
Duurzaamheid 

Welmoed Visser                   Projectleider Bodemdaling 
Francis van Zandbrink         Programmaleider Klimaatneutraal en Circulaire economie 



Terugkijken 

• 2014: raad wil in 2030 CO2-neutraal zijn 
• Urgentie: olie & gasveld “Papekop-1”  
• Integrale uitwerking van ambitie: Duurzaamheidsboom met 5 

thema’s: CO2 neutraal, Bodemdaling, Circulaire Economie, 
Klimaatbestendig, Gezonde Samenleving 

• Voorjaar 2017: Integraal, opgave gestuurd programma, 
opgesteld met inwoners, ondernemers en stakeholder 

• Sept 2017: besluit raad over 
- uitvoering 4 actieplannen + opstellen 5e plan 
- ambities voor 2018, incidenteel budget (€702.000,-) 

    - nieuwe raad besluit over 2019 en later. 
 



Vier actieplannen 



Actieplan CO2-neutraal 2030  

 
 

CO2 Woerden in 2015 

Circa 300.000 ton CO2 per jaar = bijna 6.000 kg CO2 per inwoner  
 
 

Omgerekend:  
46 windmolens of  

178 ha zonnevelden 



Meetbare doelstellingen 

2018-2022 2022-2026 2026-2030 

Woningen 15 % 25 % 60 % 

Verkeer en vervoer 15 % 35 % 50 % 

Landbouw 10 % 50 % 40 % 

Publieke dienstverlening 30 % 50 % 20 % 

Commerciële dienstverlening 20 % 30 % 50 % 

Industrie, energie, afval en water 5 % 15 % 80 % 
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• Tegengaan olie- en gaswinning 

• Aardgasvrije wijk Schilderskwartier 

• Energieloket: jouwhuisslimmer 

• Communicatie: stimuleren, bewustwording, kennisdeling 

• Nieuwbouw: NOM, aardgasvrij 

• Regionale Energiestrategie 

• Warmtetransitieplan per wijk 

• Laadpalen mogelijk maken 

• Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

• Verduurzaming bedrijfsleven (Putkop, en bij 
herstructurering) 

Wat doen we nu 



• Meer communicatie: kennisdeling, ambassadeurs 

• Subsidiekader ontwikkelen: bv energieadviesopmaat 

• Lokale samenwerkende energie initiatieven in wijken 

• Lokale bedrijven samenbrengen 

• Extra handhaving WM en EED (GreenDeal Zorg) 

• Grootschalige duurzame energie mogelijk maken 

• Externe fondsen en subsidie (Schilderskwartier) 

• Interbestuurlijk akkoord met diverse afspraken 

• Gemeente regisseur: meer bevoegdheden 

Wat staat in de startblokken 



• Wat hebben we er als samenleving voor over om in 

2030 klimaatneutraal te zijn 

• Hoe de energietransitie voor alle inwoners mogelijk 

maken (nieuwe financieringsconstructies, 

gebouwgebonden financiering) 

• Wijkaanpak van de inwoners maken (nieuwe 

uitvoeringsconstructies, rol gemeente) 

• Grootschalige projecten als zonneweides en wind 

mogelijk maken, en  zo ja onder welke voorwaarden 
 

Wat zijn mogelijke discussiepunten 



Actieplan Bodemdaling 2050 



Meetbare doelstellingen 
Doelstelling Nu 2022 2030 2050 

1 Inrichting openbare ruimte in wijken aangepast en langdurig 

op orde (zie tabel 1 op pagina 4) . 

- bodemcategorie 2 

- bodemcategorie 3 

45% 

2% 

65% 

2% 

85% 

35% 

100% 

65% 

1 Inrichting o.r. buitengebied aangepast en langdurig op orde 0% 5% 15% 30% 

2 Nieuwbouwwijken bouwen we zettingsarm/vrij 100% 100% 100% 100% 

3 Gebruik buitengebied aangepast 

- wegfundering en verkeersmaatregelen 

- kwetsbare percelen 

1 %** 

0% 

25% 

10% 

65% 

30% 

95% 

65% 

4 Kennis over effecten en maatregelen, innovaties 65% 100% 100% 100% 

5 Bewustzijn van urgentie en maatregelen uitvoeren 5% 100% 100% 100% 

6 Borging in beleid 10% 100% 100% 100% 

7 Balans tussen investeringen en beheer en onderhoud 25% 45% 65% 100% 



• Bestaand stedelijk gebied (duurzame vervanging en investeringen) 
 afwegingen reconstructies: maatwerk wegfundering  

 

• Nieuw stedelijk gebied (voorkomen nieuwe situaties) 
 Pilot Drijvend Bouwen 

 

• Buitengebied (aanpassen aan nattere omstandigheden) 
Veenweiden in beweging, transitie buitengebied 

 

 

• Living Lab Omgevingswet 

• Informatie op orde: Skygeo, bodemgegevens, monitoren 

• Tools: LCC, kabels en leidingenproces, kaarten 

• Borgen kennis: in HIOR 

• Kennis delen: intern (afdelingen), tussen gemeenten en andere overheden, 
studenten, inwoners 

