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Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (17R.00241) inzake opgave duurzame samenleving 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over het voorstel: 
 
1. Kennis te nemen van de inhoud van de notitie "Verbindend eindbeeld en strategie Duurzame 

Samenleving" en de actieplannen C02-Neutraal 2030, Circulaire Economie, Klimaatbestendig 
2050 en Bodemdaling 2050 ( zie bijlagen 17.008010 t/m 17.008014). 

2. Het jaar 2018 te beschouwen als opstartjaar voor de opgave Duurzame Samenleving. Deze 
opgave omvat aanvullend op de notitie en de actieplannen onder beslispunt 1 ook het nog op te 
stellen actieplan Gezonde Samenleving, het organisatiemodel en de overall aansturing van de 
opgave (pagina 14 van 17.008010). 

3. Voor dit opstartjaar ë 702.000 extra benodigde middelen vrij te maken (incidenteel) voor de 
scenario's Turbo- voor C02-neutraal en Tempo- voor de overige actieplannen, het opstellen van 
actieplan Gezonde Samenleving en de overall aansturing van de opgave. 

4. De in de vier actieplannen beschreven beleidskaders voorlopig als uitgangspunt te hanteren. 
5. De besluitvorming over de extra middelen voor de uitvoering van de actieplannen in 2019 en 

verdere jaren, inclusief de overall-aansturing van de opgave "Duurzame Samenleving", te 
betrekken bij de Begrotingsbehandeling 2019. 

6. Het jaar 2017/2018 te benutten om als gemeenteraad met elkaar in gesprek te gaan over de 
lange termijn keuzes (ambities, beleidskaders, scenario's en (structurele) financiën). 

 
Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

30-10-2014 
Gemeenteraad 
 

Motie “Duurzaam met een doel” Het dictum van deze motie luidt: 
“verzoekt het college: 
1. uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaat-neutrale gemeente 
kan zijn; 

2. het actieprogramma duurzaamheid zodanig in te richten dat voornoemde 
doelstelling op voornoemde datum kan worden gerealiseerd; 

3. het actieprogramma ter vaststelling aan de raad te zenden.” 
 

9-7-2015 

Raadsvergadering  
Motie mogelijk maken kleine windturbines 
De motie heeft als dictum:   
“In het actieprogramma duurzaamheid en de route naar klimaatneutraal Woerden 
het plaatsen van kleine windturbines in het buiten gebied te benoemen als kans 
en dit nader te verkennen.” 

 
Zie eveneens stand van zaken in de LTA. 

 
7-10-2016 
DLIS 
 

Raadsinformatiebrief (16R.00570) inzake proces opstellen 
langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 (spoorboekje) 
In deze Rib zet het college uiteen op welke wijze de gemeente 
Woerden de komende jaren samen oppakken met partijen uit de Woerdense 
samenleving om te komen tot een klimaatneutraal Woerden in 2030. 
 
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-oktober/17:00/Raadsvoorstel-14R-00381-inzake-programmabegroting-2015-2018/motie-duurzaam-met-een-doel.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://lta.nu/woerden/P-055.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf
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19-01-2017 
Commissie 
Ruimte 
 

Rondvraag D66 inzake spoorboekje klimaatneutraal 2030 
Afgesproken ter vergadering: de beantwoording van deze vragen volgt schriftelijk. 

9 februari 2017 
Commissie 
Ruimte  
 

Raadsinformatiebrief (16R.00813) duurzaamheid tot in de haarvaten van de 
Woerdense samenleving 
Toezeggingen college naar aanleiding van de commissiebehandeling: 
 
- De raad krijgt op korte termijn een overzicht van data m.b.t. het participatietraject 
(zie kalender Ris).  
- De raad krijgt uiterlijk 1 april een overzichtelijk actieplan, waarin zo smart en 
concreet mogelijk wordt ingegaan op onder meer:  

o mogelijke tussenstappen en kengetallen;  
o verfijning van de doelstellingen;  
o wijze van monitoring daarvan. 

 

9 februari 2017 
Commissie 
Ruimte  
 

Raadsinformatiebrief (17R.00068) startnotitie participatieproces Duurzame 
Samenleving 

23 februari 2017 

Raadsvergadering  
Motie kaderstelling programma duurzaam Woerden 
Het dictum van deze motie luidt: 
 
“Verzoekt het College:  
Proces  
1. In het actieplan ‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense 
samenleving’:  
a. Beleidsuitgangspunten, als antwoorden op dilemma's, binnen de programma’s 
te formuleren op basis waarvan het vervolg wordt vormgegeven;  
b. Drie scenario’s uit te werken die variëren in maatschappelijke kosten 
(exploitatie en investeringen), omvang van de programma's, verdeling van de 
bijdrage van samenleving / overheid;  
2. Deze uitwerking als raadsvoorstel voor te leggen aan de raad in juni 2017 zodat 
de raad een inhoudelijke en financiële afweging kan maken;  
3. De raad in mei 2017 uitgebreid te informeren over de inhoud, keuzes en 
scenario’s van het actieplan, ter voorbereiding op de besluitvorming;  
4. De participatie van inwoners via loting na afloop te evalueren en deze evaluatie 
voor te leggen aan de raad,  
 
Inhoud  
5. In de uitwerking de volgende aandachtspunten mee te nemen:  
a. Zorg voor heldere en meetbare doelstellingen en geef aan op welke manier de 
raad en samenleving over voortgang worden geïnformeerd;  
b. Onderbouw de noodzakelijkheid van het realiseren van deze doelen;  
c. Beschrijf hoe een brede beweging kan worden geïnitieerd om deze doelen te 
bereiken en welke rollen van de actoren daarbij worden verwacht;  
d. Geef aan hoe innovatie en nieuwe ontwikkelingen deel kunnen worden van het 
programma.” 
 
Zie eveneens stand van zaken in LTA. 
 

11 mei 2017 
Informatiebijeen-
komst  

Rib (17R.00268) inzake opgave duurzame samenleving 
Deze raadsinformatiebrief is opgesteld naar aanleiding van de motie van 23 
februari 2017. 
 

 

 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/19-januari/20:00/Rondvraag/d66-inzake-spoorboekje-klimaatneutraal-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00-duurzaam/16r-00813-rib-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-17R-00/17r-00068-rib-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderstelling-programma-duurzaam-woerden.pdf
https://lta.nu/woerden/M-051.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/11-mei/20:00/20-05-21-05-uur-Opgave-duurzame-samenleving-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/11-mei/20:00/20-05-21-05-uur-Opgave-duurzame-samenleving-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/11-mei/20:00/17r-00268-rib-inzake-opgave-duurzame-samenleving-merged-1.pdf
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3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats op 22 juni 2017. 
 

4. Bijzonderheden 
 
- 


