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Duurzaamheidsthema’s
binnen onze gemeentes



Veiligheidsregio Brabant-Noord bouwt 

aan een duurzame toekomst. Een 

toekomst die gezond, schoon, groen en 

eerlijk is.

Dit begint bij onze eigen organisatie. 

Daarom werken we samen aan de 

gezondheid van onszelf én dragen we in 

ons gedrag en onze keuzes bij aan een 

duurzame en veilige (leef)omgeving voor 

onze inwoners. 

Met deze vijf ambities werken we toe 

naar een duurzame toekomst in 2040.

Visie Samen duurzaam
Samen werken aan een duurzame toekomst



Met deze ambities geven nog beter 
invulling aan… de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

• Vitaliteit (Samen voor de toekomst)*
• Programma Weerbare Samenleving

• Programma Vakmanschap
• Gelijke toegang voor opleiding tot 

brandweer Incl jeugdbrandweer
• Levenslang leren: (M)OTO, 2e 

loopbaanbeleid

• Diversiteit (Samen voor de toekomst)
• Programma (sociale) veiligheid & integriteit

• Mogelijk maken Veilige Energie transitie
• 100% schone energie (Fossielvrij en schoon)

• Bi

*Ambities Samen duurzaam zijn vetgedrukt - andere duurzaamheidsthema’s komen uit beleidsplan & regulier werk

• Duurzaam brandweerstelstel: behoud vrijwilligers 
• Gelijke kansen (Samen voor de toekomst)

• waterkwaliteit verbeteren door beperken van 
verontreiniging door (blus)afvalwater

• Regenwater gebruiken (Groen & in balans)



Met deze ambities geven nog beter 
invulling aan… de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

• Duurzaam brandweerstelstel: behoud 
vrijwilligers 

• Verminderen slachtoffers door crisis- & 
rampenbestrijding 

• Duurzame kazernes tbv lokale 
gemeenschap (meerdere ambities)

• Veilige evenementen

• We verspillen niets (Gezond & circulair)
• Onderzoek footprint brandweer

• Adviseren in voorkomen grote natuurbranden
• We verspillen niets (Gezond & circulair)
• We verplaatsen ons schoon en slim (Schoon 

en slim) 
• Klimaatadaptatie (Groen en in balans)

• Bi

*Ambities Samen duurzaam zijn vetgedrukt – voorbeelden van andere duurzaamheidsthema’s uit beleidsplan & regulier werk

• Sterke kolommen GHOR, Brandweer, Bevolkingzorg
• Programma Terrorisme gevolg bestrijding
• Programma weerbare samenleving
• Transparante en participatieve besluitvorming

• Mogelijk maken Veilige Energie transitie
• Programma Informatiegestuurde veiligheid
• Informatievoorziening & werkprocessen
• Versterken digitale veiligheid
• Programma Vitale partners

• Bi
• Risicobeheersing – industriële veiligheid
• Programma Informatiegestuurde veiligheid
• Programma Vitale partners
• Programma Weerbare samenleving



Hoe gaan we de ambities behalen? 

• kleine energiegevende initiatieven eerst  

• de lijn helpen om projecten & initiatieven zélf uit te 

kunnen voeren (ervaring opdoen en olievlekwerking)

• inzicht krijgen & monitoren

• ambassadeurschap en inspraaktafels

• kennis opdoen en delen, vraagbaak, netwerk opbouwen

veranderaanpak

Programma Samen duurzaam - kenmerken



Wat levert het op eind 2023? 

1. Duurzaamheid wordt een logische en belangrijke factor bij alle keuzes die we maken. 

2. Alle medewerkers kennen de ambities en werken mee aan het realiseren er van.

3. De staande organisatie kan de duurzaamheidsambities voor 2040 in de reguliere 

processen en projecten waarmaken en heeft hierin al stappen gezet.

Resultaten programma Samen duurzaam



Programma Samen duurzaam

• Looptijd tot eind 2023 

• Werken in jaarschijven 

• Kosten programma incidenteel via reserve doorontwikkeling

• Uitgangspunt: verduurzaming binnen regulier budget mogelijk maken (zo veel mogelijk 

via onderhoud- en vervangingscyclus )

 Als dit niet lukt, dan komen we terug met apart voorstel

• Voortgang programma via reguliere bestuurlijke rapportage(s)



Tot slot

1. VRBN wil als verlengd lokaal bestuur volwaardig mee doen met noodzakelijke 

verduurzamingsopgaven van onze gemeenten 

2. Heeft u tips of aanvullingen? 


