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Onderzoeksplan Duurzaamheidsbeleid Veldhoven

Geachte leden van de Raad,

Op grond van het eerder aan u ter kennis gebrachte Onderzoeksprogramma 2020 
heeft de Rekenkamercommissie van Veldhoven er voor gekozen om in 2020 naast de 
onderzoeken Omgevingswet (samen met Best en Waalre), ODZOB (Regionaal) en Toe- 
zichting en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (Doe-mee onderzoek) een eigen 
onderzoek te doen naar de het duurzaamheidsbeleid in Veldhoven.

Voor dit onderzoeksonderwerp is een Onderzoeksplan opgesteld. In een onderzoeks
plan vindt een nadere uitwerking plaats van de inhoud, omvang en reikwijdte van het 
onderzoek. Onder meer wordt daarin bepaald, welke onderzoeksvragen de Rekenka
mercommissie beantwoord wil zien en welke wegingsfactoren zij bij haar onderzoek 
hanteer (toetsings- en normenkader).

Wij hebben het genoegen u hierbij dit onderzoeksplan ter kennisname aan te bieden.

Met vriendelijke groet, 
Rekenkamercommissie Veldhoven,

J.M. van Berlo, secretaris.
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AANLEIDING
In het Coalitieprogramma 2018 - 2022 is aangegeven, dat het thema duurzaamheid wordt verankerd in alle beleidsnotities en 
onderwerp van bewustwordings-campagnes richting bedrijfsleven en inwoners is. De gemeente stimuleert duurzame energie, 
zoals zonnecellen, door regels weg te nemen en informatie te verstrekken, niet door het geven van subsidies. Tevens is daarbij 
aangegeven dat de gemeente zelf natuurlijk een rolmodel is en zorgt voor een stevig duurzaamheidsniveau bij gemeentelijke 
gebouwen en organisaties. Ook bij nieuwbouw vormt dit een leidend thema. Regionaal vervult Veldhoven hierin zijn rol en 
onderstreept het Veldhovens bestuur het belang van duurzaamheid. Daarbij worden de volgende actiepunten benoemd:

- Aandacht voor een regionale duurzaamheidsagenda in het Stedelijk Gebied;
- Realisatie circulair bedrijventerrein op Habraken;
- Er komt meer aandacht voor het thema energie- transitie;
- Huidig laadpalenbeleid voor elektrische auto's in openbaar gebied wordt onder de loep genomen;
- Nul-op-de-meter en gasloos bouwen worden basisuitgangspunten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij de raadpleging van de raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen is het thema duurzaamheid uitdrukkelijk 
benoemd. Het is een actueel thema met forse opgaven voor de gemeente. De gemeente Veldhoven heeft zich eerder 
aangesloten bij de zogenaamde "Global Goals" gemeenten, die de 17 Global Goals van de Verenigde Naties onderschrijven en 
als uitgangspunten voor hun beleid hanteren. Een deel van die Global Goals heeft betrekking op het duurzaamheidsbeleid.

Met de raad is de rekenkamercommissie benieuwd naar het duurzaamheidsbeleid in Veldhoven en de wijze, waarop daar 
uitvoering aan wordt gegeven.

DOELSTELLING

Hoofdvraag bij dit onderzoek is:

"hoe ziet het duurzaamheidsbeleid in Veldhoven er uit , in welke mate en op welke wijze wordt daaraan uitvoering en wie spee lt 
daarbij welke rol ?"
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ONDERZOEKSVRAGEN EN NORMENKADER

ONDERZOEKSVRAGEN NORMENKADER

Heeft de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld 
voor het Veldhovense duurzaamheidsbeleid?

Er is een beleidskader door de gemeenteraad vastgesteld , dat 
duidelijk richting geeft aan de uitvoering.

Op welke wijze is daarbij duurzaamheid gedefinieerd en 
geoperationaliseerd?

Het brede begrip duurzaamheid is duidelijk gedefinieerd en 
geoperationaliseerd.

Zijn de rollen van de verschillende betrokken interne en 
externe spelers bij de formulering van het 
duurzaamheidsbeleid vooraf duidelijk benoemd?

Er is expliciet aangegeven wie geacht wordt welke rol te spelen 
bij de bepaling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Welke doelen zijn er gesteld en is er samenhang en 
afstemming tussen deze doelen?

Er is een samenhangend geheel van doelen geformuleerd en 
deze doelen zijn onderling afgestemd.

Op welke wijze en in welke mate wordt in Veldhoven 
uitvoering en inhoud gegeven aan het duurzaamheids
beleid?

In het verlengde van de doelen zijn uitvoeringsacties 
geformuleerd en deze worden ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Welke interne en externe partijen zijn bij die uitvoering 
betrokken conform de vooraf gedefinieerde rollen?

De verschillende betrokken spelers kennen pakken hun rol en 
leveren conform hun bijdragen.

Hoe wordt intern en aan de raad gerapporteerd over de 
voortgang van beleid en genomen maatregelen

Periodiek worden raad en organisatie actief geïnformeerd over 
de stand van zaken.

Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden 
op de vorige vragen worden geformuleerd?

Geen norm
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AANPAK
Het onderzoek zal volgens de volgende stappen verlopen. Gestart wordt met een

- Documentenstudie. Daarbij kan gedacht worden aan
- Integrale beleidsnota('s) duurzaamheid;
- De paragrafen Duurzaamheid in andere beleidsnota's;
- Uitgewerkte actieplannen/uitvoeringsprogramma's op onderdelen van duurzaamheidsbeleid;
- Presentaties (ook van derden) waar de raad kennis van heeft kunnen nemen;
- Overige relevante documenten (bv. college, rijk, provincie, VNG).

^ Interviews.
Vervolgens worden interviews gehouden met verantwoordelijk ambtenaren en bestuurders en bij de uitvoering van duur
zaamheidsbeleid betrokken externe partijen Mogelijk wordt gaande het onderzoek een werkbijeenkomst met vertegen
woordigers van de gemeenteraad georganiseerd.

^ Conceptrapport en wederhoor.
Op basis van de bevindingen en de daaruit te trekken conclusies wordt een conceptrapportage opgesteld. Deze wordt aan 
het college aangeboden voor een check op feitelijke onjuistheden. De reactie van het college alsmede een nawoord 
daarop van de rekenkamercommissie wordt in het rapport opgenomen.

^ Eindrapport en raadsbehandeling.
Vervolgens wordt het eindrapport met conclusies en aanbevelingen aan de raad, het college en het MT aangeboden, 
waarna behandeling in de raad kan plaatsvinden

PLANNING
Hoewel een planning gelet op de Coronacrisis met de nodige onzekerheden gepaard gaat, kan globaal de volgende planning 
worden aangehouden. Start van het onderzoek in april 2020 met de documentenstudie. Een interviewronde zou dan kunnen 
plaatsvinden tussen half juni en half juli 2020. Een conceptrapportage kan dan in september voor een wederhoorreactie van 
het college worden aangeboden, waarna in november het definitieve rapport kan worden aangeboden. Behandeling in de 
raad kan dan plaatsvinden in de vergadercyclus van december 2020.
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