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Wat is de situatie? 

• Op 30-10-2014 heeft de Raad de ambitie vastgesteld dat Woerden in 2030 klimaatneutraal zal zijn. 

• Op 7-10-2016, dus na twee jaar, opstellen langetermijnstrategie (spoorboekje) 

• Juni 2017, beoogde vaststelling van plannen waarbij 2018 als opstartjaar wordt gezien. Dus bijna 4 jaar 

na het vaststellen van de ambitie….. 

Wat is er volgens een deskundige bron, Milieu Centraal, nodig om klimaatneutraliteit te bereiken?  

 

Wat wordt er in de huidige plannen afgedekt? 

Geen klimaatneutraliteit maar reductie van CO2. Wordt niet integraal aangepakt conform persoonlijke 

voorkeur betrokkenen inwoners.  

Hoe? 

Aanjagen door middel van meer budget voor projectmedewerkers en communicatie……. 

Hoe effectief is het om geld van burgers (belasting) te besteden aan projectmedewerkers die de burgers 

moeten gaan ‘aanjagen’ om hen vervolgens op eigen kosten maatregelen te laten nemen? Dit levert op zich 

geen reductie van CO2 op. 

Ook in de media worden de plannen kritisch ontvangen: 

 

 

Conclusie: het voorliggende plan gaat Woerden niet klimaatneutraal maken in 2030! 
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En verder  

• Er is te weinig zichtbare koppeling gemaakt met de andere plannen zoals klimaatadaptatie en 

bodemdaling. Hierdoor worden creatieve kansen gemist. Koppeling met de omgevingsvisie zou dit 

probleem (hebben) kunnen voorkomen. Tevens extra instrument ter voorkoming van winning olie en 

gas (Structuurvisie Ondergrond). Uitgebreide correspondentie hierover met wethouder 13 juli 2016. 

• Er zou een extra scenario moeten komen waarbij minder wordt besteed aan projectleiding en 

communicatiekosten, die op zich zelf geen directe reductie tot gevolg hebben, en meer voor 

initiatieven van inwoners die wel direct vermindering tot gevolg hebben. Zie uitgewerkt 

gedachtenexperiment directe stimulering reductie uitstoot. 

 

Directe stimulering versus ‘aanjagen’ 

Per inwoner van Woerden wordt in het actieplan gerekend met 6 ton CO2 per jaar. Prijs CO2 per ton zou 
volgens studies (Social Cost of Carbon) moeten liggen tussen €30 en €200 afhankelijk van welke 
factoren/kosten worden meegenomen. De waarde van de besparing van 6 ton CO2 zou hiermee tussen €180 
en €1200 liggen. Dat is gemiddeld €690. NL klimaatexperts geven aan dat de prijs tussen €90 tot €100 zou 
moeten liggen. Dit ligt dus boven de huidige waarde in het Emission Trading System (ETS). 
 
Gedachtenexperiment voor een directe stimulering als alternatieve besteding van de aangevraagde budgetten 
voor projectleiding en communicatie:  
Een reductie van 6 ton CO2 x €90 vertegenwoordigt een waarde van €540 per jaar. 
Dit bedrag kan bijvoorbeeld gedurende 2 jaar worden toegekend bij een besparing vanaf 6 ton per woning en 
per jaar met 10% worden verminderd als impuls om sneller te besparen. In dit voorbeeld zouden in 2018 715 
huishoudens/1.573 inwoners kunnen worden gefaciliteerd/geprikkeld om meer dan 6 ton CO2 te reduceren. 
Hoeveel mensen gaan dit doen door toekenning budget projectleiding en communicatie?  
  

