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Uw brief Verzenddatum 

Ons kenmerk 12.0052956\adv 
Bijlage(n) - Nota van B&W 'Evaluatieonderzoek Natuur- en Milieu 

Centrum Haarlemmermeer (kenmerk 2012.0064732) ; 

- Raadsvoorstel 'Oprichting Duurzaam Bedrijf' 
(kenmerk 2012.0072282) ; 

- Nota van B&W 'lnnovatieraad' 
(kenmerk 2012.0072274). 

Onderwerp Bespreking programmaonderdelen Ruimte voor 
Duurzaamheid 

Geachte heer, mevrouw, 

1 ·2DEC. 2012 

Op 7 april 2011 heeft uw raad het programma Ruimte voor Duurzaamheid vastgesteld 
(kenmerk 2010.0055103). In het programma zijn ambities voor 2020/2030 opgenomen 

-onder andere in termen van C02 reductie en duurzame energieopwekking -en 

doelstellingen voor 2014. 

In de raadsvergadering van 12 april 2012 is met betrekking tot het raadsvoorstel 'Contouren 
van een Duurzaam Bedrijf' ook gesproken over de relatie tussen het Duurzaam Bedrijf en 
overige initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling. Met deze brief willen wij u 
informeren over de volgende programmaonderdelen die als uitwerking van het programma 

nu voorliggen: 
Nota van B&W 'Evaluatieonderzoek Natuur- en Milieu Centrum Haarlemmermeer 

(NMCH) (kenmerk 2012.0064732) ; 

Raadsvoorstel 'Oprichting Duurzaam Bedrijf' (kenmerk 2012.0072282); 

Nota van B&W 'lnnovatieraad' (kenmerk 2012.0072274) . 

Wij willen het Presidium verzoeken deze stukken gezamenlijk ter bespreking te agenderen, 
zodat duidelijkheid ontstaat in de samenhang van initiatieven . 
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Nota van B&W 'Evaluatieonderzoek Natuur- en Milieu Centrum Haarlemmermeer 
Na de oprichting van het Natuur- en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) in 2009 

bestaat voor ons en de partners van het NMCH de behoefte om het NMCH gezamenlijk te 

evalueren en conclusies te trekken voor de toekomst van het NMCH kijkend vanuit het 

verleden en met oog voor de context van nieuwe ontwikkelingen in Haarlemmermeer. Op 

basis van deze evaluatie willen wij de subsidiebeschikking NMCH 2013 invullen en de 

subsidierelatie met het NMCH continueren voor 2013-2017. 

Raadsvoorstel 'Oprichting Duurzaam Bedrijf' (kenmerk 2012.0072282) 
In de raadsvergadering van 12 april 2012 is gesproken over het raadsvoorstel 'Contouren 

van een Duurzaam Bedrijf' (kenmerk 2011 .0041171). De raad heeft na amendering 

ingestemd met de opzet, rol en contouren van het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer (DeB) 

en de kwartiermaker opdracht gegeven om een ondernemingsplan en projectenplan op te 

stellen, alsmede een bijbehorende bestuursstructuur voor te stellen aan de raad. Met het 

voorliggende raadsvoorstel wordt aan deze besluitvorming gevolg gegeven. 

Nota van B&W 'lnnovatieraad' 
De positionering van het NMCH en het DeB in het landschap van duurzame initiatieven is 

uiteengezet in de nota van B&W 'lnnovatieraad'. Met het inrichten van de innovatieraad 

werken wij aan de routekaart (het groeimodel) die samenhang en synergie tussen de talrijke 

initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling borgt. 

De innovatieraad is geen extra organisatie die wij oprichten, maar biedt synergie in de 

initiatieven in duurzame ontwikkeling die er zijn in Haarlemmermeer en omgeving. Een 

netwerkorganisatie, waarin deelnemers participeren, die in het proces van duurzame 

ontwikkeling een rol spelen. Hiermee structureren wij de samenwerking tussen de 

initiatiefnemers in duurzame ontwikkeling, brengen wij samenhang tussen initiatieven en 

faciliteren wij een duidelijke profilering. Een overkoepelend -gezamenlijk- bestuur, waarin 

alle activiteiten rondom duurzaamheid zijn geclusterd en een goede plek krijgen. 

De verschillende initiatieven en partijen die aan deze initiatieven werken zijn procesmatig te 

clusteren; door deze clustering ontstaat inzicht in de verschillende deelprocessen waarin 

partijen acteren en welke doelgroepen waarvoor bij welke partijen terecht kunnen. Voordelen 

zijn talrijk: 

• Overzichtelijk, zowel voor de gemeente als voor de bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en voor de bewoners; 

• Duidelijkheid waar welke partij voor staat en/ of wat zij kan betekenen voor welke 

doelgroep; 

• Overkoepelend algemeen bestuur, waardoor kostbare tijd van bestuurders efficiënt kan 

worden benut; 

• Overlap voorkomen en verbindingen leggen: door efficiënte coördinatie wordt voorkomen 
dat de verschillende organisaties hetzelfde werk doen en elkaar juist versterken; 

• Overhead kan worden gedeeld/geminimaliseerd; 

• Elkaars expertise kan worden benut; 

• Massa maken in plaats van individuele projecten aanpakken; 

• Het verhaal van Haarlemmermeer vertellen, successen vieren en delen; 
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• De breedte en diepte van kennis en ervaring van de innovatieraad kan een regionale 

reikwijdte hebben en sluit daarom goed aan op de ambities van Haarlemmermeer in de 
Metropoolregio Amsterdam; 

• Rondom de innovatieraad kan gezamenlijk een (digitale) community worden ingericht, 

waar alle initiatieven samenkomen (portal Haarlemmermeer). Een duidelijke signatuur. 

Informatieve bijeenkomst 20 december 2012 
Graag informeren wij u op 20 december a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in de Heijezaal nader 
over de oprichting van het Duurzaam Bedrijf. Wij zullen dan ook aandacht geven aan de 
positionering van het Duurzaam Bedrijf in het landschap van duurzame initiatieven en de 
relatie met het NMCH (lnnovatieraad). 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de b 


