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Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor:
- De oplegger ‘Aanpak duurzaamheid gemeente Woudenberg’ en bijbehorende
bijlage vast te stellen. Daarmee wordt een actualisatie en aanvulling vastgesteld
van de op 10 juli 2014 vastgestelde Expeditie Duurzaamheid.
Inleiding
In juli 2014 heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsplan ‘Expeditie Duurzaamheid’
aangenomen. Hiermee is in 2015 voortvarend gestart en een deel van de projecten is reeds
afgerond. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het vervangen van de lantaarnpalen, het behalen
van de titel ‘fairtrade gemeente’ en de postcoderoos op de brandweerkazerne. Het plan had
een looptijd tot 2018. Dit is aanleiding geweest om te zien of Expeditie Duurzaamheid nog
voldoet en actueel is.
Naast het feit dat een actualisatie van Expeditie Duurzaamheid aan de orde is, zijn er ook veel
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld het landelijke klimaatakkoord.
Uiteraard wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op al deze kansen en ontwikkelingen, maar is
er behoefte aan een goed overzicht van deze ontwikkelingen, hoe deze Woudenberg (gaan)
raken en hoe wij hier op (gaan) inspelen. Een voorbeeld van een ontwikkeling is het opstellen
van de Regionale Energiestrategie (RES).
Het landelijk klimaatakkoord heeft veel teweeg gebracht, qua bewustwording bij inwoners en
bedrijven, maar ook wat voor werk er verzet moet worden binnen de gemeente. Gelukkig zijn
we al jaren bezig en kunnen we deze ontwikkeling, samen met de ontwikkelingen uit de
samenleving, gebruiken om voortvarend verder te gaan. De samenleving speelt een
belangrijke rol; zij denken en doen mee. Zo hebben inwoners, bedrijven en organisaties mee
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kunnen doen aan de dialoogtafel van de regio Amersfoort 1 en ideeën en oplossingen kunnen
aandragen voor een duurzame regio. In Woudenberg zijn inwoners actief betrokken bij het
verduurzamen van hun dorp. We werken nauw samen met onder andere stichting Duurzaam
Woudenberg.
De oplegger laat de onderwerpen zien waar we de komende jaren de uitdaging mee aangaan.
Belangrijk hierbij is het creëren van een breed duurzaam bewustzijn bij iedereen die in
Woudenberg woont of werkt.
Centrale vraag
Gaat u akkoord met actualisatie van Expeditie Duurzaamheid door middel van de oplegger
‘Aanpak duurzaamheid gemeente Woudenberg’ met bijlagen?
Beoogd resultaat
Actualiseren van het huidige duurzaamheidsbeleid voor de gemeente.
Expeditie Duurzaamheid had een looptijd van 2014-2018. Dit betekent niet dat hier na 2018
niet meer mee gewerkt kan worden. Met een actualisatie van Expeditie Duurzaamheid wordt
een duidelijke richting gegeven aan duurzaamheid voor gemeente Woudenberg. Deze is
vormgegeven in de oplegger ‘Aanpak Duurzaamheid’, waarbij wordt ingegaan op drie
duurzaamheidsthema’s, namelijk energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We
blijven de ‘3 M’s’ (mens, markt en milieu) nastreven en blijven inzetten op bewustwording. Dit
wordt doorontwikkeld naar een participatieve aanpak voor gemeente Woudenberg, die
realistisch, pragmatisch en uitvoerbaar is.
Deze oplegger sluit aan bij de weg die we met Expeditie Duurzaamheid al zijn ingeslagen en
vereenvoudigt de communicatie met andere partijen, inwoners, bedrijven en andere
overheden.
Kader
Expeditie Duurzaamheid
Klimaatakkoord
Argumenten
Van Expeditie Duurzaamheid, zoals in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld, is de huidige
stand van zaken vastgesteld. Zie hiervoor de bijlage. Hierbij is gekeken naar de voortgang van
de verschillende onderdelen en is het vergeleken met de huidige stand van zaken m.b.t.
beleid. Daarnaast zijn er onderdelen die door de tijd zijn ingehaald en onderdelen die in 2013
nog niet voorzien waren. Hierdoor is een aanpassing/ aanvulling gewenst, zodat het
beleidsplan door middel van een oplegger voldoet aan de actuele situatie en maatschappelijke
opgaven. De actualisatie draagt bij aan de continuïteit van het beleid en geeft duidelijkheid en
richting.