 

 

Om de mogelijkheden van CO2 reductie te berekenen zijn er tools beschikbaar zoals 

http://www.yousustain.com/footprint/carbon  

 

Integraal in plaats van sectoraal kijken en kiezen 

Door de samenhang van factoren uit de visie Woerden 2022 (15 pagina’s) en factoren duurzame samenleving 

2030 weer te geven op 1 A4 ontstaat een beeld hoe de verschillende doelstellingen en beleidsterreinen invloed 

op elkaar hebben. De omgevingsvisie beoogt om alles wat zichtbaar is in de Woerdense omgeving zichtbaar te 

maken. Het diagram in de bijlage 2 kan als startpunt worden benut (gratis). Mijn aanbod is om hier een keer 

een uurtje over te spreken met elkaar. 

Het voordeel van een integrale visie op 1 A4 is dat, na vaststelling, beleid consequent en consistent kan 

worden ontwikkeld en getoetst en, door de transparantie, hierop kan worden geanticipeerd door 

initiatiefnemers. En dat is ook de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet.   

 

Jaar Bedrag vanaf 6 ton CO2 besparing per woning Korting aantal jaren Totaal Budget Aantal huishoudens (2,2 pers) inwoners

2018 € 540 2 € 1.080 € 772.000 715 1.573

2019 € 486 € 54 2 € 972 € 1.233.000 1.269 2.791

2020 € 437 € 49 2 € 875 € 1.233.000 1.409 3.101

2021 € 394 € 44 2 € 787 € 1.233.000 1.566 3.445

2022 € 354 € 39 2 € 709 € 1.133.000 1.599 3.518

2023 € 319 € 35 2 € 638 € 1.033.000 1.620 3.564

2024 € 287 € 32 2 € 574 € 933.000 1.626 3.576

2025 € 258 € 29 2 € 517 € 833.000 1.613 3.548

2026 € 232 € 26 2 € 465 € 733.000 1.577 3.469

2027 € 209 € 23 2 € 418 € 633.000 1.513 3.328

2028 € 188 € 21 2 € 377 € 533.000 1.415 3.114

2029 € 169 € 19 2 € 339 € 433.000 1.278 2.811

2030 € 153 € 17 2 € 305 € 333.000 1.092 2.402

18.290 40.238

http://www.yousustain.com/footprint/carbon
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Verder wordt het makkelijker om beleidsterreinen die nu nog sectoraal worden behandeld, te verbinden en 

hierdoor vanuit een integrale bril meer mogelijk te maken en tegelijkertijd minder geld uit te geven. Enkele 

voorbeelden: 

• Investeringen door de gemeente, zoals klimaat neutrale sporthallen en andere projecten in het kader 

van duurzaamheid, kunnen worden gecombineerd met projecten voor werk en participatie (die nu 

veel geld kosten terwijl opbrengsten onduidelijk zijn). Door bijvoorbeeld mensen uit de bijstand te 

laten participeren in groene projecten in de vorm van ‘werkervaringsplaatsen’ ontstaat meer uitzicht 

op een verbeterde positie op de arbeidsmarkt, ontstaat een potentieel beter zelfbeeld en meer 

zelfvertrouwen (mentale gezondheid) en op langere termijn groei door groene banen. Dit zijn winwin 

situaties die sneller zichtbaar worden en die ik reeds beschreven heb in mijn projectplan DDDDD.                                                                                                                                 

• Groene daken kunnen niet alleen worden ingezet als maatregel voor klimaatadaptatie maar ook als 

milieuvriendelijke isolatie en hoger rendement van zonnepanelen. Hierdoor snijdt het mes aan drie 

kanten. Integraal kijken in plaats van apart. 

• Door het integrale systeemdenken neemt de kans op consistent en consequent beleid toe omdat niet 

alleen gekeken kan worden naar financieel rendement, maar ook naar potentieel sociaal, ecologisch 

en emotioneel rendement/impact. Korte en lange termijn effecten kunnen positief en negatief zijn. 

Hierop wordt geanticipeerd bij de besluitvorming en worden eventuele negatieve effecten 

voorkomen (verbeterde plannen) of gecompenseerd (gevoel van rechtvaardigheid bij potentieel 

gedupeerde stakeholders). Hierdoor stijgt het vertrouwen in de (politieke) besluitvorming. Het 

geheel komt ten goede aan de kwaliteit van de duurzame (volhoudbare) samenleving. 

 

  



Inspreken 8 juni 2017 Commissie Ruimte inzake ‘actieplan CO2-neutraal 2030’ + inhoudelijke feedback 

Auteur: Leo Sonneveld MBA  7-6-2017 4 

Bijlage 1: 
 

Inhoudelijke opmerkingen/feedback over het plan zelf (CO-2 neutraal) 

Pag. 3: er worden drie termen door elkaar heen gebruikt: energieneutraal, klimaatneutraal en CO2 neutraal. Dit 

werkt verwarrend en is ook in tegenspraak met de ambitie van de Raad (klimaatneutraal). 

Pag. 4: Er wordt verwezen naar scenariostudies. Deze studies zijn niet als bijlage of links aangetroffen. Deze 

belangrijke informatie mag niet ontbreken.  

• Waarom is aardwarmte niet uitgewerkt? Hier wordt al geruime tijd met Deltaris aan gewerkt (althans 

aankondiging).  

• Biomassa levert veel fijnstof en negatieve gezondheidseffecten. 49MW centrale voor 94% 

reductie versus 138 MW windmolens voor 50% reductie: geeft dit de energie-efficiency van de 

maatregel weer?  

• Bij zonne-energie staat 178 ha zonnevelden zonder aan te geven hoe groot de oppervlakte 

aan beschikbare daken met goede zonligging is in Woerden. 

• Er wordt gesproken over ‘standaard’ isoleren. Wat is standaard? Welke maatregelen vallen 

hieronder?  

• Waarom wordt niet onderzocht welke andere alternatieven er zijn voor energieopwekking? 

Zoals Ampyxpower, ecovat, grafeen en vele andere meer innovatieve oplossingen (onderdeel 

actieplan DDDDD) 

Pag. 6: bij ‘communiceren’ staan projecten uit de prijsvraag genoemd. Deze initiatieven reduceren tot 

‘communiceren’ zegt veel over de beleving en/of intentie van de gemeente/projectgroep. Alleen al de 

workshop DDDDD heeft actieplannen voor 9 thema's opgeleverd. Hier is helaas weinig van terug te 

vinden in het voorliggende plan.  

 

Pag. 7: Waarom zijn de bestaande visie ‘Woerden 2022’ en de opgave om een integrale 

omgevingsvisie te maken niet benut om de ‘duurzame samenleving’ te visualiseren? Een voorbeeld 

van hoe dit zou kunnen heb ik in november 2016 beschikbaar gesteld aan de projectgroep. Zie pagina 

4 voor geactualiseerde versie. 

 

Pag. 8: Methaan etc. zouden wel moeten worden meegenomen omdat dit nog sterker broeikasgas is 

dan CO2 (minimaal factor 28), ten minste moet worden aangegeven wanneer en hoe men dit denkt te 

gaan aanpakken. Denk ook aan methaanlekkage door gaswinning. 

 

Beleidskader: Wat in mijn ogen ontbreekt is een structurele toets bij iedere beslissing in de Raad en 

B&W in welke mate voorgenomen beleid bijdraagt of afbreuk doen aan de gewenste samenhangende 

doelen/factoren ten aanzien van de speerpunten. Zie ook uitgewerkt voorbeeld/visie (pag. 4). 

 

Pag. 9: Voorbeeldrol van gemeente. Deze kerntaak komt in mijn beleving in praktijk onvoldoende uit 

de verf. ‘Daarnaast kan de gemeente beleid en wet en regelgeving aanpassen’. Dit is haar eerste 

verantwoordelijkheid en zou prioriteit moeten krijgen: welk beleid kunnen wij als gemeente veranderen 

of introduceren om de transitie zo vlot en zo effectief mogelijk te laten verlopen? 

