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Masja Prins

Onderwerp: FW: DEF beantwoording Extra vragen PvdA|GL nav onttrekking reserve 

duurzaamheid: graag mailen aan alle fracties

Bijlagen: Nieuwsbrief aan volksvertegenwoordigers Regio Amersfoort december 2020 .pdf; 

Plan van Aanpak RES 1.0 (definitief, versie 24 nov 2020).pdf

 

 

Van: Simone van der Marck  

Verzonden: maandag 14 december 2020 20:46 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: DEF beantwoording Extra vragen PvdA|GL nav onttrekking reserve duurzaamheid: graag mailen aan 

alle fracties 

 

 

  

Van: Sierd Smit  

Verzonden: donderdag 10 december 2020 09:10 

Aan: Klaas Wiesenekker  

CC:  

Onderwerp: vragen naar aanleiding van najaarsrapportage 

  

Goedemorgen Klaas, 
  

Zoals je weet hebben wij het agendapunt 10 Financiële Najaarsrapportage 2020 en 
aanwending reserves Omgevingswet en reserve Duurzaamheid voor 2021 geagendeerd voor 
de aanstaande raadsvergadering m de mogelijkheid te hebben een amendement en/of 
motie in te kunnen dienen. Gisteravond hebben we daar intern verder over van gedachten 
gewisseld en geconstateerd dat we voor voornoemde afwegingen nog een paar aanvullende 
vragen hebben. Graag zien we deze beantwoord. 
  

1. We hebben van de wethouder begrepen dat de EUR 50.000 al besteed wordt. Aan 
welke activiteiten, waaronder de extra ict en werkprocessen zoals genoemd in de 
beantwoording van en technische vraag van de SGP, is dit bedrag inmiddels besteed 
en in welke grootte? Wanneer is met deze activiteiten begonnen en wanneer zijn 
deze afgerond? 

De technische vraag van de SGP is geïnterpreteerd alsof deze over de omgevingswet ging. Voor 

duurzaamheid is er geen sprake van extra kosten voor ICT of proces. Dit budget wordt aangewend 

voor nader onderzoek voor het duiden van het bod RES wat we als gemeente nu al moeten 
uitvoeren. Zie ook de nieuwsbrief over de RES. Het RES proces gaat uit van lokale participatie en 

uitwerking van diverse sporen, de eerste resultaten zijn in januari/februari nodig om meegenomen te 
kunnen worden in de besluitvorming voor RES 1.0.    

 

2. Welke andere activiteiten worden nog bekostigd uit deze EUR 50.000 en in 
welke omvang? Wat is hiervoor het beoogde tijdpad? 

Ter voorbereiding energietransitie (RES 1.0 en implementatie lokaal in Woudenberg) worden 

in 2021 extra activiteiten ingezet om tot een definitief bod te komen en om daarna uitvoering 

te kunnen geven aan het paf. Het realiseren van het bod vraagt extra voorbereiding, 
afstemming met partners, communicatie en participatie om het conceptbod van 0,5 terrawatt 

te halen. Het zijn stappen die nodig zijn voor het bod en de lange termijn van de RES, 
hiermee wordt gelijktijdig invulling gegeven aan de lokale doelstellingen van de energie 

transitie. Hiervoor is specifieke deskundigheid nodig op het gebied van opwek van duurzame 

energie. Wij stellen u voor een deel van de reserve duurzaamheid ad. € 50.000 nu 
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beschikbaar te stellen, zodat Woudenberg aan de gewenste voorbereiding op het bod kan 
voldoen. De reserve is gevormd door bijdrage van het rijk die wij ontvangen hebben voor de 

lokale werkzaamheden voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Via de reguliere 
voortgangsrapportages wordt de raad op de hoogte gehouden over de voortgang van de 

energietransitie. Te denken valt aan het realiseren van de mogelijkheden van zonne-energie 

bij parkeerplaatsen en op bedrijfsdaken, maar ook de uitwerking van de moties van de raad 
uit september.   

 

3.    Wat is de onderliggende motivering van de eventuele gemaakte 
keuzes bij de antwoorden op de vorige twee vragen? 

De reserve is gevormd door bijdrage van het rijk die wij ontvangen hebben 

voor de lokale werkzaamheden voor de uitvoering van het klimaatakkoord en 
daarmee inzetbaar voor werkzaamheden in het kader van de RES. 

