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31 22 IBOR

Bij het vervangen van straatverlichting wordt gekozen voor duurzame 

oplossingen en waar mogelijk wordt dat gecombineerd met laadpalen voor 

elektrische auto's of fietsen. Hoe verhoudt zich dat tot RIB 18r.00526 waarin 

staat dat het college het realiseren van een netwerk van laadpalen te zien als 

een taak van de markt?

Bolderdijk

Bij het realiseren van laadpalen volgen wij de 

ontwikkelingen en verkennen wij de verschillende 

mogelijkheden in de markt. Het combineren van 

laadpalen met straatverlichting is één van de 

mogelijkheden. Gezien het feit dat de realisatie van 

laadpunten momenteel belegd is bij de markt en ter 

voorkoming van desinvesteringen (de ontwikkelingen 

in de markt op het gebied van laadinfrastructuur gaat 

sneller dan de levensduur van een lichtmast) heeft 

de combinatie van lichtmasten en laadpunten niet de 

voorkeur.

Rateland

32 22

Bodemdaling, 

klimaatbestendigheid en 

circulaire economie

Concrete maatregelen uit eerdere plannen worden in IBOR en afval en reiniging 

ondergebracht. Hoe wordt geborgd dat gestelde doelen niet verzanden in het 

totale beleid?

Weger

Bodemdalingsbestendig en klimaatbestendig zijn als 

uniek spoor binnen de lijn georganiseerd met 

specifieke projecten, aansturing en verantwoording.

Rateland

33 25 Parkeren
De parkeerdruk wordt gemeten. Is deze eerder gemeten zodat we kunnen zien 

of deze toe- of afneemt?
Noorthoek

We hebben hier niet eerder structureel gemeten. We 

kunnen daarom niet aangeven of de parkeerdruk is 

toe- of afgenomen.

Rateland

34 28 IBOR

College heeft doelstelling areaal te verminderen in de vorm van bruggen en 

bomen. Zijn ook de mogelijkheden op het gebied van grijs (wegen), blauw 

(kunstwerken, oevers e.d.) en geel (straatverlichting) verkend? Zo ja, wat was 

de uitkomst.

Bolderdijk

Met behulp van de taskforce heeft het college 

verschillende mogelijkheden op het gebied van grijs 

(wegen), blauw (kunstwerken, oevers e.d.) en geel 

(straatverlichting) verkend om de openbare ruimte 

toekomstbestendig te beheren. Hierbij zijn op alle 

onderdelen keuzes gemaakt. Hierbij zijn op de 

onderdelen grijs, blauw en geel op hoofdlijnen de 

volgende keuzes gemaakt:

- Binnen het termijn van de taskforce en lopende 

verkeersontwikkelingen (wegencategoriseringsplan 

en verkeersmodel) was het te vroeg om deze 

ingrijpende reductie doelstellingen voor wegen te 

formuleren.

- Het verlichtingsareaal wordt verkleind in het kader 

van energiebesparing en ecologie. Hier wordt een 

plan voor opgesteld.

- Ten behoeven van ecologisch en kwalitatief 

hoogwaardig groen wordt een actieplan opgesteld. 

Binnen dit plan wordt gekeken op welke wijze het 

groenareaal wordt aangepast. Onderdeel van dit plan 

is het omvormen van een deel van het areaal aan 

beschoeiing naar natuurvriendelijke oevers.

Rateland

35 29 IBOR
Kan er een termijn gegeven worden wanneer het bomenbeheerplan aan de 

raad aangeboden kan worden (Q?)?
Bolderdijk

Het bomenbeheerplan kan in Q4 2019 aan de raad 

worden aangeboden.
Rateland

36 30 IBOR

Welke aanbevelingen doet het college over de werking van de 

stimuleringsregeling ten aanzien van watervriendelijke maatregelen op eigen 

percelen. Zie motie Stimulering hemelwaterafkoppeling van december 2017.

Bolderdijk

In december stuurt het college een RIB met de 

evaluatie van de subsidieregeling 2018 met subsidie 

voor groene daken en afkoppelen daken en hoe zij 

op basis hiervan de regeling in 2019 wil voortzetten.  

Rateland

37 31 Afval en reiniging
Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten van de pilot in het 

Staatsliedenkwartier met GFT-inzameling bij hoogbouw?
Weger

In november zullen wij u met een 

Raadsinformatiebrief informeren over de eerste 

resultaten van deze proef.

Campo

38 88 Economie
Doel is minder dan 10% brutovloeroppervlakte kantorenleegstand. Wat is dat 

nu, en hoe is die ontwikkeling de afgelopen jarem geweest?
Noorthoek

Het huidige kantorenleegstand percentage is circa  

14%. Het leegstandpercentage kende een piek in 

2012 van circa 28%, een daling volgde in 2013 tot 

circa 19 % , waarna een lichte stijging naar circa 22% 

in 2014; vervolgens een daling tot heden.  (bron 

kantorenmonitor, provincie Utrecht en U10 

Economisch Beeld van Rienstra) 

Bots

39 97 Milieu

Vanuit het project 'Groen doet goed' worden in 2019 initiatieven gestimuleerd 

zo wordt gesteld. Maar in RIB 18r.00617 (LTA) dat er nieuwe afspraken over 

milieu-educatie gemaakt worden. Wordt er nou wel of niet doorgegaan met 

'Groen doet goed'?

Weger

Er worden nieuwe afspraken gemaakt over het NME-

scholenprogramma. Dit staat los van het project 

"Groen doet Goed" dat met provinciale subsidie 

doorloopt t/m 2019. 

Bots

40 98/99 Milieu

Er worden ambities in getallen uitgedrukt (bijv. min 15% t.o.v. 2015). Is van 

deze getallen aan te geven waar we nu staan? Dus 2016, 2017 (en evt 2018). 

M.a.w. wat is momenteel reductie t.o.v. 2015 op di epunten?

Weger

De CO2 emissies per doelgroep zijn na 2 jaar 

beschikbaar. Binnenkort ontvangen wij de getallen 

over 2016.

Bots

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022
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