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Voortgangsrapportage Nummer: 3 

Datum : 10 december 

2019 

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. Formeel is het duurzaamheidsplan niet meer geldig, maar 

vanwege allerlei (landelijke) ontwikkelingen is gewacht met het opstellen van een 

vervolg. De acties, voortkomend uit Expeditie Duurzaamheid, worden in de tussentijd 

gewoon voortgezet en aangevuld met de landelijke ontwikkelingen.  

De stand van zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel.  

 

 

Afgerond  Eerste helft 2019 

afgerond  

Tweede helft 2019 

afgerond 

Na tweede helft 

2019 afgerond 

 

 

Tussenstop/project Actie Voortgang 

Duurzaamheidsteam Bewustwording duurzaamheid 

binnen de ambtelijke 

organisatie 

In Q2 en Q3 zijn er door 

andere prioriteiten geen 

activiteiten ondernomen door 

het duurzaamheidsteam.  

Gemeente 

Woudenberg als 

Fairtrade gemeente 

De werkgroep fairtrade werkt 

om te voldoen aan de criteria 

voor een fairtrade gemeente. 

Titel is in Q2 2019 

aangevraagd en behaald. Op 3 

juli is de titel uitgereikt! 

Titel fairtrade gemeente 

behouden 

De werkgroep fairtrade blijft 

actief om de titel te behouden 

Bewust maken van 

duurzaamheid 

Repaircafé Elke derde vrijdag van de 

maand is er een repaircafé 

(gemeente geeft aan Stichting 

Duurzaam Woudenberg een 

financiële bijdrage om de 

voortgang van het repaircafé 

te garanderen). Het repaircafé 

blijft een succes in 

Woudenberg! 

WAUW!denberg Onder de naam 

WAUW!denberg worden rond 

de dag van de duurzaamheid 

(7 t/m 12 oktober) allerlei 

activiteiten rondom 

duurzaamheid georganiseerd. 
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Het thema was deze keer 

‘Biodiversiteit en 

voedselomgeving’. 

Activiteiten: 2 lezingen, een 

filosofiemaaltijd, lunch-cult-

uurtje, kinderkookworkshop, 

op de koffie bij de imkers en 

wedstrijd voor de hoogste 

zonnebloem. 

Het energieverbruik 

bij bestaande 

woningen 

verminderen 

Energie in Woudenberg Er zijn 3 referentiewoningen 

omschreven in een flyer. 

Bewoners van deze 

referentiewoningen kregen 

hiermee inzicht in de beste 

opties om hun woning te 

verduurzamen.  

In april is er een 

informatieavond geweest voor 

bewoners van de 

referentiewoningen. Hier 

waren ook bedrijven aanwezig 

en was na afloop de 

mogelijkheid om direct in 

gesprek te gaan en/of een 

afspraak te maken met de 

energiecoaches. De avond was 

goed bezocht.  

Het vervolg van Energie in 

Woudenberg is in 

ontwikkeling. Hier wordt een 

wijkaanpak verder uitgewerkt, 

is een mailing en een 

informatieavond in 

voorbereiding. 

Regeling Reductie 

Energiegebruik (RRE) 

Half oktober is een regeling 

opengesteld om 

woningeigenaren te 

stimuleren hun woning te 

verduurzamen. De aanvraag 

wordt op dit moment 

voorbereid, samen met 

gemeenten in de regio 

Amersfoort die gebruik maken 

van hetzelfde energieloket 

(Duurzaam Bouwloket).  

De RRE is onderdeel van de 

uitvoering van de Urgenda-

uitspraak. 
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Postcoderoos De gemeente heeft de 

brandweerkazerne 

beschikbaar gesteld voor het 

plaatsen van zonnepanelen 

voor een postcoderoos. 

Hiervoor is een 

huurovereenkomst van 15 

jaar voor ondertekend.  

Half september zijn de 140  

zonnepanelen geïnstalleerd en 

wordt verrekend met de 

deelnemers. 

Landelijk 

klimaatakkoord 

Regionale Energiestrategieën 

(RES) 

Op 28 juni 2019 werd het 

klimaatakkoord 

gepresenteerd.  

In het klimaatakkoord wordt 

gesteld dat elke regio een 

regionale energiestrategie 

(RES) moet opstellen.  

Een RES is een regionaal 

samenwerkingsverband voor 

de ruimtelijke inpassing van 

de energietransitie. De 

gemeenten die bij de RES van 

de regio Amersfoort (m.u.v. 

