunnen hier een rol in spelen. 

Het platform richt zich op de gehele gemeente, de kernen worden nadrukkelijk betrokken. Het bedrijfsleven en 
andere organisaties zijn essentiële partners. Specifieke aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren, betrekken 
van onderwijs is dan ook van belang. 

Organisatievorm 
Het platform zal haar eigen leden kiezen. Uit haar eigen leden zal het zelf een voorzitter en secretaris benoemen. 
Na dit collegebesluit zal het platform in oprichting contact zoeken met een notaris. In overleg met de notaris zal 
bepaald worden welke organisatievorm juridisch en praktisch gezien het meest geschikt is. Vervolgens zal een 
overeenkomst worden gesloten tussen het platform en de gemeente waarin afspraken tussen het platform en de 
gemeente over de wijze van adviseren zullen worden vastgelegd. Op deze wijze krijgt het platform een officiële 
status in relatie tot het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 

Effecten: 
Een platform duurzaamheid wordt opgericht, dat gevraagd en ongevraagd advies levert aan het college en de 
gemeenteraad. 

oktober t/m december 2017 Werving leden, organisatievorm bepalen en opstellen overeenkomst tussen 
gemeente en platform 

Financiële consequenties: 
De gemeente stelt in 2017 C1.500,-- beschikbaar voor oprichting van het platform, voor onder andere notariële 
kosten. Jaarlijks wordt C1.500,-- gereserveerd voor ondersteuning en instandhouding van het platform. Deze 
bedragen komen uit het werkbudget Klimaat (FCL 672305) . 

Personele consequenties: 
Binnen het team Vergunningen, toezicht en duurzaamheid (cluster Grondgebied), wordt de Programmamanager 
Duurzaamheid aangewezen als contactpersoon voor het Platform Duurzaamheid. 

Beleidsterrein 

Planning: 
3 oktober 201 7 
10 oktober 2017 
29 november 2017 

B&W-besluit 
Toelichting besluit door portefeuillewethouder ļweek van de duurzaamheid) 
Commissie Grondgebied om advies vragen 
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Juridische consequenties: 
Tussen de gemeente Hellendoorn en het Platform Duurzaamheid zal een overeenkomst worden opgesteld. In 
de2e overeenkomst zal onder andere worden opgenomen: 
« dat het platform gevraagd en ongevraagd advies levert bij de ontwikkeling en evaluatie van 

duurzaamheidsbeleid; 
» in welke situaties het platform niet bevoegd is advies te geven, bijvoorbeeld bij privaatrechtelijke 

rechtshandelingen die door de gemeente Hellendoorn als rechtspersoon worden verricht; 
« welke ondersteuning het platform kan verwachten vanuit de gemeente, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen 

van een locatie en bijbehorende voorzieningen ten behoeve van vergaderingen; 
« bepalingen betreffende overleggen ļ afstemming tussen het platform en de portefeuillewethouder; en 
» bepalingen betreffende overleggen t afstemming tussen het platform en de Programmamanager 

Duurzaamheid. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Het platform in oprichting wordt vormgegeven door vertegenwoordigers van diverse organisaties, politieke 
partijen en duurzaamheidsambassadeurs. Partijen hebben de wens uitgesproken om te komen tot een structureel 
beleid op het gebied van duurzaamheid en een duidelijke rol voor de diverse organisaties, plaatselijke belangen 
en duurzaamheidsambassadeurs uit alle kernen van de gemeente Hellendoorn. 

Het Platform Duurzaamheid geeft vorm aan burgerparticipatie. Het platform zorgt er voor dat belanghebbenden 
vanuit de samenleving betrokken worden bij de ontwikkeling en evaluatie van het duurzaamheidsbeleid. 
Daarnaast is het mogelijk om onderwerpen die leven in de samenleving onder de aandacht te brengen bij het 
gemeentebestuur. Op deze manier worden de belangen van de samenleving beter afgewogen in gemeentelijk 
beleid. 

Communicatie: 
In de 'Week van de Duurzaamheid' zal door de wethouder een toelichting worden gegeven op het initiatief. 

Het Platform Duurzaamheid stelt na oprichting een communicatieplan op en presenteert dit aan het college en de 
Programmamanager Duurzaamheid. Dit plan geeft aan hoe het platform naar buiten toe zal communiceren over 
haar taken en geleverde prestaties. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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Besluit B en W Gemeente 
Hellendoorn 

Nummer 17BW00572 Datum vergadering: 3 oktober 2017 

Onderwerp : Platform Duurzaamheid 

Advies: 
1. Ingestemd wordt met oprichting van het Platform Duurzaamheid op de wijze 

zoals voorgesteld in deze nota; 
2. Het college stelt in 2017 C1.500,-- beschikbaar voor de oprichting van het 

platform; 
3. Het college stelt vanaf 2018 structureel C1.500,-- beschikbaar ter 

ondersteuning en instandhouding van het platform; 
4 . Dit besluit wordt bekend gemaakt in de 'Week van de Duurzaamheid'. 
5. De commissie Grondgebied om advies vragen. 

GEWIJZIGD BESLUIT: 

1. Ingestemd wordt met oprichting van het Platform Duurzaamheid op de wijze 
zoals voorgesteld in deze nota;" 

2. Het College stelt voor de jaren 2017 tot en met 202^aar l i j k s EURO 1.500,-- beschikbaar voor 
het Platform. 

3. In 2 0 ^ ^ v i n d t er een evaluatie van het functioneren van het Platform plaats. 
4 . Dit besluit wordt bekend gemaakt in de 'Week van de Duurzaamheid'. 
5. De commissie Grondgebied om advies vragen. 
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