Uitvoeringprogramma
Maatregel

Toelichting

Trekker (afdeling)

A1.1 Vraaggestuurde LED voor
openbare verlichting

Loopt

A1.2 Opstellen programma voor
energielabel-verbetering van het
gemeentelijk vastgoed
A1.3 Naisolatie op de gemeentewerf

Focus op gemeentehuis en de
parkeergarage, afstemmen met
meerjarenonderhoud

A2.1 Zonnepanelen op de
gemeentewerf realiseren
A3.1 Groene stroom inkopen
A3.2 Toepassen principe Total Cost of
Ownership bij financiering en
exploitatie bij een nader te bepalen
pilot
A3.3 Optuigen en uitvoeren van
monitoring van het eigen
energiegebruik
A3.4 Evaluatie van de voortgang van
het uitvoeringsprogramma
A3.5 In een vroeg stadium een goede
invulling van de duurzaamheidsparagraaf in college- en
raadsvoorstellen
A3.6 In iedere aanbesteding
onderzoeken en afwegen of het
mogelijk is om gerecyclede materialen
toe te passen
A3.7 Opstellen actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
na ondertekening manifest
A3.8 Oprichten van een ambtelijk
kernteam: Per afdeling van de
gemeente een contactpersoon
aanstellen die verantwoordelijk is voor
duurzaamheid en de voortgang van
projecten van dit
uitvoeringsprogramma en nieuwe
projecten kan aandragen
A4.1 Onderzoek naar
aansluitmogelijkheden op het
warmtenet van Nijmegen

Extra
tijdsinzet

Kosten

CCT (Frans Roelofs)

40 uur

Facilitaire ondersteuning
(Colette Melchers)

20 uur

Nader te bepalen Q3-Q4 2017
investeringskoste
n
5000 (update
Q2 2018
scan 2011)

Buitendienst (Peter
Lemmers)
Buitendienst (Peter
Lemmers)

Geen

Loopt

Milieu (Els Rademacher)
CCT (Frans Roelofs)

Samenbrengen bestaande
informatie. Toepassen slimme
meters uitbreiden

Facilitaire ondersteuning
(Colette Melchers)

Andere betrokken afdelingen

Geen

Geen
Afhankelijk van de pilot
40 uur
(waarschijnlijk Ad Kneppers van
de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling)
Milieu, Buitendienst

Milieu (Els Rademacher)
Loopt

Facilitaire ondersteuning
(Colette Melchers)

Als voorloper en doorlopende actie
gelet op het MVI actieplan

Inkoopcoördinator
(William Brandwijk)

40 uur

Milieu (Els Rademacher)

€30.000 Q3-Q4 2017
Nader te bepalen
investeringskoste
n
Budget is er
5000 (inhuur
expertise)

Q3-Q4 2017

Q3-Q4 2017
Q3 2017 voorbereiding,
Q4 2017 pilot

Q1 2018 operationeel

Geen

Q2 2018

Milieu (Walter van Doesum en
Geen
Geen
Q3-Q4 2017
Els Rademacher), afhankelijk
van de afdelingen die met
voorstellen komen
In samenwerking met betrokken 8 uur (per
Nader te bepalen Q3 2017
afdeling
aanbesteding) investeringskoste
n

Inkoopcoördinator
(William Brandwijk)
Milieu (Els Rademacher)

Prioriteit/planning

In samenwerking met Walter
Elemans

40 uur

5000 (inhuur
expertise)

Q2 2017

8 uur
(oprichting)

Geen

Q3 2017

Geen

Geen

Q1 2018

A5.1 Meer afval scheiden op het
gemeentehuis

Inclusief de communicatie en
informatievoorziening

A6.1 Onderzoek naar kansen
vergroten elektrisch fietsen onder
eigen medewerkers
A6.2 Fietsplan uitbreiden met
Uitwerking van A6.1 onderzoek
elektrische fiets waardoor actieradius kansen
groter wordt
A6.3 Wagenpark van de gemeente
Loopt
verschonen met een focus op de
veelrijders op vervangingsschema van
de gemeente

Facilitaire ondersteuning
(Colette Melchers)

20 uur

P&O

20 uur

P&O

20 uur

Buitendienst (Peter
Lemmers)

Geen

Totaal:

Nader te bepalen Q3 2017
investeringskoste
n
Geen
Q1 2018

Nader te bepalen Q2 2018
investeringskoste
n
Nader te bepalen Q4 2017
investeringskoste
n

248 45000 (excl. investeringen)

