
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 7 krediet SMP
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

Het krediet van 100.000 euro is omgeven door onzekerheden. Zo kunnen de kosten
voor het SMP hoger uitvallen. Hoe is de 50.000 euro voor de uitvoering geraamd? 
Kunt u aangeven wat het gevolg is als de subsidie van de provincie niet door gaat? 
Kortom, wat doet u om eventuele tegenvallers op te vangen?

Het is waar dat wat we vragen een raming is met onzekerheden. We krijgen van de 
provincie 50% van de kosten van het onderzoek vergoed, maar die kunnen hoger zijn 
dan de geraamde € 100.000.  Dan hebben we wat meer nodig. Anderzijds levert dit 
onderzoek Omnia een besparing op hun jaarlijkse kosten voor natuuronderzoek. We 
gaan met hen overleggen of ze deels naar redelijkheid bij willen dragen.  Dat kan ook 
nee zijn, of toch wat opleveren.  Ook vragen we ze bij te dragen in de 
uitvoeringskosten, de compenserende maatregelen, voor huurwoningen. Dat is een 
redelijk verzoek. Als er tegenvallers zijn, hetzij zo. We hebben het Soorten 
Management Plan echt nodig om te voldoen aan de wet natuurbescherming bij alle 
isolatie-acties. Het SMP en de methodiek van natuurvriendelijk isoleren wordt 
kaderstellend bij de Rijksregeling Nationaal Isolatie Plan (NIP) waarvoor Woudenberg 
volgend jaar budget voor kan aanvragen. Niet meedoen met het SMP subsidieregeling 
betekent verschuiven van de tijd, omdat deze op een later moment als nog verplicht 
is om een gebied gebonden ontheffing te krijgen voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving.  

Als Woudenberg niet meedoet aan de subsidieregeling voor isolatievouchers voor 
inwoners die de energiecompensatie toeslag hebben ontvangen (SMP traject is 
voorwaardelijk voor deze subsidie actie), mist Woudenberg een subsidie van €79.800,-
om de particuliere woningen van minima te isoleren. 

Mogelijke tegenvallers kunnen opgevangen worden met het uitvoeringsbudget t.b.v. 
het klimaatakkoord welke in 2023 aan de gemeente zal worden overgemaakt.
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