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Ingekomen stuk 01
Startnotitie RES

E. van 
Oosterom CU

1. Wat is de stand van zaken van het communicatieplan 
(totaal)?

2. Wat is de stand van zaken van het participatieplan?

3. Wat is de stand van zaken van het communicatieplan 
(lokaal)?

4. Op pagina 13 wordt genoemd dat er voor de bijdrage 
vanuit de landbouw aan de RES bij voorkeur een apart 
atelier wordt georganiseerd. Vervolgens worden op 
pagina 21 de thematisch ateliers genoemd: 
energiebesparing, mobiliteit, warmte, innovaties en 
financiering. Landbouw ontbreekt hier: komt er nu wel 
of niet een werkatelier voor landbouw?

1. De concept-versie van het communicatieplan 
wordt besproken in de stuurgroep van 14 
november.

2. Het participatieplan is naar achteren geschoven. 
Bespreking staat nu gepland voor de stuurgroep 
van 28/11.  

3. Deze zal na het regionale  communicatie- en 
participatieplan worden opgesteld.

4. Waarschijnlijk komen er geen aparte thematische 
ateliers, maar worden deze onderdeel van de 
grote stakeholdersbijeenkomst in december. 
Landbouw zal daarin wel meegenomen worden. 
Dit wordt a.s. vrijdag besproken in de stuurgroep.

Ingekomen stuk 01
Startnotitie RES

S. Smit
PvdA-GL

1. Op bladzijde 6 zijn geen ambities bij Woudenberg 
ingevuld. Wat is daarvan de reden en op welke wijze 
kan hier voor Woudenberg een ambitie ingevuld 
worden? 

2. Op welk moment kunnen we de uitkomsten van uw 
onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van 
een vorm van lokale participatie tegemoet zien?

1. Hier is gekeken naar de ambities die gemeenten 
in hun beleidsplannen hebben opgenomen. Voor 
ons is dat Expeditie Duurzaamheid. We volgen de 
wettelijke verplichtingen en ambities van het rijk. 
In de evaluatie/actualisatie van Expeditie 
Duurzaamheid worden de Woudenbergse doelen 
en ambities opnieuw bepaald.

2. Het participatieplan is naar achteren geschoven. 
Bespreking staat nu gepland voor de stuurgroep 
van 28/11.  
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Ingekomen stuk 01
Startnotitie RES

M. van de Hoef
GBW

In de startnotitie wordt de opgave voor de regio Amersfoort 
aangegeven (blz. 9). Los van de vraag of wij hier de goede 
netwerken hebben liggen, zijn wij benieuwd of de opgave 
voor de gemeente Woudenberg ook is doorgerekend. Al is 
het alleen maar om de impact van de opgave duidelijk te 
krijgen voor inwoners. 

1. Als je uitgaat van een evenredig deel besparing van 
energie en opwekking van energie, hoeveel 
windmolens en ha zonneparken zouden dan voor 
Woudenberg noodzakelijk zijn? 

2. Zijn dan alle bestaande en nieuwe woningen van het 
gas af? 

3. En welk deel van de auto’s is elektrisch?

1. Deze zijn gepresenteerd in de raadsbijeenkomst 
van 23 mei door het bureau Overmorgen. Voor 
Woudenberg betekent dit dat er in 2050 14 
windturbines op land (3 MW), 29.000 PV-panelen 
op daken en 87 ha zonnevelden nodig zijn.  

2. Met ingang van 1 juli 2018 mogen er alleen nog 
maar bouwvergunningen worden afgegeven 
zonder gasaansluiting, dus voor nieuwbouw is dit 
al wettelijk geregeld. Voor bestaande bouw zullen 
alle woningen van het aardgas af zijn, wat niet 
hoeft te betekenen dat alle woningen van het gas 
af zijn. Nieuwe ontwikkelingen als biogas en 
waterstof blijven we volgen.  Met het project 
Energie in Woudenberg worden inwoners verleid 
en begeleid om hun woning te verduurzamen om 
zo (stap voor stap en zonder spijt) voorbereid te 
zijn op deze transitie.

3. Dat is lastig te voorspellen. Het streven van het 
rijk is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s 
emissieloos zijn. De verwachting is dat er landelijk 
in 2030 een wagenpark van 1,9 miljoen 
elektrische personenvoertuigen (EV’s) is. Er wordt 
nu vanuit gegaan dat een groot deel daarvan 
elektrisch zou zijn, maar hier moet rekening 
worden gehouden met innovatie.

Ingekomen stuk 02
Jaarrapportages afval 2018

S. Smit
PvdA-GL

1. Op welke wijze gaat de gemeente voorlichting aan 
Woudenbergse inwoners geven om nog betere 
scheidingsresultaten afval te verkrijgen? 

1. Samen met ROVA zijn we met de voorbereiding 
van een voorlichtingscampagne bezig voor de 
bewustwording van betere scheidingsresultaten 
en een betere kwaliteit van het ingezamelde 
afval. Deze zal medio voorjaar 2020 onder de 
Woudenbergse inwoners worden verspreid.

