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PERSBERICHT  Rotterdam, 29 november 2012 

 

College te weinig zicht op kosten en baten van activiteiten 
duurzaamheid 
 
De gemeente Rotterdam heeft in haar Programma Duurzaam 89 activiteiten opgenomen. Het 

college heeft echter geen volledig inzicht in alle kosten die de gemeente met deze 

activiteiten maakt. Ook is er geen volledig inzicht in de mate waarin de activiteiten bijdragen 

aan het bereiken van doelen als minder CO2-uitstoot, een betere luchtkwaliteit of 

vergroening van de stad. Dit en meer schrijft de Rekenkamer Rotterdam in een vandaag aan 

de gemeenteraad verzonden brief inzake een review van een kosten-batenmodel van het 

Programma Duurzaam. 

 

Op 9 juni 2011 stelde de gemeenteraad het Programma Duurzaam vast. Het programma bestaat 

uit 89 zeer diverse activiteiten, zoals het geven van energieadvies, het stimuleren van groene 

daken en duurzaam vervoer, de opslag van CO2 en de aanleg van stoompijpen. De opgaven en 

doelen van het Programma Duurzaam betreffen onder meer CO2-reductie, luchtkwaliteit, een 
groenere stad, duurzame mobiliteit en geluidsoverlast. Per motie gaf de raad het college de 

opdracht om een afwegingskader voor de uitgaven aan de diverse activiteiten te ontwikkelen. 

De rekenkamer werd verzocht dit kosten-batenmodel te beoordelen. 

 

In 2012 was het budget van het Programmabureau Duurzaam ongeveer € 7 mln. In het kosten-

batenmodel worden echter niet alle kosten vermeld die de gemeente aan duurzaamheid 
besteedt. Zo worden alleen de kosten van activiteiten verantwoord, waaraan het 

Programmabureau Duurzaam in 2012 meer dan € 10.000 uitgaf. Niet alleen het 

programmabureau maakt echter kosten voor duurzaamheid, ook andere onderdelen van de 

gemeente doen dat. Zo wordt voor een business case voor een stoompijp in het Botlek-gebied  

€ 8.000 ten laste van het programmabureau verantwoord, terwijl voor de stoompijp de 

gemeente € 840.000 uit het RCI-budget heeft gereserveerd. Voor de aanplanting van 2.000 
bomen verantwoordt het college € 1.910 aan uitgaven door het programmabureau, terwijl de 

kosten van de aanplantingen zelf tegen de € 2 mln kunnen belopen. 

 

Verder zijn in het model slechts 22 van de 89 activiteiten opgenomen, die bovendien vooral 

gericht zijn op drie van de tien opgaven van het Programma Duurzaam (reductie CO2-uitstoot, 

verbeteren energie-efficiëntie en duurzame investeringen). Voor negen hiervan is aangegeven 
wat de procentuele bijdrage aan de CO2-doelstellingen van het programma zijn. Van de overige 

activiteiten is de relatieve bijdrage aan de doelen en opgave niet gegeven, ook als zulke 

maatschappelijke baten wel zijn te verantwoorden. Bij twee opgaven – duurzame mobiliteit en 

geluidshinder – worden geheel geen activiteiten verantwoord.  

 

De rekenkamer heeft een eerdere conceptversie van het model beoordeeld en aanbevelingen 
ter verbetering gedaan. In het uiteindelijke model zijn verbeteringen aangebracht, maar aan de 

hand van het definitieve model kunnen het college en de raad nog niet tot een adequate 

afweging van de inzet van middelen ten behoeve van het Programma Duurzaam komen. 

Hiertoe beveelt de rekenkamer onder meer aan om in een nieuwe versie van het model alle 

activiteiten op te nemen en niet alleen de kosten van het programmabureau te verantwoorden. 

Ook zou, waar mogelijk, de relatieve bijdrage van de activiteiten aan álle doelen van het 
programma moeten worden weergegeven. 

 

In zijn reactie laat het college in het midden of het de aanbevelingen overneemt. Volgens het 

college gaat het erom dat het model laat zien dat de middelen van het Programma Duurzaam 

zinvol worden besteed. De rekenkamer is daarentegen van oordeel dat het model niet alleen 

een verantwoordingsmiddel is. De raad moet het ook kunnen gebruiken om te beslissen over 
de inzet van middelen en daarmee het starten, stoppen en voortzetten van activiteiten op het 

gebied van duurzaamheid.  


