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Maatschappelijke Effecten
Duurzaamheidsnota Gemeente Dinkelland

Denekamp, 7 januari 2014

De nota “Op weg naar een Duurzame gemeenten Dinkelland 2014-2020” vast te
stellen.

Overwegingen
Op 20 november 2012 is de Contourennota Duurzaamheid “Groei, gezond en groen” opgesteld en
informeel besproken met uw raad met als doel om richting te geven aan de inhoud van de door het
college op te stellen Duurzaamheidsnota. Doel was om uitvoering te geven aan het onderwerp
duurzaamheid uit het collegeprogramma 2010-2014 door het opstellen van een nota en een
actieprogramma duurzame initiatieven te benoemen dat daar inhoud aan geeft.
Op basis van de met u informeel besproken Contourennota is de nota “Op weg naar een Duurzame
gemeente Dinkelland 2014-2020” opgesteld. In deze nota is een actieprogramma duurzame
initiatieven opgenomen dat bijdraagt aan de ambitie om te komen tot een energieneutraal Dinkelland.
Deze nota past in ons streven om duurzaamheid te promoten, te stimuleren en te faciliteren. De
duurzaamheidsnota “Op weg naar een Duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020” is bijgevoegd.
Communicatie
In het kader van burgerparticipatie worden de inwoners via het burgerpanel benaderd met de
volgende vragen:
1. Wat inwoners al doen aan het besparen op duurzame energie
2. Welke maatregelen nemen ze
3. Wat willen ze nog gaan doen aan duurzame energie
4. Wat hebben inwoners nodig om duurzaam met energie om te gaan (bijvoorbeeld
voorlichting/informatie)
5. Waar valt volgens de inwoners nog winst te behalen op het gebied van duurzame energie.
6. Zijn inwoners bekend met het energieloket van de gemeente (en willen ze daar info over)
De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de actieve marktbenadering in het kader van het
Energieloket 2.0.
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier
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De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014;
gelet op de Gemeentewet;

Besluit
De nota “Op weg naar een Duurzame gemeenten Dinkelland 2014-2020” vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 18 februari 2014.
De griffier,
De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier

