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Vraag Antwoord

Provincie maakt op haar website melding van 130% minima, dit voorstel
120%, is dat correct?

Voor de aanpak van energiearmoede en de ondersteuning van eigenaren met een 
koopwoning in deze doelgroep hanteren wij 120%. Wij maken immers gebruik van de 
bestaande beschikkingslijst van de energie compensatietoeslag zoals deze in 
Woudenberg in eerste instantie is getoetst. Het staat volgens de provincie een gemeente 
vrij om deze grens van de beschikking te hanteren. Daarmee hebben we namelijk een 
concrete doelgroep in beeld. 

De 100k is alleen voor het opstellen van het plan, correct? Niet de 
kosten van de voucher zelf nemen wij aan. ( staat er namelijk niet lekker
in; de kosten voor het Soorten Management Plan in samenhang met de 
isolatievoucheractie (aandeel voor de gemeente Woudenberg)

100k is niet alleen voor het Soorten Management Plan : daar is € 50.000 voor geraamd 
uitgaande van de € 50.000 die de provincie zou dragen. Daarnaast is € 50.000 nodig voor
compenserende maatregelen (nestkasten e.d.), communicatie en organisatie van de 
isolatievoucher actie.

De provincie betaalt niet 90 % van de isolatie, wat we eerst dachten, maar 100%. Het 
Soorten Management Plan is voorwaarde voor de isolatievoucher actie.  Dat is de 
samenhang. 

Wat is de berekening achter de 100k, aantal te verwachten gebouwen 
etc, etc??

Zie beantwoording vraag SGP

Hoeveel koop woningen/panden, in samenhang met of men 120% 
minima is zijn er in Woudenberg?

38 woningen die in aanmerking komen voor de isolatievoucheractie. D.w.z., 
grondgebonden woningen gebouwd vóór 1993 die niet tot een VVE behoren. (dit zijn de 
voorwaarden van de subsidieregeling isolatievouchers)

Hoeveel huur woningen/panden, in samenhang met of men 120% 
minima is zijn er in Woudenberg?

164 huurwoningen met als meetdatum 7 november 2022 die behoren tot de 
woningcorporatie. Particuliere huurpanden zijn bij deze telling uitgesloten. 

En hoeveel van deze huur woningen/panden zijn in het bezit van Omnia, 
welke in aanmerking komen voor deze regeling, lees dienen versneld 
geïsoleerd te worden,

De aanpak / isolatie van huurwoningen is de verantwoordelijkheid van Omnia.  Ze vallen 
niet onder de regeling isolatievouchers. Omnia staat zelf aan de lat, tenzij rijk of provincie
bijspringen. Omnia profiteert wel van het Soorten Management Plan en de ontheffing pre-
SMP, zodat ze zelf geen natuuronderzoek meer hoeven uit te voeren. Versnelling van 
isolerende maatregelen voor woningen van Omnia zijn o.a. gedekt in de 
prestatieafspraken en tussentijdse werkafspraken zoals het vervroegen van het groot 
onderhoud naar 2023-2024 zoals u is gemeld.



Vraag Antwoord

De subsidie inschrijving sluit 31-12-2022, gaat dat lukken? Met het vaststellen van het raadsvoorstel voldoen we aan de voorwaarden van de 
subsidie-inschrijving die al gedaan is.

Zijn de kosten voor een SMP voor iedere gemeente hetzelfde in de 
provincie Utrecht?

De kosten van het Soorten Management Plan hangen samen met de grootte van de 
gemeente, de reikwijdte van het te onderzoeken gebied (bijvoorbeeld inclusie van 
buitengebied en industrieterreinen, de te onderzoeken hoeveelheid soorten, en de prijs in
de offertes van uitvoerende bureaus. Als zij door de hoos van aanvragen extra 
onderzoekers moeten inhuren, stijgt de prijs.

Welke concrete inkomsten verwacht u, er staat nu 100k, maar wordt 
verwezen naar de reserve. De provincie zou mogelijk 50% kunnen 
dekken en Omnia zou ook kunnen bijdragen. 

Wij gaan ervan uit de provincie zoals toegezegd in openbare presentaties de 50 % van 
het onderzoek betaalt. Het Rijk heeft voor de uitvoering van het Klimaatakkoord voor de 
komende drie jaar tijdelijk een kwart miljoen voor Woudenberg beschikbaar gesteld. Dit is
opgenomen in de reserve. We doen hierop nu een beroep.  De bijdrage van Omnia moet 
nog met hen worden besproken. De uitkomst m.b.t. Omnia is onzeker.

Is het dan mogelijk, in relatie tot vorige vraag, dat deze 100k gedekt zou
kunnen worden door Omnia en de provincie, cq. deel daarvan?

100k wordt niet gedekt door de provincie. Die betaalt € 50.000 of 50% van de kosten van
het Soorten Management Plan. Een deel van de 100k voor het uitvoeren van het 
ecologische onderzoek kan wellicht door Omnia worden gedekt. 


