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Geachte heer, mevrouw, 

Verzenddatum 

Op 5 november 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Groenlinks over 
het Uitvoeringsprogramma 2012-2014 (kenmerk 2012.0054014). Onderstaand treft u de 

beantwoording aan. 

Vraag: 
Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie "Duurzaam ondernemen: Actieve 
verbinding MKB-beleid met onderwijs" (kenmerk 2012.0024871), deelt u mede dat u een 
visie gaat opstellen over het verduurzamen van het MKB. Dit gaat u doen naar aanleiding 
van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en gaat u bespreken met het 

MKB. Graag vernemen wij van u hoe uw opzet is om te komen tot deze visie en hoe het 
tijdspad er uitziet? 

Antwoord: onze visie op duurzame ontwikkeling hebben wij vastgelegd in het programma 
Ruimte voor Duurzaamheid (kenmerk 2010.0055103). Hierin is onder andere opgenomen 
dat wij bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen faciliteren te 
verduurzamen. Hun ambities en initiatieven vormen de basis voor een duurzaam 
Haarlemmermeer. De gemeente maakt mogelijk; dat wil zeggen dat wij met bewoners, 
bedrijven en organisaties samen stappen willen zetten naar een duurzaam 
Haarlemmermeer. De gemeente biedt hiervoor de ruimte door initiatiefnemers te faciliteren 

en onderling te verbinden. 
Op verzoek van de gemeente hebben ruim 100 studenten van de HvA een eerste 

inventarisatie gedaan naar de duurzaamheidsinitiatieven, de ambities en knelpunten die 
MKB-ers ervaren om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Daarbij hebben we expliciet 

gevraagd welke rol zij voor het MKB en/of het Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer __ 
(NMCH) en de overheid zien. Deze eerste inventarisatie is afgerond en de resultaten w rde 
gebruikt voor een vervolgmodule van HvA begin 2013. 
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Parallel hieraan doen wij een benchmark naar initiatieven rond het verduurzamen door het 
MKB zoals die in de regio en elders in Nederland plaatsvinden. Daarnaast starten wij 
verkennende gesprekken met de natuurlijke samenwerkingspartners en de loketten voor 
MKB-ers (zoals ondernemersverenigingen, MKB, MeerBusiness, Kamer van Koophandel, 

MeerMatch, et cetera) om te onderzoeken welke rol zij kunnen en willen spelen in het 
verduurzamen van en door het MKB. Wij hebben hierbij ook aandacht voor de rol van het 

NMCH in relatie tot het MKB. 

Wij zullen na dit behoeftenonderzoek bij MKB(-ers) onze strategie bepalen. Wij verwachten 
de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2013 hierover te kunnen informeren. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de\ , , emeester, 


