SPECIAL
TEKST ELKE PUTS EN LINDA VAN TILBORG, Movares

MEER WETEN?
www.movares.nl/duurzaamheid/

@

duurzaamGWW

Van droom naar daad:

Ambitiesessie als concrete
stap naar duurzaamheid

N

aast landelijke ambities op het gebied van
duurzame energie, hebben veel gemeentes
ook eigen doelen. Bijvoorbeeld ‘energieneutraal in 2030’ of ‘duurzame mobiliteitstad’. Vaak zijn
deze duurzaamheidambities erg algemeen en soms
zelfs vaag. ‘Iets met duurzaamheid’. Maar… hoe
vager de doelen, des te geringer de slagingskans. De
vraag is: hoe kom je als gemeente van droom naar
daad?
Het proces begint met het gezamenlijk vaststellen van
de duurzaamheidthema’s. Prioriteiten stellen is hierbij van belang. In een ambitiesessie wordt in gezamenlijkheid én alle eerlijkheid gekeken naar wat
haalbaar is. Wat is relevant en waar zit de meeste
potentie voor duurzaamheid?

sie, waarin de ambities en expertise samengebracht
werden. De uitkomst? Gedragen ambities en een reeks
van concrete en soms innovatieve maatregelen. En
deze maatregelen hoeven niet groots en meeslepend
te zijn; een ogenschijnlijk kleine maatregel kan ook
een groots effect sorteren. Leon Teeuw, duurzaamheidadviseur bij de gemeente: “Een gezamenlijke ambitiesessie met stakeholders helpt om te bepalen op
welke onderdelen je negens en tienen wilt scoren. Ons
transferium moet vooral sociale veilig (en energiezuinig verlicht!) zijn en de duurzame mobiliteitsoplossingen bieden die we samen hebben aangedragen.”

•

IN 5 STAPPEN VAN DROOM NAAR DAAD
1. FOCUS
Bedenk welke thema’s het meest relevant zijn.

Gedeelde ambities
Een ambitie is veel kansrijker naarmate deze sterker
gedeeld wordt. Betrekken van verschillende vakdisciplines levert een schat aan kennis, ervaring en –zeker
niet onbelangrijk- draagvlak op. Een gemeente weet
zich bovendien omringd door ondernemers, bewoners, waterschappen, nutsbedrijven. De kunst is vast
te stellen waar de diverse stakeholders elkaar kunnen
vinden én versterken in hun duurzaamheidstreven.
Zuidhorn is hiervan een goed voorbeeld. In deze gemeente wordt naast het station een transferium ontwikkeld. De gemeente heeft haar projectpartners
uitgenodigd voor een gezamenlijke duurzaamheidses-
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2. SAMEN
Spreek per thema een gezamenlijke en gedragen
ambitie uit.
3. CONCREET
Onderbouw -zeker de hoge- ambities met concrete
maatregelen.
4. FILTER
Categoriseer de maatregelen.
Welke kun je zelf oppakken? Welke hebben meer
onderzoek nodig? Welke vallen buiten je scope?
5. BORG
Benoem vervolgacties en een verantwoordelijke.

