
Voortgangsrapportage Nummer: 3
Datum: 13 December 
2017

Naam Expeditie Duurzaamheid
Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Behandelend ambtenaar José van Beeck 
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Januari 2015 December 2018 4 jaar
1. Voortgang activiteiten
In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de 
uitvoering van het beleidsplan ‘Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 – 
2018’. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema’s naar een duurzame 
Woudenbergse samenleving. De reisschema’s die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:

 Naar een duurzame gemeentelijke organisatie
 Naar duurzame inwoners
 Naar duurzame bedrijven en organisaties.

Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het tweede en 
derde kwartaal van 2017 van de expeditie Duurzaamheid. De stand van zaken van al 
deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel. 

Afgerond Eerste helft 2017 
afgerond 

Tweede helft 2017 
afgerond

Na tweede helft 
2017 afgerond

Tussenstop/project Actie Voortgang
Duurzaamheidslunch 
over duurzame 
mobiliteit met 
aansluitend een 
challengeweek

De resultaten van de enquête 
over duurzame mobiliteit 
onder medewerkers is 
teruggekoppeld tijdens de 
duurzaamheidslunch op 9 mei. 
Tijdens de lunch is aandacht 
besteed aan bewustwording 
rond duurzaam vervoer en 
werd iedereen uitgedaagd om 
hier aan mee te doen tijdens 
de challengeweek.

In december 2016 is een 
enquête uitgezet over 
duurzame mobiliteit onder de 
medewerkers. Hier werden 
o.a. vragen gesteld over hoe 
medewerkers naar het werk 
komen. Tijdens een 
duurzaamheidslunch zijn de 
resultaten teruggekoppeld en 
tips aangedragen om zelf 
actie te ondernemen. Ook is er 
aandacht geweest voor de 
challengeweek

Challengeweek duurzame 
mobiliteit

Allerlei acties om duurzame 
mobiliteit te bevorderen 
gedurende een week 
(elektrische fietsen ter 
beschikking gesteld, 
bevorderen OV, carpool, 
thuiswerken, etc.) Totale CO2-
besparing: bijna 92 kilo CO2 
(=net zoveel CO2 als ruim 4 
bomen nodig hebben om een 
jaar te kunnen groeien)

Dag van de duurzaamheid Voorbereiden activiteiten voor 
de dag van de duurzaamheid 
op 10-10 
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Tussenstop/project Actie Voortgang
(bewustwordingsactie in 
combinatie met praktische 
tips om zo mensen uit te 
dagen hun gedrag te 
verduurzamen).

Fairtrade gemeente De werkgroep fairtrade werkt 
door om te voldoen aan de 
criteria voor een fairtrade 
gemeente.

Winkels, bedrijven, horeca en 
organisaties die (kunnen) 
voldoen aan de titel fairtrade 
zijn benaderd. Wanneer zij 
voldoen aan de criteria krijgen 
zij een fairtrade-sticker op hun 
deur. Op 13 mei is de eerste 
sticker geplakt bij de DA 
drogisterij.

Aanvragen titel fairtrade 
gemeente

Het streven om tijdens de 
fairtrade week in het najaar 
van 2017 de titel te krijgen, is 
niet haalbaar gebleken. 
Gestreefd wordt naar de 
titeluitreiking eerste helft 
2018.

Repaircafé Elke derde vrijdag van de 
maand een repaircafé in het 
cultuurhuis. Een repaircafé is 
een gratis toegankelijke 
bijeenkomst die draait om 
(samen) repareren. Ook zijn 
deskundige vrijwilligers (de 
klussendienst van SWO) 
aanwezig, met reparatiekennis 
en - vaardigheden op allerlei 
terreinen.

Sinds januari vindt dit 
repaircafé met succes plaats. 
Voortzetting is 
gerechtvaardigd, gezien de 
hoge opkomst elke maand. 
Gekeken wordt of het 
repaircafé bij een andere 
organsiatie ondergebracht 
kan/moet worden.

Verduurzamen 
mobiliteit

Plaatsen laadpalen in de 
openbare ruimte

De eerste laadpalen zijn 
geplaatst en in gebruik 
genomen. 
De aanvragen komen binnen 
bij evensnelladen.nl die de 
aanvragen beoordeeld en de 
vergunningaanvraag indient. 
Er is nog een aantal 
vergunningaanvragen in 
behandeling.

Eemland-alliantie Subsidies VNG voor 
innovatieve aanpak

Voor de verschillende 
subsidies is een plan van 
aanpak opgesteld waarbij 
wordt toegewerkt naar een 
Nul-op-de-meter-woning in 
Woudenberg (jaren ’30 en 
jaren ’70). Hiervoor wordt een 
satelliet PMC (product-markt-
combinatie) gevormd, waarbij 
bestaande PMC’s samen gaan 
werken met lokale bedrijven. 
Hiervoor is een projectleider 
beschikbaar gesteld die voor 
meerdere gemeenten dit 
traject begeleid. De eerste 
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Tussenstop/project Actie Voortgang
contacten met bedrijven zijn 
gelegd en het 
communicatietraject met 
inwoners is voorbereid en 
start in derde kwartaal 2017.

