
Alkmaar. 10 april 2009 

LOKALE DUURZAAMHEIDSMETER 

Aan: College van B&W en de Gemeenteraad 

Geachte heer/mevrouw, 

Met veel plezier kondigen wij aan dat de nieuwe editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter vanaf 
heden beschikbaar is via de website www.duurzaamheidsmeter.nl. 

De Lokale Duurzaamheidsmeter biedt, na het invullen van de vragenlijsten, inzicht welke ambities 
en initiatieven een gemeente heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het instrument bestaat 
sinds 1999 en is ontwikkeld door COS Nederland, de vereniging van centra voor internationale 
samenwerking. COS analyseert de resulaten en publiceert dit in een uitgebreide rapportage. Op die 
manier kunnen gemeenten hun score vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast kunt u te allen 
tijde de score raadplegen via de website. 

Duurzaamheid betreft geen specifieke sector of beleidsterrein. Het is een principeafspraak om een balans op 
te maken bij het maken van beleidskeuzes. Niet alleen van de te verwachten economische baten en lasten, 
maar ook van de sociale en ecologische gevolgen, hier en daar. 

Tussen 2005 en nu is er qua kennis en beleidskaders veel vooruitgang geboekt om het maken van 
duurzame keuzes te bevorderen. De vragenlijsten zijn daarom geactualiseerd. De nieuwe editie van 
de Lokale Duurzaamheidsmeter is nog duidelijker geënt op de drie dimensies van duurzame 
ontwikkeling, te weten People, Planet en Profit. Bij het aanpassen van de vragenlijsten is uiteraard 
al het mogelijke gedaan om de situatie anno 2009 te kunnen vergelijken met resultaten uit eerdere 
jaren. De nieuwe editie bestaat uit de volgende vragenlijsten: 

• People: Burgerparticipatie, Sociaal beleid en Internationale samenwerking 
" Planet: Klimaat & energie, Duurzaam waterbeheer en Natuur & milieu 
• Profit: Duurzame overheid, Duurzame mobiliteit en Duurzaam bedrijfsleven 

Hoe duurzaam is uw gemeente? 
Wij willen u vragen om deel te nemen aan de Lokale Duurzaamheidsmeter. Dit houdt in, de drie 
vragenlijsten in te vullen. Om uw score mee te verwerken in de uitgebreide rapportage, stellen wij 
de uiterste invuldatum op 1 juli 2009. 

Mogelijk heeft uw gemeente eerder ook de vragenlijsten ingevuld. Dit kunt u bekijken via de 
website of opvragen via de helpdesk. Tevens hebben wij een mail gestuurd naar alle ambtenaren die 
eerder betrokken waren bij het invullen van de vragenlijsten. 

Wij hopen op deelname van uw gemeente. 

Met vriendelijke groet, 

Martha Klein en Esther Anker 

Helpdesk Lokale Duurzaamheidsmeter 
Oudegracht 86, 1811 CM Alkmaar, (072) 520 25 17 
info@duurzaamheidsmeter.nl 
www. duurzaamheidsmeter.nl 
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De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument van COS Nederland, vereniging van COSsen, regionale centra voor 
internationale samenwerking. Voor vragen kunt u ook terecht bij een COS in uw eigen regio. 
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