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Raads(commissie)vergadering van:7 december 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 onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Is het mogelijk om voor de commissievergadering een nieuw stuk of memo  te 
ontvangen? Het is erg moeilijk om op basis van het raadsvoorstel een goed besluit 
te kunnen nemen. 

De informatie is te vinden in de stukken; het college kan een bestuurssamenvatting 
toezenden. Die is inmiddels gemaakt. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie isolatievouchers moest u een lijst 
met kant en klare doelgroep lijst aanleveren. Kunt u aangeven wat u precies heeft 
aan moeten leveren? Gaat het om de definitie doelgroepen, of heeft u een lijst met 
woonadressen aangeleverd? 

Wij hebben de lijst van de beschikkingontvangers energiecompensatietoeslag 
gebruikt. En op deze lijst een filtering gemaakt van de voorwaarden die de provincie 
stelt aan de isolatievoucheractie. Dit heeft betrekking op de volgende variabelen.
De doelgroep moet wonen in een koopwoning die voor 1993 is gebouwd (i.v.m. 
slechtere isolatiewaarden), grondgebonden is (appartementen zijn uitgesloten aan de 
actie) en niet behoort tot een VVE. Met deze filtering hebben we een doelgroep van 38
huishoudens mogen aanleveren voor de subsidieregeling ter waarde van €79.800,-

Om in aanmerking te komen voor een 100% subsidie voor de isolatie van 
koopwoningen van mensen die onder de 120% het sociaal minimum zitten moet u 
een SMP opstellen. Vervolgens legt u uit, dat er in Woudenberg 39 huishoudens zijn
die in aanmerking komen voor een isolatievoucher  ter waarde van €2.100,-

Dit bedrag is niet toereikend om een huis volledig te isoleren. Kunt u uitleggen wat 
nu precies de subsidie inhoudt?. 

De actie isolatievouchers van de provincie richt zich op koopwoningen van eigenaren 
met een inkomen van 120 – 130% van de bijstand. Het gaat om gedeeltelijke isolatie, 
namelijk voor spouwmuur en vloer.  Dat is wel 80 % van de woonkamerisolatie. Het 
doel van de actie is niet om het gehele huis te isoleren. 
Maar, om woningen van mensen die in de warmtetransitie door alle hoge kosten 
achterop dreigen te raken, een stap verder te brengen. We kunnen 38 woningen 
aandragen voor een subsidie van €79.800,-

Om mee te doen met de isolatievoucher actie is een Soorten Management Plan nodig. 



Vraag Antwoord

Ook voor bijdragen uit het Nationaal Warmteplan 2023 wordt een Soorten 
Management Plan verplicht. De gemeente, Omnia, inwoners en bedrijven zijn hiermee 
geholpen, omdat geen extra natuuronderzoek meer nodig is. Maatregelen moeten 
altijd wel worden genomen.

Voor het opstellen van een goed smp gaat u een gebiedsgericht onderzoek doen. 
Kunt u uitleggen over welk gebied dit gaat? Is dit per wijk, straat of de gehele 
gemeente? 

Het gebiedsgericht onderzoek richt zich op de bebouwde kom incl. bedrijventerrein 
van de gemeente Woudenberg. 

U gaat een natuuronderzoek doen. Kunt u uitleggen wat het natuuronderzoek 
precies inhoud in relatie tot de isolatievoucher? 

Het natuuronderzoek houdt in dat uitgezocht wordt of en welke dieren er in de loop 
van het jaar broeden en overwinteren in gebouwen binnen de bebouwde kom. 
Mochten die aangetroffen worden, dan wordt per diersoort / diergroep aangegeven 
wat er moet worden gedaan om bij isolatie te zorgen dat ze er niet meer inkomen en 
wat er moet worden gedaan om verlies aan broed- en overwinteringsgebied zo goed 
mogelijk te compenseren.  Het kost tot 2 jaar om dit gedegen onderzoek te kunnen 
doen.  Prioriteit wordt gegeven aan het pre-smp voor woningen die in 2023 geïsoleerd 
gaan worden. De maatregelen die hieruit voortvloeien moeten zsm genomen worden. 

Dit onderzoek wordt gedaan voor een ontheffing in het kader van de wet 
natuurbescherming. Als de gemeente/provincie, zelf actief gaat inzetten op isoleren 
zonder de voorwaarden van de wet natuurbescherming (verplichtend karakter scans) 
in acht te nemen, geeft de gemeente geen goed voorbeeld hoe om te gaan met 
nationale wetgeving. Daarnaast kan de biodiversiteit in onze gemeente in dat geval 
ook schade ondervinden. 