Vergroten aandeel 
duurzaam opgewekt 
energie

SDE+ zonnepanelen 
Cultuurhuis

Eind december 2016 heeft 
gemeente Woudenberg de 
SDE+-beschikking ontvangen 
voor het Cultuurhuis. 
Onderzoek naar de meest 
gewenste wijze van 
financieren wordt uitgevoerd, 
net als inspectie van het dak 
voor definitieve intekening 
aantal zonnepanelen en 
afstemming over de planning 
(i.v.m. gepland onderhoud aan 
het dak).

Postcoderoos Voor mensen die geen 
zonnepanelen op hun eigen 
dak kunnen of willen hebben, 
is een postcoderoosproject 
gestart door stichting 
Duurzaam Woudenberg en 
Greencrowd, met 
ondersteuning van de 
gemeente. 
Inmiddels zijn 431 van de 496 
certificaten (circa 360 
zonnepanelen) 
gecontracteerd. Deze zullen 
worden gelegd op het dak van 
een Woudenbergse 
ondernemer.

Programma 
duurzaamheid 
Cultuurhuis

Uitvoering programma 
duurzaamheid 2017

Elke derde vrijdag van de 
maand is er een repaircafé.

Voorbereiding van de 
Duurzaamheidsmaand oktober 
in het Cultuurhuis.  Onder de 
naam WAUW!denberg start op 
10-10 een divers programma 
dat door loopt tot en met 29-
10. Met onder andere film, 
discussie, infoavond, 
knutselochtenden voor 
kinderen, kunstworkshop, 
matchbeurs, een WAUW!
markt, etc.
Thema ‘duurzame relaties’: 
matchbeurs. De eerste 
matchbeurs van Woudenberg 
zal worden georganiseerd 
tijdens WAUW!denberg op 
vrijdag 27 oktober.

Energiebesparing bij 
bedrijven

Plan van aanpak 
energiebesparing RUD Utrecht

Verdere uitwerking van het 
plan van aanpak op 
gemeentelijk niveau om meer 
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Tussenstop/project Actie Voortgang
aandacht te geven aan 
energiebesparing bij bedrijven 
bij toezicht en handhaving en 
aanpak EED (Energy Efficiency 
Directive) (in samenwerking 
met de RUD Utrecht)

2. Geld
Het budget van duurzaamheid bedraagt € 20.000, waarvan € 11.000 personeelskosten 
zijn. De overige € 9.000 wordt vooral ingezet voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld 
de flyers van WAUW!denberg en het lidmaatschap van het Klimaatverbond en voor het 
duurzaam bouwloket. 
Daarnaast is er VNG subsidie voor de innovatieve aanpakken, in totaal €230.000 per 
aanpak voor de gehele regio. Het gaat om drie aanpakken (een voor VvE, een voor 
verduurzamen jaren ’30-woningen en een voor verduurzamen jaren ’70-woningen). Deze 
wordt vanuit de regio beheerd door 033Energie in Amersfoort. 
Daarnaast wordt vanuit de stuurgroep duurzame economie (Woudenberg werkt samen) 
budget vrijgemaakt voor duurzaamheid. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de 
voorgedragen projecten.

3. Risico’s
Innovatieve aanpakken: Voor deze aanpakken is VNG-subsidie toegekend. De subsidie 
wordt in drie fasen uitgekeerd, elke keer aan het einde van de fase. Er is voorfinanciering 
nodig om de aanpakken goed te kunnen uitvoeren. Risico is dat de volgende fase niet 
wordt toegekend wanneer de resultaten niet worden behaald. Dit risico wordt gedragen 
door de deelnemende gemeenten. Het risico wordt laag geschat.

4. Organisatie
De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoördinator. In de 
klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en 
verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif).

Intern: duurzaamheidsteam (bestaande uit Patricia van Tricht, afdeling Kwaliteit en 
advies, medewerkster communicatie, Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, 
medewerker buitendienst, Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker 
archief, José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator)
Voor bepaalde onderdelen van (sociale) duurzaamheid is ook Pieter de Kruif betrokken. 
Verder wordt nauw samengewerkt met Sandra Neven, beleidsadviseur economie, vindt 
regelmatig overleg plaats met de afdeling communicatie en worden collega’s betrokken 
wanneer dit nodig is. 

Extern: 
- werkgroep ‘Duurzame toekomst Woudenberg’, met vertegenwoordigers van Vallei 

wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei 
wonen, DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de 
verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van 
Beeck, zitting.

- Cultuurhuis: Ina Muller, waarmee samen met vele partijen het programma WAUW!
denberg is opgesteld. 

- Evensnelladen.nl: partij die de vergunningaanvragen voor de laadpalen verzorgt.

5. Tijd 
Innovatieve aanpakken (VNG) hebben relatief een langere doorlooptijd (maar voor de 
ambities die gesteld zijn is de doorlooptijd kort), namelijk eind 2018.
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6. Informatie / communicatie
Informatie intern
Zie onder 4.

Communicatie/burgerparticipatie
De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties. 

7. Kwaliteit
De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden 
gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale 
ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI’s die zijn 
opgesteld. De KPI’s volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke 
organisatie. 

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere 
overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel 
voortgang als inhoud bewaakt. 
8. Gevraagd besluit(en)
Geen. 

9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck José van Beeck 
Woudenberg Woudenberg
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