• Overall strategie 1, aanjagen. In praktijk ervaar ik meer vertragen dan aanjagen.  

• 2. Samen aan de slag. Samen hebben we slagkracht, tijd en middelen. De tijd die burgers en 

bedrijven hierin steken ziet de gemeente als gratis. Hier is geen budget voor wordt gezegd. 

Maar er wordt ook geen budget voor aangevraagd in het voorliggende actieplan. 

 

Pag. 10: Inconsistentie tussen fossiele brandstoffen ‘naar 0 brengen’ en ‘zo min mogelijk’ in plaatje. 
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Financiële middelen beschikbaar stellen voor uitvoeringsprogramma of via subsidies. Budget is niet 

aangevraagd in het actieplan. 

 

 

Pag. 11: In het plaatje staat 80.000 voor woningen. Op pagina 4 en 12 staat 220.000. Een sluitende 

berekening ontbreekt. 

 

Pag. 12:  

• totale uitstoot gebouwen 220.000 waarvan 28% door woningen. Dat is 61.600 ton; in het 

figuur op pagina 11 staat bijna 80000 ton. Wat is correct? 

• Hoeveel van de 220.000 betreft groene stroom en groen (gecompenseerd) gas? Bijvoorbeeld 

door aanplant regenwoud zoals Greenchoice dit doet. Hiermee zou rekening gehouden 

moeten worden omdat al indirecte reductie is gerealiseerd. 

• Aanvullend wordt beleid en regelgeving herzien. Dit zou de primaire focus van de gemeente 

moeten zijn omdat ze de enige is die dit kan! 

• Hier is sprake van een nieuwe term: energie neutrale gebouwen. 

 

Pag. 14: Methaan uitstoot door koeien moet ook worden geadresseerd. 

 

Pag. 17: Concreet project is ‘verbruik in kaart’. Dit suggereert dat nu het verbruik nog niet bekend is? 

 

Pag. 19: Bij 2018 staat een werkbudget van €325.000 en bij de volgende jaren €600.000. Waar komt dit 

werkbudget vandaan c.q. wat wordt hieronder verstaan? Zijn dit niet-personele kosten? 

 

Wat ontbreekt is budget om inwoners en ondernemers inclusief zelfstandigen maar ook bijvoorbeeld 

bijstandsgerechtigden in te schakelen om projecten te doen. Mensen alleen maar vrijwillig laten 

werken werkt onvoldoende. Waarom wordt hier geen budget voor aangevraagd?  

 

In dit overzicht staat dat 2018 ook tot de ‘turbo’ categorie hoort. Tijdens de informatieavond werd 

gezegd dat het voor 2018 ‘tempo’ was? Waren de cijfers die werden getoond anders? 

Pag. 21: Bij stimuleren en faciliteren staan veel mooie woorden. Echter geen budget gereserveerd. De 

rollen zijn in algemene zin nogal vrijblijvend/weinig specifiek.  
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Bijlage 2: 
 

 
Korte toelichting op het diagram: 

• De groene factoren zijn de speerpunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de visie 
Woerden 2022. 

• De zwarte factoren zijn wel genoemd, maar niet als speerpunt 

• De rode factoren zijn ‘ontbrekende’ factoren die relevant zijn voor een duurzame gezonde 
samenleving. 

• De pijlen geven een onderlinge samenhang weer en de effecten (meer of minder). 
 
 
Bovenstaande causal loop diagram lijkt in eerste instantie ingewikkeld. Maar de werkelijkheid is vele malen 
ingewikkelder. De voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat 
de Gemeenteraad en het College bereid zijn om hiermee ervaring op te doen. Bijvoorbeeld als experiment 
voor de omgevingsvisie als basis voor beleid op weg naar een duurzame, klimaatneutrale samenleving 
(zonder olie en gaswinning). 


