
Beantwoording vragen PvdA-GroenLinks-fractie over agendapunt 7
Raadscommissievergadering van:  07- 12 - 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Praktisch iedere huiseigenaar zal zich er niet van bewust zijn dat er eerst een 
onderzoek moet plaatsvinden voordat een huis geïsoleerd kan worden. 

- Hoe wordt op dit moment deze eis ingevuld door gemeente en provincie? 
- De provincie heeft de inspectie recentelijk geïntensiveerd, wat betekent dit

in de praktijk?

Het is ook onze inschatting dat niet iedere huiseigenaar weet dat een 
natuuronderzoek nodig is bij spouwmuurisolatie.  De provincie  is hierin bevoegd 
gezag, de gemeente heeft een signalerende bevoegdheid. 

Om de Wet Natuurbescherming op goede manier na te leven is daar nu een oplossing 
voor gevonden in de vorm van het Soorten Management Plan en daaropvolgend 
gebiedsgebonden ontheffing. Dit is een werkwijze die recentelijk reeds navolging krijgt
in alle provincies, en waarop het ministerie nu ook gaat inzetten. 

Nu de provincie de handhaving gaat intensiveren, wordt meer gecontroleerd op 
uitvoering van het Soorten Management Plan. Gemeenten die niet meedoen, zullen 
meer moeten doen aan afdwingen en handhaven van natuuronderzoek alvorens 
geïsoleerd wordt. 

- Zijn er alternatieven voor het aanwenden van de reserve duurzaamheid 
voor dit doel?

Binnen de reserves en begroting zijn geen andere middelen beschikbaar. 

- Deelnemers aan de voucheractie krijgen ontheffing op de Wet 
Natuurbescherming als n.a.v. het SMP compenserende maatregelen 
worden uitgevoerd. Maar het SMP komt ten goede aan alle eigenaren van 
gebouwen. 

- Hoeveel compensatie moet er plaatsvinden voor het ontheffen van alle 
eigenaren van gebouwen (bijv. woningeigenaren en OMNIA) in de 

Dit is geregeld in een tijdelijke ontheffing pre-SMP, hierin worden compenserende 
maatregelen verplicht gesteld als blijkt of als er een redelijk vermoeden is dat er 
dieren in de spouwmuur of onder het dak broeden. Deze maatregelen moeten eerst 
genomen worden als voorwaarde van de ontheffing. 

Van belang is de opmerking dat het SMP ten goede komt aan alle eigenaren van 
gebouwen, binnen de bebouwde kom.  Bedrijven, Omnia en woningeigenaren. Voor de
komende 10 jaar. Daarna zal het SMP geactualiseerd moeten worden.



Vraag Antwoord

gemeente Woudenberg op de Wet Natuurbescherming? De hoeveelheid compensatie volgt uit het pre-SMP en SMP.  De omvang is nu niet in te
schatten. De provincie heeft de suggestie van € 50.000 voor Woudenberg 
meegegeven.  We streven er naar om de kosten voor compensatie bij bedrijven en 
huurwoningen neer te leggen. 

- Tot hoever reikt de gebiedsgerichte ontheffing met een looptijd van 10 jaar
geografisch gezien?

De ontheffing en het SMP beperken zich tot de grens van de bebouwde kom incl. het 
bedrijventerrein. 

Gezien de gemeente voorafgaande aan de aanvraag van de subsidie voor 
isolatievouchers een kant en klare doelgroep lijst moest aanvoeren, is de 
aanbeveling om de doelgroep ontvangers energiecompensatie toeslag hiervoor te 
selecteren, overgenomen.

- In hoeverre kunnen er nog extra huishoudens profiteren van de 
isolatievoucher bovenop de 39 vastgestelde huishoudens, indien zij aan 
alle voorwaarden voldoen maar eerder nog niet in beeld waren?

Zij kunnen op dit moment niet meer profiteren van deze actie, maar vanuit het 
Nationaal Isolatieprogramma 2023-2025 kan een dergelijke actie vanaf volgend jaar 
gecontinueerd worden voor deze doelgroep. Wij zullen dan ook actief de werkwijze 
van de provincie overnemen en de drempel laag maken voor deze doelgroep om ook 
geholpen te worden. 

- Hoe is het college voornemens de Woudenbergse inwoners en eigenaren 
van gebouwen te informeren over het SMP en de ontheffing voortkomend 
uit het SMP en pre-SMP?

Na instemming van de raad en definitief akkoord van de provincie  op onze aanvraag 
kunnen we opdracht geven aan het te selecteren natuurbureau om het onderzoek 
smp uit te voeren.

De 38 woningeigenaren die in aanmerking komen voor de isolatievouchers krijgen per 
brief bericht.  We moeten nog nadenken over de communicatie naar andere inwoners,
die hiervoor niet in aanmerking komen.

Met Omnia, de andere verhuurders en de bedrijfsverenigingen regelen we een overleg
waarin we de voordelen en bijkomende kosten gaan bespreken. Misschien krijgen 
bedrijven ieder een brief, aangezien ze niet allemaal aangesloten zijn bij een 
bedrijfsvereniging. 

- De gemeente is gedurende de looptijd van de isolatievoucher-actie, onder 
de pre-SMP, verantwoordelijk voor de compenserende maatregelen voor 
deelnemers van de isolatievoucher-actie. Welke compenserende 
maatregelen is het college voornemens uit te voeren? Zijn hier kosten aan 
verbonden en zo ja, hoe worden deze gefinancierd? 

Bij isolaties in 2023 en 2024 geldt het pre-smp. Hieruit vloeien compenserende 
maatregelen voort, zoals bijvoorbeeld niet isoleren in de broedtijd van vogels van 
maart – aug.  Dit kost geen geld, maar vertraagt de isolatie. Het is nu nog afwachten 
wat de compenserende maatregelen inhouden en wat het kost. De gemeente is 
verantwoordelijk. De kosten worden gedekt uit het geraamde uitvoerende budget voor
maatregelen van € 50.000.  