Nieuwe thema’s
Duurzaamheid is erg in ontwikkeling. Sinds 2013 is het onderwerp steeds meer in de
belangstelling gekomen en wordt er steeds meer belang gehecht en prioriteit gegeven aan
maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen rondom duurzaamheid die we voor Woudenberg
belangrijk achten, concentreren zich rond drie thema’s, namelijk energietransitie,
klimaatadaptatie en circulaire economie. We stellen voor om deze 3 thema’s centraal te stellen
in de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, waarbij we de 3 M’s (mens, markt, milieu) niet
uit het oog verliezen.
Energietransitie
In het Klimaatakkoord wordt een pakket aan maatregelen voorgesteld waarmee het
reductiedoel van 49% CO2 in 2030 (ten opzichte van 1990) moet worden gerealiseerd.
Gemeenten spelen hierin een grote rol. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de op te stellen regionale
energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte.
1 Voor het opstellen van de strategische agenda van de regio Amersfoort.
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Klimaatadaptatie
In Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is als doel geformuleerd dat Nederland in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Hoe dit vorm moet krijgen, is beschreven in het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
In Woudenberg zorgen we bijvoorbeeld dat de herinrichting van straten klimaatadaptief
gebeurt.
Circulaire economie
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Concreet betekent dit dat in 2050
grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het
milieu.
Om hier goed op in te kunnen spelen, wordt er een grondstoffenbeleidsplan opgesteld.
Samenvattend:
 De ambities van de Expeditie zijn nog actueel. Daar waar tekst of ambitie inmiddels
door de tijd achterhaald zijn, stellen wij voor de ‘oplegger Aanpak duurzaamheid’ als
actualisatie vast te stellen.
Duurzaamheid en inclusie
Expeditie duurzaamheid wordt geactualiseerd, waarmee wordt geregeld dat Woudenberg bezig
blijft met actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid, op een manier die goed bij
Woudenberg past en de samenleving ten goede komt.
Maatschappelijke participatie
De oplegger geeft een actualisatie wat de focus legt op drie grote thema’s die belangrijk zijn
voor de gemeente Woudenberg. Er is geen sprake van een koerswijziging, maar we leggen
accenten en sluiten daarbij aan bij de landelijke ontwikkelingen en ambitie. We nemen de
landelijke doelstellingen over en waar mogelijk doen we meer. We kunnen dit niet alleen. De
samenleving wordt betrokken, bijvoorbeeld door de dialoogtafel van de regio Amersfoort en
stichting Duurzaam Woudenberg.
Financiële consequenties
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.
Aanpak/uitvoering
Wij stellen voor om met het vaststellen van een oplegger te kiezen voor een aanpak rond de 3
eerder genoemde thema’s op een wijze die bij Woudenberg past. We sluiten hierbij aan bij de
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werkwijze van Expeditie Duurzaamheid door altijd te streven naar een optimale inzet op de ‘3
M’s’ (mens, markt en milieu).
Dat wil zeggen dat we:
 inzetten op pragmatisch, realistisch en uitvoerbaar,
 een ontwikkelteam ‘Duurzaamheid’ inrichten, dat voor verbinding tussen de drie
thema’s zorgt en dwarsverbanden in een vroeg stadium worden geconstateerd. Zij
zullen ook verantwoordelijk zijn voor het jaarlijks opstellen van een
uitvoeringsprogramma. Het eerste uitvoeringsprogramma zal betrekking hebben op de
tweede helft van 2020 en het jaar 2021,
 bewustwording een belangrijke plek geven,
 qua ambitieniveau aansluiten bij landelijke doelstellingen en daarmee voldoen aan wat
wettelijk verplicht is (zie kader),
 de stand van de techniek volgen.
Landelijke doelstellingen (februari 2020):
49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990;
95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990;
eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen ten opzichte van 1990 (uitspraak zaak
Urgenda tegen de Nederlandse Staat);
- Nederland is volledig circulair in 2050;
- Eind 2020 heeft elke regio een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) waarin de opgave in beeld is
gebracht.
-

Conclusie
We stellen voor de oplegger en bijbehorende bijlage vast te stellen.
Communicatie
Communicatie wordt zowel intern als extern opgepakt. Op basis van de duurzaamheidsthema’s
is het mogelijk een communicatiestrategie en een kernboodschap te ontwikkelen. Deze
strategie maakt dat de gemeente beter te vinden is en er een duidelijke richting wordt
uitgedragen.
Bijlage(n)
 Raadsbesluit
 Oplegger Aanpak Duurzaamheid Gemeente Woudenberg
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris
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