UW MENING
Dit koersdocument is een concept, waarover wij graag uw mening horen.
Bent u het eens met deze ambities? Heeft
u andere ideeën? Mist u bepaalde thema’s?
Laat het ons weten!

Hoe denken we deze
resultaten te bereiken?
We gaan breed inzetten op de vergroening van Deventer door verbetering van de kwaliteit van het
stedelijk groen, door meer groen in de openbare ruimte, groene daken, meer tuinen, stimuleren
van stadsfauna, meer landschapelementen en extra bescherming van bestaand groen. Dus meer
en beter groen in Deventer.

Alleen samen met uw suggesties komen
we tot een echt Deventer milieu- en
klimaatbeleid.

REAGEREN
U kunt reageren tot 16 maart 2009 bij
Gemeente Deventer, t.a.v.
dhr. P. van Bentum,
Postbus 5000,

• We gaan milieuproblemen gebiedsgericht aanpakken en oplossen.
• We gaan inwoners actief betrekken bij het realiseren van haar milieuambities.
• We gaan milieubewust en duurzaam handelen bevorderen, waardoor bewoners
ook een positieve bijdrage leveren aan natuur, milieu, leefomgeving en
duurzame samenleving.
• We gaan samen werken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
• We gaan gebruik maken van creativiteit en uitvoeringskracht binnen de
gemeente.
• We gaan innovatie rond energie- en klimaatvraagstukken bevorderen.

Duurzaam Deventer
Op weg naar een klimaatneutraal
Deventer in 2030
De kwaliteit van het Deventer leefklimaat moet
goed zijn. Nu en in de toekomst. Dat gaat niet
vanzelf. Door allerlei ontwikkelingen (meer autoverkeer, meer huizen, groeiende afvalproductie)
neemt de druk op de kwaliteit van ons leefmilieu
toe. De gemeente Deventer wil er voor zorgen
dat deze kwaliteit gegarandeerd blijft. Daarom
heeft ze een koers uitgestippeld om haar
doelen te bereiken.

7400 GC Deventer,
telefoon 0570-69 30 56 of e-mail
p.van.bentum@deventer.nl

MEER INFORMATIE
Meer informatie vindt u op
www.deventer.nl/bewoners/leefomgeving/milieu.
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hebben op 25 november 2008 de concept-

Die koers houdt in dat duidelijke keu-

argumenten van anderen, voordat

zes worden gemaakt over de onder-

een definitieve koers wordt gekozen.

visie Duurzaam Deventer vastgesteld.
Het is het koersdocument voor het nieuwe
Milieubeleidsplan Deventer 2009-2014.
In deze uitgave leest u een samenvatting

werpen waar de gemeente zich met

Alle reacties worden betrokken bij

voorrang op gaat richten: klimaat,

vertaling van deze visie naar een

ecologie en afval. Maar de gemeente

Milieubeleidsplan 2009 – 2014. In dit

realiseert zich dat ze die doelen niet

document wordt een aantal mogelijk-

op eigen houtje kan bereiken. Daar

heden voorgelegd die onze richting

is de steun en medewerking van alle

gaat bepalen, nadat we gezamenlijk

Deventenaren– inwoners, onderne-

keuzes hebben gemaakt.

van het koersdocument.

mers, bezoekers- hard bij nodig.

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente Deventer
REDACTIE:

Team Communicatie
gemeente Deventer

VORMGEVING: Allison Grafische Vormgeving

Daarom doet de gemeente ook con-

Wat willen we?

crete voorstellen over de manier

Deventer wordt een stad met een

Planning

waarop ze met alle betrokkenen kan

goed leefklimaat, waar mensen in

samenwerken. Dit alles staat ver-

een gezonde omgeving kunnen

woord in de visie Duurzaam Deventer

wonen, werken en recreëren. Onze

Na vaststelling van de Visie Duurzaam Deve nter

die als een koersdocument voor het

natuurlijke omgeving respecteren en

door de gemeenteraad in maart 2009 wordt

toekomstige milieubeleid is uitge-

verbeteren we. We gaan alleen nog

het nieuwe concept-milieubeleidsplan 2009-

bracht. De gemeente wil daarover

maar gebruik maken van duurzame

2014 in mei voorgelegd aan burgemeester en

graag uw mening horen.

energiebronnen. De productieeconomie wordt verduurzaamd.

wethouders. In juni 2009 wordt het conceptmilieubeleidsplan vastgesteld door de

Waarom een Koersdocument?

Daarbij nemen we het Cradle-to-

gemeenteraad. Na de zomer volgt de inspraak

Het koersdocument is de aftrap voor

Cradleprincipe als uitgangspunt.

op dit concept, waarna het definitieve milieu-

discussie. Het gemeentebestuur
heeft behoefte aan opvattingen en

Deventer

beleidsplan 2009-2014 wordt vastgesteld door

DRUK:

Océ Repro

het college van B&W en de gemeenteraad van

Datum:

Januari 2009

Deventer.

www.deventer.nl

www.deventer.nl

Cradle-to-cradle (C2C)
Veel van wat we maken en gebruiken eindigt als afval. Dat is niet vol te houden.
Fossiele energie en grondstoffen zijn nu
eenmaal eindig. Maar als we ervoor zo rgen
dat onze spullen hergebruikt worden en
gemaakt wo rden met behulp van oneindige
energiebronnen zoals de zon en de wind,
dan past dat in de Cradle-to-cradle-filosofie.
Daar wil ook Deventer aan werken. Door
bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven
een duurzaam bedrijventerrein in te richten,
maar ook door de opwekking van duurzame
energie in Deventer mogelijk te maken.

