Beantwoording technische vragen CDA d.d. 29 oktober 2019
Indien het budget voor duurzaamheid een verdere taakstelling krijgt, waarmee het wordt
teruggebracht tot € 500.000 structureel (nu € 1.000.000 structureel, indien dekkingsplan
wordt aanvaard).
1. Wat zijn daarvan de consequenties?
Het duurzaamheidsbudget is verdeeld onder de thema’s bodemdaling, klimaatbestendig
en energietransitie.
Voor bodemdaling heeft de gemeente afspraken gemaakt in het kader van Regio Deal
Bodemdaling, die niet worden nagekomen.. Zowel op het gebied van cofinanciering voor
de Regio Deal als in het kader van het bestuursakkoord Alphen Gouda Woerden. Bij een
extra taakstelling loopt de gemeente de kans mis om alle nu lopende ruimtelijke
ontwikkelingen en reconstructieprojecten bodemdalingsbestendig (en daarmee duurzaam
en kosteneffectief) in te richten.
Voor het duurzaamheidsthema klimaatbestendig geldt dat de rijksopgave niet gehaald
wordt om in 2020 volledig klimaatadaptief beleid te hebben. Daarnaast loopt de
gemeente de kans mis om alle nu lopende ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig te
bouwen.
Voor de energietransitie zal bij een verdere taakstelling alleen spoor 2 , grote
beleidsontwikkelingstrajecten, uitgevoerd kunnen worden. Alle activiteiten in spoor 1 en
spoor 3 komen te vervallen. Dit betreft het stimuleren, ondersteunen en het faciliteren
van bewoners, bewonersinitiatieven en bedrijven en daarnaast kan de gemeentelijke
organisatie geen voorbeeld zijn voor de samenleving in de weg naar CO2 neutraal. Dit
betekent tevens dat de afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. In het
Klimaatakkoord hebben gemeenten een regierol gekregen voor de transitie warmte,
waarbij een zorgvuldig proces voor participatie wordt verwacht. Het gaat hier ook om de
coördinerende rol rondom de communicatie over de uitvoering van besluiten en acties
gericht op gebouweigenaren (woningen en bedrijven), spoor 1.

2. Kan de gemeente de opdrachten (na klimaatakkoord): opstellen warmtevisie en opstellen
beleidskader grootschalige energietransitie nog waarmaken?
Uiteraard heeft dit te maken met de prioritering binnen het budget. Het ontwikkelen van
het afwegingskader grootschalige opwek is cruciaal, gelet op het feit dat de ontwikkeling
van de regionale energiestrategie gewoon doorgaat. Als we geen afwegingskader
opstellen, zijn we als gemeente niet in staat om een door de samenleving gedragen
inbreng te leveren voor ons aandeel in het regionale bod voor het opwekken van
grootschalige duurzame energie. Dit kan betekenen dat het rijk bepaalt wat mogelijk is in
Woerden. Bovendien is de ontwikkeling van het afwegingskader reeds gegund.
Voor de warmtevisie heeft de raad verzocht om bewoners vanaf het begin te betrekken.
De mate waarin dit gebeurt komt in het gedrang bij een verdere taakstelling.
3. Kan de gemeente verzoeken van inwoners voldoende tegemoetkomen?

Nee. Aan het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en beantwoorden
van vragen van bewoners en bedrijven kan niet meer worden tegemoet gekomen, als
prioriteit bij spoor 2 ligt.
4. Waarin kan het beleid dan wel voorzien?
Ontwikkelen van een afwegingskader grootschalige energieopwek, samen met
stakeholders in de regio de Regionale Energiestrategie bepalen, beschikbaar hebben
van een regionaal energieloket, opstellen van een warmtevisie en afstemming
buurgemeenten e.a. over Nee, tegen gaswinning.
5. Kan een overzicht worden gegeven van het aantal fte dat nu wordt betaald uit het budget
van € 1.000.000 en welk deel van de kosten in werkbudget, subsidie en stimulering zit?
Voor de programma’s bodemdaling, klimaatbestendig en energietransitie gaat van de
1.000.000 miljoen euro, 431.000 euro naar personeel en 569.000 euro is werkbudget.
Het werkbudget energietransitie is bedoeld voor subsidie, bijdrage regionale activiteiten,
communicatiemiddelen, onderzoek en inhuur.
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fte
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€ 431.000,00 € 569.000,00

