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Rekenkamercommissie 
 
 
Brief aan de formateur over “Duurzaamheid als grondhouding” 

 
 
Geachte mevrouw Prins, 
 
Op 20 maart 2018 heeft de Rekenkamercommissie Brummen de raad per brief geïnformeerd over de 
tussentijdse bevindingen van het onderzoek naar ‘Duurzaamheid als grondhouding’. Deze brief is als 
achtergrondinformatie bijgevoegd. De rekenkamercommissie gaat na in welke mate in Brummen sprake is van 
een ‘voorbeeldige overheid’, die duurzaamheid heeft vervlochten in alle gemeentelijke beleidsthema’s. Via 
deze brief vragen wij aandacht voor dit thema bij het opstellen van een coalitieakkoord. 
 
In deze rekenkamerbrief constateren wij dat Brummen relatief veel 'duurzaam' doet op de aspecten energie en 
klimaat. Andere mogelijkheden voor het verbeteren van het welzijn van mens, plant en dier blijven nog deels 
buiten beschouwing. In het onderzoek werden met name kansen op het gebied van grondgebruik, water en 
biodiversiteit gesignaleerd. In gesprekken met de ambtelijke organisatie kwamen praktische suggesties voorbij, 
variërend van een andere systematiek van het maaien van bermen tot aandacht voor circulariteit, het 
inkoopbeleid én aandacht voor de sociale relevantie van duurzaamheid.   
 
Aanvullend op de systematiek van het Planetary Boundariemodel en Ambitieweb uit onze rekenkamerbrief 
bieden ook landelijke ontwikkelingen een handreiking om het thema Duurzaamheid verder te brengen. Een 
praktisch voorbeeld daarvan is de vertaling die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 
gemaakt van de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. Via het programma 
Gemeenten4GlobalGoals kunnen gemeenten gebruik maken van de kennis en kunde die via de VNG 
beschikbaar is. 
 
Duurzaamheid staat zowel lokaal als regionaal en nationaal hoog op de agenda. Dit rechtvaardigt het 
formuleren van een hoge ambitie in een coalitieakkoord. Ontwikkelingen in kennis en technologie gaan echter 
snel en de materie is complex. De inwoners van Brummen zullen uiteindelijk primair gebaat zijn bij een goede 
voedingsbodem voor ‘duurzaamheid als grondhouding’ in de gehele gemeentelijke organisatie. De 
rekenkamercommissie adviseert om bij het opstellen van het coalitieakkoord te kiezen voor het formuleren van 
procesafspraken passend bij de ‘voorbeeldige overheid’. Het samenwerken met externe partners vergt budget, 
capaciteit en ruimte ook zonder dat er vooraf SMART doelstellingen geformuleerd zijn. Dit vanuit de 
overtuiging dat dit uiteindelijk de meest doeltreffende en doelmatige manier is om resultaat te boeken.  
 
Vanzelfsprekend is de uitnodiging in de rekenkamerbrief om op dit thema gezamenlijk met raad, college en 
organisatie op te trekken nog steeds van toepassing. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Rekenkamercommissie Brummen 
 
 
 
Carlo van Dijk        Marisan Noordermeer 
Voorzitter        Secretaris 
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