(Letterlijke tekst in de decembercirculaire 2019: Deze bijdrage is bedoeld 

voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle 
gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt 

dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van 
het Klimaatakkoord). 

 

4. Op basis waarvan bent u tot voornoemde keuzes gekomen? 

Er is geen geld gereserveerd in de begroting 2021 voor deze werkzaamheden en er 
is een bestemmingsreserve duurzaamheid hiervoor beschikbaar.  

 

5. Wat is de relatie van de bestedingen uit de antwoorden van de eerste vragen met de 
begroting voor het bijna afgelopen jaar 2020 en de begroting voor  2021? 

Het gaat om extra bestedingen, die het proces van de RES duidelijk 

geworden. Het proces van de RES is een nieuw type proces, waar werkende 
weg in heel Nederland bezien moet worden welke proces stappen nodig zijn. 

Uitgangspunt van de RES is dat veel lokaal gebeurt, nu duidelijker wordt wat 

de lokale activiteiten zijn is het pas mogelijk omdat aan geld te koppelen.  

 

In hoeverre ligt er een relatie met de bedragen zoals afgelopen 
dinsdagavond geciteerd zijn uit het raadsvoorstel van afgelopen mei: 
‘Voor het uitvoeren van het duurzaamheidsplan is in de gemeentelijke 
begroting jaarlijks een bedrag van €9.000 opgenomen. Daarnaast is 
er voor klimaatdoelstellingen structureel €15.000 opgenomen en voor 
2020 incidenteel €25.000 (opstellen warmtevisie). In de 
decembercirculaire 2019 is duidelijk geworden dat er voor 
Woudenberg budget beschikbaar is gesteld voor: 

• Transitievisie warmte: €202.101 

• Energieloket: € 25.000 

• Wijkaanpak: €9.997 
Er wordt in 2020 bezien hoe deze budgetten ingezet gaan 
worden en waar er koppelingen gelegd kunnen worden. In de 
kadernota 2021 zal worden aangegeven hoe deze middelen 
worden besteed. 
Naast de middelen die beschikbaar zijn gesteld via de 
decembercirculaire, heeft Woudenberg budget gekregen vanuit 
de Regeling Reductie Energiegebruik. Hierin kunnen 
woningeigenaren vouchers krijgen om energiebesparende 
maatregelen te nemen. In totaal is er aan Woudenberg €67.500 
(incl. BTW) toegekend. ‘Energie in Woudenberg’ heeft een 
werkprogramma 2020 opgesteld en bereidt acties voor om hier 
voortvarend mee aan de slag te gaan.’ 
Het gaat om andere werkzaamheden dan de werkzaamheden zoals 

hierboven beschreven. De bedragen die nu aangevraagd worden, 

zijn voor werkzaamheden in relatie tot de RES en worden 

gefinancierd uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. De 
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gemeenteraden hebben in september 2020 besloten over het 

conceptbod RES 1.0. Op basis daarvan is gestart met de 

voorbereidingen van het definitieve bod. Het plan van aanpak, zoals 

beschreven in bijgaande nieuwsbrief, beschrijft welke stappen 

daarvoor nodig zijn. De kosten die hiermee gepaard waren nog niet 

bekend bij besluitvorming over de oplegger Aanpak Duurzaamheid 

in mei 2020. 

 

6. Op welke wijze komt de besteding van de genoemde EUR 50.000 terug in het 
uitvoeringsplan duurzaamheid? 

In de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma 

aanpak duurzaamheid wordt deze besteding opgenomen in 

het overzicht en toegelicht. Het Uitvoeringsplan 

Duurzaamheid wordt vastgesteld door het college en via de 

ingekomen stukken ter informatie aan u aangeboden. 

 

7. Welke informatie hebben, naast de gegeven antwoorden, nog meer nodig om te 
komen tot de eerder genoemde goede afweging? 

Er loopt veel op het gebied van duurzaamheid (bv 

RES, transitievisie warmte, Energie in Woudenberg, 

RRE, WAUW!denberg) en waar mogelijk worden 

verbanden tussen deze trajecten gelegd. Het is 

belangrijk dat we nu ook verbanden leggen tussen 

deze verschillende trajecten, zodat een integrale 

aanpak en heldere communicatie aan en 

zorgvuldige participatie van inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties over de 

verschillende trajecten wordt gerealiseerd.  

 

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

  

Met vriendelijke groet, 

Sierd Smit 

plv. commissielid fractie PvdA/GroenLinks 


