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Convenant Duurzaamheid over Samenwerking tussen
de Gemeente Geldrop-Mierlo en het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo
Inleiding
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in haar duurzaamheidsbeleid opgenomen dat zij de ambitie heeft
om in 2040 onder meer energieneutraal te zijn. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze ambitie
uitgewerkt in de Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2019. Deze nota wordt ondersteund door
het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo. Het duurzaamheidsbeleid wordt vanaf 2019 herijkt en
verwoord in een nieuwe Nota Duurzaamheid.

Partijen
Dit Convenant Duurzaamheid wordt aangegaan door:
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, nader te noemen “Gemeente”
en
het Stichting Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, bestaande uit:
IVN afdelingen Geldrop en Mierlo, Milieudefensie afdeling Geldrop-Mierlo, Energie Coöperatie
“Morgen groene energie”, Buurkracht nader te noemen “Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo”.
Bij de samenstelling van het platform wordt de lijn gevolgd van de uitwerking van het
Klimaatakkoord, waarin de milieu- en natuurorganisaties en energie coöperaties als
participatiecoalitie aan deelnemen.

Doel van het convenant
De Gemeente en het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo spreken uit gezamenlijk inhoud te willen
geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarmee wordt richting gegeven aan duurzaamheidsambities,
met name op het gebied energie, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik,
biodiversiteit, klimaatadaptatie en, milieukwaliteit en mobiliteit.

In dit convenant komen partijen, met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheden, het
volgende overeen:
1. Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo wordt tijdig en proactief betrokken bij
beleidsontwikkeling op het terrein van duurzaamheid;
2. Het platform Duurzaam Geldrop-Mierlo wordt bij de totstandkoming van het gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid op een vroegtijdig moment in de gelegenheid gesteld te adviseren. Dit
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zal geschieden voordat de Gemeente een besluit neemt en nog voordat de formele inspraak
wordt gestart. Samenspraak in plaats van inspraak!
3. Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo mag zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit
brengen op het gebied van duurzaamheid;
4. Om een goed onderbouwd advies uit te kunnen brengen, geldt als regel een reactietermijn
van tenminste vier weken;
5. De Gemeente biedt financiële ondersteuning en faciliteert eventuele externe advisering;
6. De adviezen van het Platform Duurzaam worden betrokken en blijven, ook bij afwijkende
inzichten, expliciet zichtbaar in de uiteindelijke besluitvorming van de gemeente (College van
B&W en Gemeenteraad).

Overleg
1. Periodiek, minimaal viermaal per jaar, is er formeel overleg tussen de Wethouder
Duurzaamheid en het Platform Duurzaam. Dit overleg is genaamd “Overleg Gemeente Platform Duurzaam”;
2. Agendapunten voor dit overleg kunnen beide partijen aandragen en hebben betrekking op
beleidsterreinen die voor de duurzaamheidsambitie van Geldrop-Mierlo van direct belang
zijn;
3. Op basis van thema’s of actualiteit kunnen extra bijeenkomsten worden gehouden;
4. De gemeente faciliteert dit overleg door vergaderruimte ter beschikking te stellen, de
organisatie op zich te nemen en secretariële ondersteuning te verlenen.
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4.5. Termijnen voor het aanleveren van agenda’s, verslagen, (beleids)documenten, verslaglegging
en reactietermijnen worden in onderling overleg overeengekomen.

Overig
1. Jaarlijks, in januari, vindt er een tussentijdse evaluatie van de doelen en afspraken plaats en
wordt gerapporteerd, via het verslag van het Overleg Gemeente-Platform Duurzaam, aan de
Gemeenteraad.
2. Dit convenant wordt eenmaal per vier jaar geëvalueerd, bijgesteld en eventueel opnieuw
vastgesteld.

Slot
Aldus opgemaakt en ondertekend te Geldrop-Mierlo, dd-mm-20192020
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De Stichting Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo
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