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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 2018 van de expeditie Duurzaamheid. De stand van zaken van al
deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel.
Afgerond

Tweede helft 2018
afgerond

Eerste helft 2019
afgerond

Tussenstop/project
Duurzaamheidsteam

Actie
Bewustwording duurzaamheid
binnen de ambtelijke
organisatie

Programma
duurzaamheid
Cultuurhuis

Uitvoering programma
duurzaamheid 2018
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Na eerste helft
2019 afgerond

Voortgang
Duurzaamheidslunch voor de
collega’s waarbij een
duurzaamheidsthema verder
wordt uitgelicht. Tijdens deze
duurzaamheidslunch was het
thema ‘voedsel’. Aan de hand
van een quiz werd op een
ludieke kennis vergroot, de
lunch was volledig vegetarisch
en er werd nieuw voedsel
aangeboden: een gerecht met
insecten!
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). .
Onder de naam WAUW!
denberg is op zaterdag 26 mei
een divers programma rond
duurzaamheid gepresenteerd.
Het thema was “Ruil je rijker
en voedsel”, met o.a.
kledingruilbeurs, lezingen,
repaircafé en dorpssoep.

Tussenstop/project

Actie

Fairtrade gemeente

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

Aanvragen titel fairtrade
gemeente
Eemland-alliantie

Subsidies VNG voor
innovatieve aanpak
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Voortgang
De voorbereidingen voor
WAUW!denberg rond de dag
van de duurzaamheid (10 t/m
14 oktober) zijn in het tweede
en derde kwartaal getroffen.
Thema van deze week is
‘duurzame relaties’ met een
kinderactiviteit, een energieen opvoedcafé, een film,
matchbeurs, multiculturele
middag en samen op zondag.
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. Horeca is lastig gebleken
en de laatste groep die nog
niet voldoet.
Titel is in Q2 aangevraagd,
maar werd net te mager
bevonden. Nieuwe streven is
Q4 aanvragen van de titel.
Voor het verduurzamen van de
particuliere woningbouw is
gekozen voor het ontwikkelen
van een aanpak voor de jaren
’70 huizen (particulier bezit).
Hiervoor wordt samengewerkt
met de Woudenbergse
bedrijven en makelaars. Zij
hebben een training gevolgd
voor het verduurzamen van
een woning naar nul-op-demeter. Daarnaast worden er
referentiewoningen
omschreven. Deze zullen
gebruikt worden bij de
wijkaanpak.
Bovendien worden er
energieadviezen gegeven aan
huiseigenaren voor €49,50
(door subsidie van gemeente
en eigen bijdrage van de
adviseur)
www.energie-inwoudenberg.nl is in de lucht
voor informatie en subsidieaanvraag.
Er zijn 3 energiecoaches
opgeleid die inwoners tips en
adviezen geven over
energiebesparing.
Energie in Woudenberg was
aanwezig met de energie
experience center tijdens
Haantjesdag en op 10 oktober

Tussenstop/project

Actie

Voortgang
is in het cultuurhuis een
energiecafé georganiseerd
waar inwoners in gesprek
konden over het
verduurzamen van hun
woning.

Postcoderoos

Landelijk
klimaatakkoord

Regionale Energiestrategieën
(RES)
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Met de regio worden de
mogelijkheden onderzocht
voor financieren van
grondgebonden woningen en
wordt gewerkt aan een
aanvraag van een Europese
ELENA-subsidie voor het
verduurzamen van huizen in
VvE-verband.
De gemeente heeft de
brandweerkazerne
beschikbaar gesteld voor het
plaatsen van zonnepanelen
voor de postcoderoos.
Hiervoor is een
huurovereenkomst van 15 jaar
voor ondertekend.
In de afgelopen periode is er
geen duidelijkheid verschaft
vanuit het Ministerie van
Economische Zaken en
Klimaat (EZK) omtrent de
(herziene) de
Postcoderoosregeling. De
verwachting vanuit de
branche organisaties is dat
het EZK voor het einde van dit
jaar de Tweede Kamer zal
informeren. Vanwege deze
aanhoudende onzekerheid
wordt met de uitvoering van
de projecten gewacht totdat
er meer duidelijkheid komt
vanuit EZK.
Een RES is een regionaal
samenwerkingsverband voor
de ruimtelijke inpassing van
de energietransitie waarbij
o.a. de regionale vertaling van
de nationale afspraken uit het
Klimaatakkoord worden
uitgewerkt. Er is voorgesteld
het opstellen van de RES bij
het regiobureau Amersfoort te
beleggen. In deze periode is
verkennend voorwerk gedaan
door het regiobureau en
offertes aangevraagd voor de
energieanalyses.

Tussenstop/project
Expeditie
Duurzaamheid na
2018

Actie
Opstellen vervolg

Voortgang
In Q4 wordt gewerkt aan een
plan van aanpak voor een
nieuw duurzaamheidsplan.
Accent zal komen te liggen bij
de energietransitie. Naar
verwachting wordt er ingezet
op een participatietraject met
de samenleving.

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 mede
financieren van onderzoek naar de mogelijkheden van het financieren van het
verduurzamen van grondgebonden woningen en de ELENA-aanvraag en de
energieanalyse ten behoeve van de RES. Hiermee wordt het budget overschreden.
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. Voor 2 van de drie
aanpakken heeft de regio goedkeuring gekregen om door te gaan naar de derde en
laatste fase. De andere aanpak is later gestart en zit nog in fase 2.
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. Doordat de stuurgroep in deze periode niet actief was, is er geen
uitputting op dit budget.
3. Risico’s
Innovatieve aanpakken: Voor deze aanpakken is VNG-subsidie toegekend die in drie fasen
werd uitgekeerd, elke keer aan het einde van de fase. Omdat de investeringen vaak
eerder plaatsvonden dan de subsidie werd verleend, hebben de deelnemende gemeenten
garant gestaan. Inmiddels is dit financiële risico weggenomen doordat de subsidies zijn
uitgekeerd.
Wanneer de subsidies ophouden, is het heel wenselijk om het project binnen de
gemeente voort te zetten. Hiervoor moet dan een passend budget beschikbaar worden
gesteld.
Voor het opstellen van de RES is het nog niet geheel duidelijk wat hiervoor moet worden
opgeleverd en wanneer. Wel is duidelijk dat het een forse extra inzet van capaciteit met
zich meebrengt en nodige onderzoeken. Hoe dit ingevuld gaat worden, is op dit moment
nog niet duidelijk, maar zal waarschijnlijk wel extra kosten met zich meebrengen.
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, Marnix van Lien, Interne dienstverlening,
medewerker archief 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:
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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.
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 de innovatieve aanpakken VNG en de RES.

5. Tijd
Innovatieve aanpakken (VNG) hebben relatief een langere doorlooptijd (maar voor de
ambities die gesteld zijn is de doorlooptijd kort), namelijk eind 2018/ begin 2019.
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
Simone van der Marck
Woudenberg

Naam behandelend ambtenaar
José van Beeck
Woudenberg
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