Nijkerk en Barneveld) zijn 

aangesloten, hebben een 

energietransitieatlas (ETA) op 

laten stellen, waarin inzicht 

wordt verkregen in onder 

andere het (toekomstige) 

energieverbruik en de 

mogelijkheden om duurzame 

energie op te wekken. De ETA 

van Woudenberg is op 23 mei 

aan de gemeenteraad 

gepresenteerd. 

 Met de regio is een startnotitie 

voor de RES opgesteld, 

waarbij duidelijk is wat de 

kaders en randvoorwaarden 

zijn en wat de opgave is. Ook 

is er in een energiemix 

aangegeven hoeveel 

duurzame energie er in 2050 

moet worden opgewekt in de 

regio  

  Door middel van regionale, 

lokale en thematische ateliers 

wordt de benodigde input 

vergaard om te kunnen 

komen tot een bod aan het 

rijk. Het concept-bod moet 

voor 1 juni 2020 aan het rijk 

worden aangeboden, wat 

betekent dat het concept-bod 

in maart gereed moet zijn 
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voor besluitvorming.  

 Transitievisie warmte Uiterlijk eind 2021 (mede op 

basis van de regionale 

energiestrategie) wordt van 

elke gemeente verwacht dat 

zij een transitievisie warmte 

hebben vastgesteld waarin het 

tijdspad waarin wijken worden 

verduurzaamd, is vastgelegd. 

De transitievisie wordt tevens 

onderdeel van de 

Omgevingsvisie in het kader 

van de Omgevingswet 
 

2. Geld 

Het budget van duurzaamheid bedraagt € 9.000, Deze zijn onder andere ingezet voor 

communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de flyers van WAUW!denberg), subsidie 

energieadvies, lidmaatschap van het Klimaatverbond, het duurzaam bouwloket en kosten 

voor Energie in Woudenberg.  

 

In de zomernota en kadernota is extra budget aangevraagd voor Energie in Woudenberg. 

 

Wanneer de RRE wordt toegekend, betekent dit nog extra middelen voor het nemen van 

concrete maatregelen voor particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van 

vouchers. Het gaat in totaal om een bedrag van maximaal €90 per woning (particulier 

bezit). 

 

3. Risico’s 

Energie in Woudenberg: 

Omdat de externe projectleider zich op termijn terug zal trekken, komen de 

werkzaamheden steeds meer bij de vrijwilligers terecht. De continuïteit van dit project 

moet gewaarborgd worden door de vrijwilligers van Duurzaam Woudenberg. Dit is een 

zeker risico.  

 

Voor de RES is extra inzet nodig van (o.a.) de duurzaamheidscoördinator. Dit kan de 

voortgang van andere projecten in gevaar brengen.  

4. Organisatie 

De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoördinator. In de 

klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en 

verantwoordelijk wethouder (Marleen Treep). 

 

Intern: duurzaamheidsteam (Karel Pepplinkhuizen, interne dienstverlening, 

gebouwenbeheer, Harry van der Kleijn, interne dienstverlening, financiën, Peter Sneep, 

Realisatie en beheer, medewerker buitendienst, Ben van den Hoven, beleidsadviseur 

verkeer en vervoer en José van Beeck, Beleid en ontwikkeling, 

duurzaamheidscoördinator). 

 

Voor bepaalde onderdelen van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt met de 

beleidsadviseur economie, voor de RES met de beleidsadviseur ruimte en vindt 

regelmatig overleg plaats met de afdeling communicatie. Andere collega’s worden 

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, Marleen Treep, en duurzaamheidscoördinator, José 

van Beeck, zitting. 
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- Stichting Duurzaam Woudenberg. 

- Imkervereniging. 

- Cultuurhuis: Ina Muller, waarmee samen met vele partijen het programma 

WAUW!denberg is opgesteld.  

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

- Via energie-in-woudenberg met ondernemers, makelaars, inwoners, adviseurs, 

energiecoaches. 

- Werkgroep fairtrade.  

- Postcodestroom, voor het project postcoderoos. 

- Regionale samenwerking voor het verduurzamen van de woningen (welllicht RRE) 

en de RES met de gemeenten van de regio Amersfoort (m.u.v. Barneveld en 

Nijkerk) 

 

5. Tijd  

Naast bovengenoemde activiteiten zal op korte termijn de actualisatie van Expeditie 

Duurzaamheid worden afgerond. Hierin zal een doorkijk worden gegeven naar de 

prioriteiten die de komende jaren op het gebied van duurzaamheid wenselijk zijn. 

 

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 

            

 


