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Collegeadvies 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : Z.338883/D.242360 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja  

Anders:  
  

 
Onderwerp : Soorten Management Plan in samenhang met Isolatievoucher actie 
  
Advies  : In te stemmen met uitvoeren van een Soorten Management Plan waarbij de 

raad wordt gevraagd kosten daarvan te dekken zoals beschreven in het 

raadsvoorstel 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

2 november 2022  Wim Haver/J.Heijenga MvdG        

 

Additioneel Advies Paraaf: 

  

 

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester  MJ 221115  

Wethouder  DdK 221115  

Wethouder  HJM 221115  

Wethouder  MvdG 221115  

Secretaris DR  221118  
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Datum vergadering B&W: 8 november 2022       Agendapunt: NO4 

Besluit: 

Niet openbare besluitenlijst B&W-vergadering 8 november 2022: 

- Aangehouden.  

- Eventuele opmerkingen komen via de secretaris terug. Volgende week opnieuw aanbieden. 

 

 

Datum vergadering B&W: 15 november 2022 

 

 

Agendapunt: NO2 

 Besluit: 

 Niet openbare besluitenlijst B&W-vergadering 15 november 2022: 

- Aangehouden. Volgende week opnieuw op de agenda zetten. 

- Graag aangeven dat we niet van de 120% kunnen afwijken, omdat dit een provincie regeling   

  is en zij over de voorwaarden gaan.  

- Helder uitleggen waar de 100K uit bestaat, dus enerzijds isolatievoorstel en het SMP.  

- Hoe zit dat dan met je post onvoorzien; wordt er niet dan 150K gevraagd? Als dit alleen is       

  vanwege dat de provincie niet betaald wordt…  

- 50K onvoorzien. Beslispunt over 100K splitsen in SMP en voucher. Titel veranderen in   

  “Soorten Managementplan in samenhang met Isolatievoucher actie”. 

 

 

Datum vergadering B&W: 22 november 2022                         Agendapunt: O6 

Besluit: 

Openbare besluitenlijst B&W vergadering van 22 november 2022: 

-Akkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

De provincie Utrecht heeft dit najaar 2022 een Isolatievoucher actie opgesteld waarbij zij 100 

% subsidie geeft voor de isolatie van spouwmuur en vloer van woningen van minima met een 

inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm met een eigen woning binnen de gemeente. Voor 

Woudenberg betekent dit 39 huishoudens die elk een isolatievoucher kunnen krijgen ter 

waarde van €2.100,-. Voorwaarde hiervoor is dat we een Soorten Management Plan laten 

maken.  

 

Een Soorten Management Plan (SMP) is een gebiedsdekkend onderzoek in het kader van de 

Wet Natuurbescherming naar het voorkomen van beschermde dieren in gebouwen, die 

mogelijk geïsoleerd gaan worden. Als bekend is dat er geen of er dieren in een te isoleren 

gebouw aanwezig zijn, kan de provincie een ontheffing Wet Natuurbescherming verlenen.  

 

Het SMP komt ten goede van alle eigenaren dus ook van OMNIA (huurwoningen) en bedrijven. 

 

Centrale vraag 

Bent u bereid de raad te vragen in te stemmen met het laten uitvoeren van een Soorten 

Management Plan en de kosten voor de gemeente € 100.000 te dekken uit de Reserve 

Duurzaamheid? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel  

 

Kader 

Wet Natuurbescherming, Nationaal Klimaatakkoord, Energie Akkoord 

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Zie raadsvoorstel  

 

Maatschappelijke participatie 

In deze fase is nog geen overleg geweest met de woningbouwvereniging of met 

woningeigenaren.   

 

Coronavirus 

Nvt 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie Raadsvoorstel 

 

Financiële consequenties                   op juistheid beoordeeld door Aart van de Bovenkamp 

Zie raadsvoorstel  

 

Aanpak/uitvoering 

Zie raadsvoorstel  

 

Conclusie 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het laten uitvoeren van een Soorten Management 

Plan en met het voorstel de kosten voor de gemeente € 100.000 te dekken uit de Reserve 

Duurzaamheid. 

 

Communicatie 

Dit gaan we starten na akkoord van de raad, op het moment dat we de doelgroep van de 

Isolatievoucher actie gaan benaderen. 
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Bijlage(n) 

Geen 