2. Momenteel zijn we de vervolgstappen van de 
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2. U geeft aan in het najaar van dit jaar vervolgstappen 
voor afvalinzameling te bepalen, wanneer kunnen we 
de uitkomsten hiervan verwachten?

afvalinzameling aan het bepalen, incl. betere 
kwaliteit van het ingezamelde afval en het 
verhogen van de scheidingsresultaten. Dit zal 
worden samengevat in ons grondstoffenbeleid 
welke u kunt verwachten in het najaar van 2021.

Ingekomen stuk 02
Jaarrapportages afval 2018

M. van de Hoef
GBW

1. In het college advies wordt aangegeven dat in het 
najaar van alle rapportages de vervolgstappen 
worden bepaald om op die manier de kwaliteit van de 
ingezamelde stromen te verbeteren en waar mogelijk 
tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. 
Worden deze (concept) vervolgstappen eerst 
voorgelegd aan de raad?

2. Sorteerresultaten 2018 Woudenberg
Wil het college nadenken over plaatsing van 
containers in de wijken waar de inwoners “kleine 
apparaten” kwijt kunnen? Zie hiertoe de voorbeelden 
op blz. 3 onder Apparaten.

1. De voorbereidingen voor het bepalen van de 
vervolgstappen zijn inmiddels gestart. Dit in 
voorbereiding op ons grondstoffenbeleidsplan 
welke aan u wordt voorgelegd in het najaar van 
2021.

2. In Woudenberg is er voor gekozen dat de 
inwoners kleine elektrische apparaten (e-waste) 
naar de Milieustraat en de detailhandel (Kruidvat, 
AH, Hoogvliet, Jumbo, Aldi) kunnen brengen. Deze 
inleverpunten zijn ook te vinden op de website 
van wecycle (https://www.wecycle.nl/inleverpunt-
zoeken)
Daarnaast hebben we een repaircafé waar deze 
kleine apparaten kunnen worden gerepareerd.

Ingekomen stuk 05
Ontwerp bestemmingsplan 
Haarweg 11-13

S. Smit
PvdA-GL

In hoeverre verwacht u, gelezen de verwachte bezwaren, dat 
er weer een procedure richting Raad van Stage komt welke 
het proces om te komen tot een realiseerbaar 
bestemmingsplan in de weg kan staan?

Het verstedelijkingsverbod in de Provincie Ruimtelijke 
Verordening (PRV) is aangepast waardoor het 
bestemmingsplan nu wel in overeenstemming is met de 
PRV. Het is inderdaad mogelijk dat er weer beroep wordt 
ingesteld bij de Raad van State maar dat is geen reden 
om af te zien van een herzieningsprocedure.

Ingekomen stuk 06
Verzoek tot verlenging 
ontheffing – experiment 
toekomstgericht wonen

S. Smit
PvdA-GL

Hoeveel doorstromers zijn er tot nu toe geweest met het 
experiment toekomstgericht wonen?

Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij 
cijfers en informatie nodig van Vallei Wonen. Vallei 
Wonen kan deze niet binnen termijn voor deze 
beantwoording aanleveren. Om deze reden zullen we 
deze vraag opnieuw opnemen in de lijst technische 
vragen voor de raadscommissie op 12 november as. 

Ingekomen stuk 06
Verzoek tot verlenging 
ontheffing – experiment 

M. van de Hoef
GBW

Hoeveel huishoudens hebben in de afgelopen twee jaar 
gebruik gemaakt van het aanbod doorstroming?
Zijn alle vrijkomende sociale woningen verhuurd aan 

Zie de beantwoording hierboven a.u.b.

https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken
https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken
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toekomstgericht wonen huishoudens van buiten Woudenberg? Is ontheffing tot juli 
2020 niet te kort om het experiment gewijzigd door te 
zetten?

Ingekomen stuk 11
Openbaarmaking 
nevenfuncties en 
neveninkomsten

S. Smit
PvdA-GL

In hoeverre en in welke mate hebben de wethouders en 
burgemeester nevenfuncties? Zo ja, wat is de eventuele 
hoogte van de inkomsten van deze nevenfuncties?

De nevenfuncties van de collegeleden staan vermeld op 
de gemeentelijke website (button gemeenteraad en 
college/samenstelling college en B&W). Het gaat om 
onbezoldigde nevenfuncties. Wethouder Vlam ontvangt 
voor twee nevenfuncties (Lid Rvt vfonds en Lid Rvt 
Gezondheidscentrum De Roerdomp) een vrijwilligers-
vergoeding.

Ingekomen stuk 12
Jaarrapportage 2018 RUD 
Utrecht op verzoek v/d 
GBW-fractie opnieuw 
opgenomen bij de 
ingekomen stukken

P. van Schaik
GBW

Wat is de reden van de overschrijding van het aantal uren 
besteed aan Dienstverlening?