De nieuwe koers van
het milieubeleid
Klimaat
In 2030 moet Deventer klimaatneutraal zijn.
We willen niet meer afhankelijk zijn van eindige energiebronnen.
Het opwekken van duurzame energie
door middel van zon, wind, waterkracht en biomassa is cruciaal voor
een klimaatneutraal Deventer.
Vraag naar energie beperken, energie
duurzaam opwekken en inzet van zeer
energie-efficiënte technieken.

Voorbeelden van ecologieprojecten:

Afval

• Geschikte leefomstandigheden creëren voor de das en

Veel afval dat vrijkomt, is eigenlijk geen afval, maar

de gierzwaluw.

grondstof voor nieuwe producten.

• Investeren in hoogwaardig stedelijk groen.

We willen toewerken naar een afvalvrije kringloop-

• Onderhoud en aanleg van kleine landschapelementen

economie.

rond Deventer, zodat het leven van de das mogelijk

Voorkomen van afval en afval als nieuwe grondstof.

wordt.
• Aandacht voor muurvegetaties op oude muren en

Wat betekent dat in de praktijk:

optimalisatie van natuur-dicht-bij-huis, waardoor
eekhoorns, vleermuizen, uilen en sperwers tot ver in de
bebouwde kom kunnen voorkomen.
• Ecologische waarden worden in bestemmingsplanwijzigingen gerespecteerd en gecompenseerd.
• Bewustwording van ecologische ambities bij Deventer
bevolking.
• Ecologie in verband brengen met cultuurhistorie en
groei-en-bloei activiteiten in de vorm van volkstuinen

Uiteindelijk prduceren we alle benodigde

en recreatie.

• Verlaging van hoeveelheid afval van 150 kg per inwoner
per jaar in 2012 naar 25 kg in 2030.
• Kosten voor het afvalbeheer moeten vanaf 2008 dalen.
• Verhoging van afvalscheiding aan de bron
• Verbetering van het serviceniveau
• Hoger milieurendement bij verwerking afvalstromen en
verkorten transportafstanden
• Percentage afval voor verbranding terugdringen tot 5%
in 2012 en tot 0% in 2020.

Voorbeelden van klimaatprojecten:
• Het aanleggen van een eigen klimaatbos
als compensatie voor CO2 uitstoot.
• Grotere woningbouwprojecten (>200
woningen) worden vrijwel CO2-neutraal
gebouwd
• In 2018 moeten alle bestaande woningen
50% energiezuiniger worden gemaakt
• Verandering van energiegedrag door
bewustwording en ondersteuning
• Gemeentelijke gebouwen worden 50%
energiezuiniger en openbare verlichting
wordt CO2neutraal
• In het verkeer wordt de fiets op een zeer
energie op een duurzame manier en stoten

ambitieuze wijze gefaciliteerd. Ook het

we geen CO2 meer uit. De laatste hoeveel-

openbaar vervoer wordt verbeterd en

heden CO2 worden geabsorbeerd door
extra bomen die samen met andere
beplanting ook nog eens de ecologische
kwaliteit van ons landschap versterken.
Ecologisch investeren betekent investeren
in de biologische kringloop en vergroot de
veerkracht van de natuurlijke omgeving.

• Cradle-to-cradle-principe stimuleren binnen bedrijven
en organisaties.
• Recycling van papier, textiel, glas, kunststof en gft
voorkomt zo’n 200 kg CO2 per inwoner per jaar t.o.v.

klimaatneutraal gemaakt.
• Bedrijvenpark A1 wordt een voorbeeld van
C2C-principe
• Bedrijven streven naar 4% hogere
energie-efficiency per jaar.

• Oprichting eigen Deventer Duurzaam

verbranden. Dat is voor heel Deventer hetzelfde als de

Energiebedrijf voor het opwekken van

CO2-uitstoot van 100 miljoen autokilometers of

duurzame energie, zoals wind- en zonne-

100.000 m3 aardgas !

energie n energie uit biomassa.
• Toepassing van warmte/koude opslag als
energievoorziening

Andere milieuaspecten
• Extra inspanning om knelpunten op gebied van geluid
en bodem op te lossen

Ook restafvalre d u ctie past bij de Cradle-to-

Ecologie

Cradlefilosofie en levert een belangrijke

De mens profiteert van de natuurlijke omge-

bijdrage aan het sluiten van de technische

ving met al zijn variaties. Het behouden en

• Bevordering van fiets- en OV-gebruik

kringloop. Voorwaarde is natuurlijk dat het

verbeteren van deze omgeving is één van de

• Integrale en gebiedsgerichte aanpak milieuknelpunten

afval omgezet wordt in hoogwaardige

ambities van de gemeente Deventer.

grondstoffen. Een idee is om ons afval in
de toekomst naar een regionaal grondstoffenbedrijf te brengen.

• Luchtkwaliteit wordt beter door schonere auto’s, maar
ook door soepeler doorstroming van het wegverkeer.

in de Stationsomgeving en in de A1-zone