• Netwerken: PSB, AGW, Stuurgroep Aanpak Veenweiden e.a. partners 

Wat doen we nu 



• Deltaprogramma RA: nu inclusief bodemdaling 

• Interbestuurlijk akkoord: ook inclusief bodemdaling 

• Regiodeals (investeringsgeld vanuit rijk: miljoenen) 

– AGW: Bodemdaling Groene Hart 

– CRA/Winnet: Gezonde & vitale regio’s 
(klimaatbestendige omgeving + bodemdaling) 

– HDSR e.a.: Maatregelen bodemdaling remmen 
landbouw 

• Voorwaarden: cofinanciering, data en strategie op orde 
(gesteld staan) innovatie, netwerken (nodig: pers. inzet, 
onderzoek, praktijkprojecten, communicatie) 

 

 

 

Wat staat in de startblokken 



• Hoe wil de gemeente omgaan met gemaakte 

(financiële) afspraken om innovatief onderzoek te doen 

met partners zoals de provincie, HDSR en AGW? 

• Wil de gemeente in aanmerking komen voor externe 

subsidies t.b.v. de openbare ruimte en investeringen in 

buitengebied?  

Wat zijn mogelijke discussiepunten 



Actieplan Klimaatbestendig 2050 

Wateroverlast 

Hitte 

Droogte 

Overstroming 



Meetbare doelstellingen 

Doelstelling Nu 2022 2030 2050 

1 Gebieden zonder wateroverlast bij 

buien tot 60 mm 
30% 50% 80% 100% 

2 De gevolgen van langdurige droogte 
binnen de eigen invloedssfeer voor 

zover 
mogelijk beperken  

2% 10% 50% 100% 

3 Temperatuur in de stad is voor zover 

mogelijk gelijk aan die in het landelijk 

gebied  

20% 30% 70% 100% 

4 Bij overstroming is schade beperkt, 

slachtoffers minimaal, herstel snel 
5% 30% 60% 100% 

5 Kennis over effecten en maatregelen 30% 100% 100% 100% 

6 Bewustzijn van urgentie en 

maatregelen uitvoeren 
5% 60% 100% 100% 

7 Borging in beleid 45% 100% 100% 100% 

8 Balans tussen investeringen en 

schade 
5% 25% 60% 100% 

 



• Knelpunten wateroverlastmodel 

• Regionale klimaatstresstest 

• Hior: handelingsperspectieven uitwerken op straat/wijkniveau 

• Grondwatermodel (i.c.m. gebiedsgericht grondwater) 

• Subsidie groen daken/afkoppelen 

• Bewustwording campagne “Hoe groen is jouw hart” 

• Regionale afspraken/afstemming: Coalitie Regio Utrecht en Winnet 

 

Wat staat in de startblokken 

• Wijkwaterplannen/uitvoeringsplannen 

• Onderzoek gevolgen eventuele droogte voor waterkwaliteit en funderingen 

• Regiodeal (investeringsgeld vanuit rijk: miljoenen) 

– CRA/Winnet: Gezonde & vitale regio’s (klimaatbestendige omgeving + 
bodemdaling) 

 

 

 

 

 

Wat doen we nu 



• Wil de gemeente in aanmerking komen voor externe 

subsidies t.b.v. klimaatbestendige leefomgeving?  

Wat zijn mogelijke discussiepunten 



Actieplan Circulaire economie  



• Tegengaan voedselverspilling 

• Uitwerking betonconvenant 

• Ondersteunen initiatieven uit samenleving: Afval uit 

kantoren en Groe(n)ten uit Woerden 

 

Wat staat in de startblokken 

• Nieuw initiatief bijvoorbeeld: Brediusboerderij circulair 

Wat doen we nu 



• Welke ondersteuning willen wij bieden voor initiatieven 

uit de samenleving 

Wat zijn mogelijke discussiepunten 



Actieplan Gezonde samenleving 



Taskforce 

 

 

 

 



Jaarschijven per doelgroep 



Procentuele verdeling per thema (turbo) 

65% 5% 

10% 

8% 

12% 

KN

CE

KB

BD

GS



• Bewustwording (inclusief faciliteren) van collega’s, inwoners, bedrijven en 

stakeholders  

• CO2 reductie  

• Windturbines /zonneweide/aardwarmte in het landschap/ondergrond 

• Veiligheid (onvoldoende voorbereid op overstroming)  

• Een gezonde en groene leefomgeving   

• Overlast voorkomen/kosten beheer en onderhoud beperken  

• Minder afval, meer grondstoffen 

• Toekomstbestendige circulaire economie  

• Een economisch vitaal buitengebied 

 

Maatschappelijk effecten 



• Inwoners/ondernemers staan voor een dichte deur 

• Inwoners/ondernemers komen niet in actie 

• Stopzetten lopende projecten: imagoschade + kosten 

• Hobbels blijven: beperkt/geen innovatie 

• Ambitie 2030/2050 niet haalbaar 

• Gemeente geen voorbeeldfunctie 

• Een ander (provincie/rijk) maakt de keuzes in plaats van de gemeente zelf 

Risico’s 



 



Organisatie: nog verder te ontwikkelen 

 

 

 

 

 



Verschillende rollen 



Jaarschijven per thema 


