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Inleiding 
Natuur en milieu federatie Utrecht vraagt in haar brief aandacht voor het optimaal gebruik 
maken van de mogelijkheden om duurzaamheid op te nemen in de prestatieafspraken. Zij 
geven aan waar informatie over de diverse onderdelen kan worden gevonden. Daarnaast 
bieden zij aan toelichting te geven over wat er speelt op het gebied van duurzaamheid i.v.m. 
de prestatieafspraken. 

Centrale vraag 
Gaat het college akkoord met de beantwoording van deze brief volgens bijgaande concept
antwoordbrief? 

Beoogd resultaat (wat ) 
• aanvullende kennis over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Aardgasloos/Nul-
op-de-meter en circulaire economie en 
• aanvullende kennis over de mogelijkheden die de prestatieafspraken bieden om 
duurzaamheidsafspraken vast te leggen. 

Kader 
Expeditie Duurzaamheid 
Prestatieconvenant Wonen 2017-2019 

Argumenten 
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel. Het is goed om dit op de voet 
te blijven volgen daarom gaan de beleidsmedewerker Wonen, Zorg en Welzijn en de 
duurzaamheidscoördinator samen in gesprek met mevrouw Benschop 

Duurzaamheid 
Bijdrage aan de algemene ambitie om op alle vlakken van Woudenberg een duurzame 
gemeente te maken. 

Draagvlak 
n.v.t. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Door in gesprek te gaan met Natuur en milieu Utrecht doen we kennis op die we in de praktijk 
kunnen toepassen. 

Financiële consequenties 
n.v.t. 

Aanpak/ui tvoer ing 

We maken een afspraak en gaan in gesprek 

Conclusie 
Wij adviseren u volgens bijgevoegde brief te antwoorden 
Communicatie 
n.v.t. 

Bij lage(n) 
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