
 
 

AA2-02 

Amendement Verlagen duurzaamheidsambitie 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het eerste beslispunt van 

het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te aan te vullen:  

De raad besluit: 

De Programmabegroting vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

 

1. Loslaten van de Woerdense ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en aansluiten bij de 

landelijke doelstelling (klimaatneutraal in 2050); 

2. Aanpassen van het tempo van de energietransitie in Woerden aan het landelijke tempo; 

3. Verhogen van de op pagina 11 van de Programmabegroting 2020-2023 voorgenomen 

bezuiniging op Klimaat, bodemdaling, energietransitie en circulaire economie met €500.000 

per jaar naar €700.000 in 2020, €800.000 in 2021 en €900.000 in 2022 en 2023; 

4. Deze middelen in te zetten om de volgende voorgenomen bezuinigingen te schrappen: 

1. Aanpassing (stelpost) actieprogramma Woningbouw van €150.000 in 2020 en 

€25.000 in 2021, 2022 en 2023 (pagina 11 van de Programmabegroting 2020-2023); 

2. Strategienota Verkeersvisie van €300.000 in 2021, 2022 en 2023  (pagina 11 van de 

Programmabegroting 2020-2023); 

3. Veiligheid (beperking boa’s van 4 naar 3) van €50.000 in 2020, 2021, 2022 en 2023 

(pagina 11 van de Programmabegroting 2020-2023); 

4. Budget ondermijning van €25.000 in 2020, 2021, 2022 en 2023 (pagina 11 van de 

Programmabegroting 2020-2023). 

5. Het overgebleven bedrag toe te voegen aan de reserve infrastructurele werken. 

Toelichting: 

De gemeente Woerden heeft in 2014 de motie “Duurzaam met een doel” aangenomen, waarin de 

ambitie is uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. In het coalitieakkoord is €6.300.000 

gereserveerd (oplopend van €1.000.000 in 2019 naar €1.400.000 in 2023) om deze ambitie te 

realiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze ambitie, ondanks deze extra investeringen, niet 

realistisch is. 

Door de Rijksoverheid wordt de doelstelling gehanteerd om klimaatneutraal te zijn in 2050, waardoor 

een ander tempo wordt gevolgd door het Rijk. Door de Woerdense ambities gelijk te trekken met de 

landelijke klimaatdoelstellingen hoeft hiervoor minder geld gereserveerd te worden in de 

programmabegroting. Doordat er meer tijd is om de transitie uit te voeren kunnen kosten uitgesmeerd 

worden over een langere periode. Technieken worden goedkoper naarmate ze verder zijn 

doorontwikkeld en op grotere schaal worden geproduceerd. Bovendien is de kans op financiële 

ondersteuning vanuit het Rijk (door bijvoorbeeld ophoging van de Algemene Uitkering) groter op het 

moment dat hetzelfde tempo wordt aangehouden als door de Rijksoverheid wordt gehanteerd. 

De gemeente Woerden moet zich de komende maanden beraden op een ombuiging van €4.000.000 

structureel en in de huidige programmabegroting zijn bezuinigingen voorgesteld op taken die onze 

inwoners direct raken, waaronder woningbouw, verkeersafwikkeling en veiligheid. Deze voorgenomen 

bezuinigingen kunnen allemaal worden geschrapt als de Woerdense duurzaamheidsambities worden 

verlaagd.  

Mocht voor een van bovengenoemde posten reeds dekking zijn gevonden vanuit eerder in stemming 

gebrachte amendementen, dan kan een groter bedrag worden toegevoegd aan de reserve 

Infrastructurele werken. 

Simone Onrust, De Woerdense VVD 


