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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Na eerdere updates op verschillende individuele prestatielijnen of onderdelen daarvan, willen we de 
raad met deze raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van onze opgave Duurzame Stad 
en de vijf prestatielijnen.

Wat is de te delen informatie?
Eind 2018 zijn we gestart met de opgave Duurzame Stad 2019-2022 en na het vaststellen van de 
startnotitie en de daaraan gekoppelde vijf prestatielijnen is er veel werk verzet. Dat werk is niet 
altijd direct zichtbaar in de stad. Zeker met deze opgave waarin veel maatregelen staan die 
uiteindelijk door inwoners, ondernemers of maatschappelijke partners zelf uitgevoerd moeten 
worden. 

Vanuit de opgave wordt stevig ingezet op het creëren van draagvlak, het bepalen van de juiste 
randvoorwaarden en het ingang zetten van een zichtbare beweging naar 49% CO2 reductie in 2030 
om uiteindelijk in 2050 een  energie neutrale gemeente te zijn.  In de RIB en de bijgevoegde 
infographic vindt u een samenvatting van de voortgang die, in samenwerking met vele partners, 
bereikt is. 

De toelichting van de voortgang start per prestatielijn met een korte beschrijving uit het doel zoals 
vastgelegd in de startnotitie waarna de reeds behaalde (deel)resultaten worden toegelicht en 
vooruitgekeken wordt naar de inzet in 2021/'22 om de beoogde outcome van het huidige 
opgaveplan in 2022 te realiseren.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
In 2022 zal een evaluatie van de opgave Duurzame Stad 2019-'22 volgen.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Opgavebudget Duurzame Stad 
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2019_GDD_B&W_00286 - Opgave Duurzame Stad 2019-2022 - Startnotitie;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
- Startnotitie Duurzame Stad
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