Nee, dat er een beleidsmedewerker van de RUD bij ons 
aanwezig was verklaart niet de overschrijding van deze 
kostenpost. Tevens moest er een inhaalslag worden 
gemaakt. Dit viel samen met de aantrekkende economie 
met een toename aan bouwaanvragen, wat leidde tot 
extra bodemonderzoeken en aangevraagde milieu-
vergunningen. Hiervoor zijn in 2018 twee extra 
opdrachten verleend aan de RUD. Tenslotte hebben we 
de dienstverlenende overeenkomst (DVO) met de RUD 
structureel opgehoogd omdat we nu alle verplichte 
bodemtaken bij hen hebben belegd. Dat is efficiënt. 
Daardoor vervallen deze personeelskosten bij 
Woudenberg. Voor volgend jaar wordt deze mate van 
overschrijding op het DVO dus niet meer verwacht. NB: 
de markt kan fluctueren t.a.v. het aantal aangevraagde 
vergunningen. Daar hebben we geen invloed op. We zijn 
en blijven verplicht om deze binnen de wettelijke termijn 
af te handelen.

Ingekomen stuk 17
Verzoek om fietspad langs 
Voskuilerdijk en Oud 
Willaer

S. Smit
PvdA-GL

In hoeverre deelt u de zorgen van de schrijver? 
Welke acties bent u voornemens uit te  voeren naar 
aanleiding van dit schrijven?

Verkeersdeelnemers dienen de verkeersregels op te 
volgen en het verkeersgedrag aan te passen aan de 
omstandigheden. De aanleg van een fietspad is 
ruimtelijk niet inpasbaar. Wat betreft de aanbevelingen 
over onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorziening 
en het wegdek, zullen wij meenemen in de beoordeling 
bij de weginspectie en als blijkt dat de verkeers-
veiligheid in gevaar is nemen wij passende maatregelen.

Ingekomen stuk 17
Verzoek om fietspad langs 
Voskuilerdijk en Oud 

M. van de Hoef
GBW

Hier wordt door een bewoner een verkeersveiligheids-
probleem aangekaart en een oplossing aangedragen aan de 
Raad. Vraag is wat het (procedurele) antwoord zou zijn als 

De aanleg van een fietspad is ruimtelijk niet inpasbaar. 
De aanbevelingen over onderhoudswerkzaamheden aan 
groenvoorziening en het wegdek zullen wij meenemen in 
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Willaer deze mail gericht was geweest aan het College. de beoordeling bij de weginspectie en als blijkt dat de 
verkeersveiligheid in gevaar is nemen wij passende 
maatregelen.

Ingekomen stuk 19
Participatie en 
communicatie rond 
Henschotermeer

M. van de Hoef
GBW

In de brief wordt vermeld dat 15 personen op de informatie-
bijeenkomst hun ideeën omtrent het Henschotermeer met 
de initiatiefnemers hebben gedeeld. Mogen wij er van uit 
gaan dat de reacties van deze personen integraal worden 
weergegeven bij het eerste ontwerp van het bestemmings-
plan, aangezien de bijeenkomst bedoeld was als formeel 
moment voor de draagvlakmeting van de omgeving? 
Eveneens de vraag of de beantwoording van de reacties die 
rechtstreeks aan deze personen zijn verstuurd tegelijk met 
het eerste ontwerp van het bestemmingsplan aan de Raad 
ter kennis komen?

U mag hier inderdaad van uitgaan.

Ingekomen stuk 20
5G-netwerk

S. Smit
PvdA-GL

Kunnen wij het antwoord/de afdoening van het college 
hierover ontvangen? Dit ook omdat wij vragen van inwoners 
hebben ontvangen.

Dit is uiteraard mogelijk. Er zijn de afgelopen tijd 
meerdere brieven over dit onderwerp aan het 
gemeentebestuur verzonden. Ons standpunt/reactie 
naar briefschrijvers op dit moment is dat we op de 
hoogte zijn van de plannen van de Rijksoverheid over de 
uitrol van het 5G-netwerk voor digitale ontwikkelingen. 
5G betekent meer glasvezel, meer antennes en meer 
kleine ontvangers. Gemeenten gaan niet over het G5-
netwerk waarbij kabels bij de glasvezelkabels in de 
grond worden gelegd. Wat betreft de antennes en kleine 
ontvangers is op dit moment is nog veel onduidelijk. 
Wordt bijvoorbeeld de plaatsing van antennes 
vergunningsvrij? Kunnen antennes gecombineerd 
worden met bijvoorbeeld lantaarnpalen, bushokjes en 
dergelijke? Moeten gemeenten verplicht meewerken aan 
het plaatsen van installaties? Of het de gezondheid 
schaadt zijn de meningen verdeeld. Nader onderzoek 
wordt nog gedaan. De gemeente doet zelf geen 
onderzoek naar gevolgen voor de volksgezondheid maar 
zal nadere onderzoeken respecteren die door of namens 
het Rijk worden gedaan. Als er meer duidelijkheid is 
vanuit het Rijk (of de VNG) kunnen we als gemeente 
hiervoor beleid ontwikkelen. Tot die tijd werken we niet 
aan nieuw beleid over de aanpak en uitrol van het 5G-
netwerk. Bovenstaand standpunt zal verwerkt worden in 
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de reactie van het college op deze brief.


