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De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument dat gemeenten helpt 
om de vertaalslag maken van de mondiale Agenda 21 naar de 
dagelijkse praktijk van lokaal bestuur in Nederland. Het instrument 
biedt al sinds de eind jaren  ‘90 inzicht in de ambities en initiatieven van 
decentrale overheden om duurzame ontwikkeling te bevorderen.  
 
3 vragenlijsten: PPP 
De Lokale Duurzaamheidsmeter voor gemeenten bestaat uit drie 
vragenlijsten, geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: 
People, Planet en Profit.  
 

People Planet Profit 

Verankering binnen de 
organisatie  

Klimaat & Energie Duurzaam Inkopen 

Burgerparticipatie Natuur & Water  Duurzame Mobiliteit 

Duurzaamheid & 
Samenleving 

Afval & Vervuiling MVO/Duurzaam 
Ondernemen 

Structuur Lokale Duurzaamheidsmeter 2013/14 
 
Duurzaamheid begint bij transparantie 
Alleen deelname verdient al lof: voor de geboden transparantie. 
 
Het doel van de Duurzaamheidsmeter is drieledig:  
1. Een bron van inspiratie voor de lokale politiek en betrokkenen. 
2. Leren en kennisdelen: wie heeft welke stappen al gezet? 
3. Uitdagen: wie loopt voorop en is in staat om de reputatie van 

koploper hoog te houden?  
 
Via de website www.duurzaamheidsmeter.nl kunnen de vragenlijsten 
eenvoudig worden ingevuld. Via dezelfde website zijn en blijven de 
resultaten voor iedereen toegankelijk.  
 
Veranderingen t.o.v. de vorige versie 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt. De lat 
kon in deze nieuwe versie van de Lokale Duurzaamheidsmeter weer 
omhoog. Belangrijke uitgangspunten die een ad hoc klankbordgroep van 
experts hierbij aanreikten waren: 
x Aansluiting zoeken bij de ISO 26000 richtlijn, wat o.a. betekende: 

meer  nadruk  op  ‘accountability’,  de  rol  van  stakeholders  en  kansen 
voor nieuwe partnerschappen; 

x Scherper onderscheid tussen de voorbeeldrol van gemeenten als 
organisatie en het aansturen voor duurzame ontwikkelingen in de 
gemeenschap; 

x Inspelen op de veranderende rol van de overheid, van regiserend 
naar faciliterend en op sommige terreinen zelfs participerend. Dat 
betekent o.a. meer aandacht voor burgerkracht. 

http://www.fairbusiness.nl/
http://www.duurzaamheidsmeter.nl/


 
 
 
Complimenten voor de 
vragenlijst die zeer veel 
aspecten aan bod laat komen. 
(Mail contactambtenaar) 
 
 
 
De Duurzaamheidsmeter wordt 
[] in Wageningen altijd ingevuld 
door het Platform Duurzaam 
Wageningen met medewerking 
van ambtenaren en 
maatschappelijke organisaties.  
(uit persbericht gemeente 
Wageningen 25/2/2014) 
 
 
 
Ben ook positief verrast over het 
resultaat. Heb de wethouder 
inmiddels geïnformeerd. 
(Enthousiaste reactie van een 
contactambtenaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie  
www.duurzaamheidsmeter.nl 
 
Heeft u vragen of wilt u 
meer weten? Mail naar 
info@duurzaamheidsmeter.nl  
of neem contact op met  
Martha Klein (coordinator)  
e. m.klein@fairbusiness.nl , 
t. 06 53523646 
 

 
Toppers campagne 2013/2014 
Zo’n  100  gemeenten  hebben  voor  1  maart 2014 de vragenlijsten ingevuld. 
Hoewel de lat in 2013 weer flink omhoog is geschroefd, wisten de 
volgende gemeenten toch 80% of hoger te scoren: 
 

1 Nijmegen 

 

97% 
2 Breda 

 

94% 
3 Leeuwarden 

 

93% 
4 Arnhem 

 

89% 
5 Tytsjerksteradiel 

 

89% 
6 Tilburg 

 

88% 
7 's-Hertogenbosch 

 

88% 
8 Eindhoven 

 

88% 
9 Haarlem 

 

88% 
10 Boxtel 

 

87% 
11 Deventer 

 

82% 
12 Helmond 

 

82% 
13 Oss 

 

80% 
14 Bronckhorst 

 

80% 

 
Veel koplopers zijn geen onbekenden voor de Duurzaamheidsmeter, 
gemeenten als Nijmegen, Breda, Leeuwarden en ook Tilburg en Boxtel 
weten een koplopersrol goed vast te houden. Opvallend is dat de kleinere 
gemeente Tytsjersteradiel (32.000 inwoners), net als in de versie van 
2009/12, heel hoog scoort. 
 
Top 5 per vragenlijst 

People Planet Profit 
Tytsjersteradiel (97%) Nijmegen (97%) Nijmegen (97%) 
Tilburg (96%) Breda (97%) Leeuwarden (95%) 
Nijmegen (96%) Leeuwarden (93%) Tytsjerstradiel (91%) 
Breda (96%) Haarlem (92%) Breda (89%) 
Leeuwarden (92%) Eindhoven (91%) Arnhem 88%) 

Hierin is duidelijk zichtbaar dat de drie koplopers op alle drie de 
vragenlijsten hoog scoren. 
 
Top 3 per categorie inwonersaantallen 

< 25.000 25-50.000 50-100.000 > 100.000 
Peel & Maas (77%) Tytsjerkstradiel (89%) Leeuwarden (95%) Nijmegen (97%) 
Heiloo (73%) Boxtel (87%) Deventer (82%) Breda (94%) 
Het Bildt (72% Bronckhorst (80%) Helmond (82%) Arnhem (89%) 

De scores van grotere gemeenten liggen wat hoger dan die van kleinere. 
Maar ook kleine gemeenten kunnen een mooie voldoende halen. In de 
totale ranglijst scoort  zo’n 75% van de gemeenten voldoende (≥55%). 
 
Trends 
x Duurzaamheid raakt duidelijk steeds meer verankerd in 

gemeentelijk beleid, plannen en projecten.  
x Opvallend is wel dat nog maar weinig gemeenten beschikken over 

een MVO-beleidsplan en ook de borging in HRM, inkoopbeleid en 
verslaggeving verdient meer aandacht.  

x Gemeenten werken samen met inwoners, scholen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties, aan thema’s  als  energiebesparing,  
duurzaam gedrag, MVO en mondiaal burgerschap. NB 56% van de 
deelnemers draagt het  predicaat  ‘Millennium Gemeente’. 

x Nog weinig gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van 
recreatielocaties en evenementen. Andere onderwerpen die nog 
niet veel op de kaart staan zijn: het bevorderen van 
kraanwatergebruik, klimaatadaptatie en het stimuleren  van  ‘groene  
daken’. Een nieuw thema in opkomst is ‘circulaire economie’. 

x Met de gedachte van  ‘Meten = (Ge)Weten, zou er nog wat meer 
aandacht mogen gaan naar het monitoren van trends en resultaten. 
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