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Gezonde Leefomgeving7 januari 2021

Reactie op uw advies bij concept Uitvoeringsprogramma Aanpak Duurzaamheid

Geachte leden van Stichting Duurzaam Woudenberg,
Op 23 december jl . hebben wij u gevraagd advies uit te brengen over hetUitvoeringsprogramma Aanpak Duurzaamheid 2021-2022 . Op 7 januari jl . hebben wijuw reactie ontvangen . Wij danken u hartelijk voor uw inzet en geven u in deze briefonze reactie . Het is fijn om te zien dat Stichting Duurzaam Woudenberg zo betrokken isbij het verduurzamen van Woudenberg .
Algemeen :Dit uitvoeringsprogramma is gericht op de activiteiten die we in Woudenberguitvoeren met betrekking tot duurzaamheid . We gaan dus niet of slechts beperktin op wat er in de regio gebeurt. Daarnaast zullen we ook alleen ingaan op devragen die betrekking hebben op de scope van het uitvoeringsprogramma .Waar mogelijk is het uitvoeringsprogramma aangepast om tegemoet te komenaan de wens om het SMART te maken .
Per thema :
2. RegionaleEnergieStrategie( RES )

In de tabel staan de acties genoemd die voor de RES op de agendastaan . Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wat door de regiowordt uitgevoerd (cursief ) en wat voor Woudenberg van belang is .Gezien de hoge tijdsdruk van de RES was bij het opstellen van hetuitvoeringsprogramma nog niet bekend hoe deze onderdelen
ingevuld gaan worden , maar wel dát ze ingevuld moeten worden .Daarom ontbreekt een verdere uitwerking. .• Klimaatakkoord : Gemeenten hebben vooral een rol ( en financiëlemiddelen ) gekregen bij de klimaattafels gebouwde omgeving enelektriciteit . Daarnaast zullen via andere routes , bv deomgevingswet, handvatten worden gegeven voorklimaatmaatregelen bij bv melkveehouderijen• Warmtetransitie : SDW is hier gezien als onderdeel van de
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samenleving , maar zal alsnog apart vermeld worden . De ambitievan Woudenberg staat vermeld in Aanpak DuurzaamheidWoudenberg ; we volgen de landelijke ambities .De warmte - energie van Eemnes waar naar gerefereerd wordt, isbij ons bekend . Woudenberg viel echter ( op een heel klein puntjein het noordelijke deel van de gemeente na ) buiten het gebied
waarvoor de opsporingsvergunning is verleend .Lange termijn planning wordt nu aan gewerkt bij de transitie visiewarmte

• Energie in Woudenberg ( EiW ) : mobiliteit kent een ander trajectals het gaat om elektrisch rijden . Dit is niet specifiek aan huizengekoppeld en heeft daarom geen directe relatie .Voor de lange termijn van EiW hopen we dat de rol die nu doorNatuur- en Milieufederatie Utrecht ( NMU ) vervuld wordt,opgepakt kan gaan worden door een vrijwilliger in Woudenberg .Ons streven is om het een project voor en door Woudenbergerste laten zijn . Zolang dit geen optie is , blijven we samenwerkenmet NMU .• CO2 reductie eigen organisatie : in het gemeentehuis is geenkantine aanwezig . Bij certificering komen alle onderdelen van deorganisatie aan bod . Waar de winst te behalen is en hoeveel datgaat kosten , is op voorhand niet te zeggen . Sommigemaatregelen zullen wellicht kosten neutraal kunnen wordenuitgevoerd .• Participatie : vanuit de RES en de Transitie Visie Warmte ( TVW )zijn al verschillende participatietrajecten gestart waar SDW ookbij uitgenodigd is en zal blijven .
• Het waterschap is nauw betrokken bij de plannen vanWoudenberg• Wateroverlast : Dit is in beeld gebracht in hetBasisWaterketen Plan ( BWKP ) en in de stresstesthttps : //klimaatvalleien veluwe.nl/atlas/.In het BWKP zijn actiesgekoppeld om de grootste knelpunten de komende 10 jaar aan tepakken .
Combinatie met EiW is al gelegd. Bij de informatieavonden is deprojectleider aanwezig en in de uitnodigingsbrief wordt ookaandacht gegeven aan Eiw .• Droogte: Het aanleggen van een regenwaterriool is eeningrijpende en kostbare actie . Daarom wordt dit gedaan incombinatie met rioolvervanging ( Laanzicht Oost ) . Op het momentdat de andere wijken die nog niet voorzien zijn van gescheidenriolering de riolering aan vervanging toe is , zal ook daar eenregenwater riool aangelegd worden . Bij rioolvervanging zal tevensde openbare ruimte heringericht worden en zal bekeken wordenwaar verharding minder kan . Helaas is het financieel nietrendabel om dit in heel Woudenberg tegelijk te doen .• Hittestress : Bij de stresstest zijn ook de gevolgen van hittezichtbaar gemaakt. Geen SMART doelstelling , maar wel degevolgen op termijn . Zie ook RAP en groen beleidsplan .
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5 Circulaireeconomie

6 Biodiversiteit

De komende 2 jaar worden de grondstoffen stromen in onze eigenorganisatie in beeld gebracht. De onderwerpen die hier benoemdworden , zijn zeker belangrijk , maar in de tijd niet uitvoerbaar in2021 en 2022 .
De gemeente onderzoekt of het interessant is om aan te sluiten bijexterne netwerken biodiversiteit, zoals het DeltaplanBiodiversiteitsherstel. Bij een positieve onderzoeksuitslag sluit degemeente zich aan , neemt actief deel past de kennisin Woudenberg toe.
Deze paragraaf is aangevuld . De communicatie richt zich op deafzonderlijke thema's .De financiën zijn in een tabel weergegeven .

7 Communicatie
8 Financiën

Hoogachtend ,Burgemeester en wethouders van Woudenberg ,Namens dezen ,

Directeur /


