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  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Ja 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : uitvoeringsprogramma aanpak duurzaamheid 2021-2022 
  
Advies  : - Het uitvoeringsprogramma goedkeuren en  

- VKA aan de raad aanbieden 

  

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

2-2-2021 J. van Beeck              

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.V.T.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   
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Secretaris     
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Inleiding 

In mei 2020 heeft de gemeenteraad de oplegger bij Expeditie Duurzaamheid vastgesteld: de 

oplegger Aanpak Duurzaamheid gemeente Woudenberg. In deze oplegger staan 4 pijlers 

centraal, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. 

Deze laatste is toegevoegd nadat hiervoor een motie was aangenomen in de raad.  

Als uitwerking van de oplegger is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staan de 

werkzaamheden voor 2021 en (wat globaler) voor 2022 beschreven.  

 

Centrale vraag 

Gaat u akkoord met het voorliggend uitvoeringsprogramma? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Met dit uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt aan welke thema’s wij de komende 

jaren onze aandacht gaan besteden. In het uitvoeringsprogramma staan de werkzaamheden 

beschreven die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke doelstellingen en bijdragen aan de 

ambities die Woudenberg heeft op het gebied van duurzaamheid.  

Door middel van voortgangsrapportages zullen college en raad worden geïnformeerd over de 

voortgang en uitputting financiën.  

 

Kader 

Oplegger Aanpak Duurzaamheid 

 

Argumenten 

Bij de oplegger Aanpak duurzaamheid is vastgesteld rond welke duurzaamheidsthema’s wij ons 

gaan focussen de komende jaren. In het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt hoe we dit gaan 

doen.  

Met dit uitvoeringsprogramma brengen we samenhang in de diversiteit aan onderwerpen 

rondom duurzaamheid, waardoor ook inzichtelijk wordt wanneer verschillende onderwerpen 

spelen en waar er koppelkansen zijn (bijvoorbeeld op het vlak van communicatie).  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Met dit uitvoeringsprogramma wordt geregeld dat Woudenberg bezig blijft met actuele thema’s 

op het gebied van duurzaamheid, op een manier die goed bij Woudenberg past: realistisch, 

pragmatisch en uitvoerbaar. De samenleving speelt een belangrijke rol; zij denken en doen 

mee. 

 

Maatschappelijke participatie 

Grote thema’s vragen veel van de samenleving. Zij zullen dan ook actief worden betrokken. 

Voorbeelden hiervan zijn de participatietrajecten van de RES en de transitievisie warmte, maar 

ook het project Energie in Woudenberg, waar stichting Duurzaam Woudenberg een belangrijke 

rol inneemt.  

Voor het uitvoeringsprogramma is advies gevraagd bij de stichting Duurzaam Woudenberg. 

Hun reactie en de beantwoording zijn als bijlagen bij dit advies toegevoegd. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

In deze rapportage geeft een weergave van de activiteiten die gepland staan.   

 

Financiële consequenties 

Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 

toelichting nodig.  

 

Aanpak/uitvoering 

Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma kan de uitvoering als beschreven worden 

voortgezet/ gestart.  

 

Conclusie 

Akkoord gaan met het uitvoeringsprogramma. 
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Communicatie 

In het uitvoeringsprogramma is het communicatieplan in de vorm van een boodschappenhuis 

toegevoegd.  

 

Bijlage(n) 

• Uitvoeringsprogramma aanpak duurzaamheid 2021-2022 

• Reactie stichting Duurzaam Woudenberg 

• Beantwoording reactie stichting Duurzaam Woudenberg 

 


