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1. Inleiding 
De gemeente Woerden ligt voor meer dan 80 ty0 op een dik veen- en 
kleipakket (meer dan 5 m) dat zeer gevoelig is voor bodemdaling (zie figuur 
1). De wegen, bedrijventerreinen en enkele woonwijken binnen de 
gemeente hebben last van zetting, krimp en oxidatie van de bodem. Dit leidt 
onder andere tot schade aan wegen, bruggen en rioleringen. Bovendien 
ervaren inwoners en ondernemers in toenemende mate hinder van 
wateroverlast en schade aan kabels en leidingen en de straat. 

Deze overlast neemt naar verwachting alleen maar toe door de 
klimaatverandering. De spreekwoordelijke 'badkuip' wordt steeds dieper. De 
herstel- en vervangingsfrequentie van openbare voorzieningen in het 
veengebied is daardoor veel hoger dan op de oevers van de Oude Rijn. 

De melkveehouderij beslaat een groot deel van het buitengebied. Ook hier 
is sprake van bodemdaling. Dit heeft gevolgen voor het (toekomstig) 
rendement van de sector en mogelijk op termijn ook voor het aanzien van 
het landschap bij gelijkblijvend beleid. 

Een hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) geeft aan dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is en stelt de 
ambitie voor om in 2050 de bodemdaling met tenminste 25 ty0 te vertragen 
ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling. Dit wordt nu met de 
regio besproken. Het onderwerp staat regionaal en nationaal steeds 
steviger op de politieke en onderzoekagenda. Hierdoor kan meegelift 
worden op kennisontwikkeling en samenwerkingsverbanden. Een 
belangrijke motor hierin is het Platform Slappe Bodem waarin gemeente 
Woerden actief participeert. 

Het college streeft naar een samenhangende en toekomstbestendige 
aanpak rond bebouwd en agrarisch gebied. In 2014 startte het college al 
met het programma ontwikkeling veengebied. In de lopende en op te starten 
projecten in de slappe veengebieden zetten we nu al in op meer innovatie in 
techniek en een lange termijn benadering. Daarmee is Woerden een 
voorbeeld voor anderen wat weer kansen oplevert voor financiële 
ondersteuning en een leeromgeving voor studenten en ondernemingen. 

In dit actieplan worden de ambities op het gebied van bodemdaling 
uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan. Het actieplan Bodemdaling 
(programma ontwikkeling veengebied/pov) vaart onder de vlag 
'Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense Samenleving'. Onder 
deze integrale stip op de horizon vindt afstemming plaats tussen de 
verschillende duurzaamheidsthema's: Klimaatbestendig (KN2050), 
Bodemdaling (POV), Circulaire economie (CE) en Gezonde samenleving 
(GS). 

Figuur 1: Bodemopbouw gemeente Woerden 
(groen =stroomrug, overige kleuren= zettingsgevoelig gebied) 
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2. Stand van zaken: Bodemdaling 
2.1 Omvang van de opgaaf 

Openbare ruimte bestaand gebied 

Uit het beheersysteem van Realisatie en Beheer (Obsurv) is vastgesteld dat 
gemeente Woerden 295 km wegen onderhoud. Op basis van onder andere 
bodeminformatie, satellietbeelden, waterpeilen, foto's en ervaring van 
diverse medewerkers van de gemeente is een kaart opgesteld van de 
zettingsgevoeligheid van de ondergrond (zie figuur 2). 

Tabel 1: indeling wegen naar bodemcategoriën 

Onbekend 

Stevige o n d e r g r o n d 

Zeer s lappe o n d e r g r o n d 

Zet t ingsgevoel ige o n d e r g r o n d 

Potent ie le n i euwbouw loca t i es 

Figuur 2: Bodemcategorieën openbare ruimte op basis van data en expertise 

Totaal 

categorie aantal km In % 

0 2 100, 

1 114 3900, 

2 43 1500, 

waarvan lichtgewicht 

3 136 4600, 

waarvan lichtgewicht 

totaal 295 1000/c 

in lichtgewicht 12 

Opsplitsing 

Wijken Buitengebied 

aantal km In % aantal km In % 

0 000, 2 200, 

93 450/0 21 24/ĥ 

21 1000, 22 25/ĥ 

9,7 46Vo 0 

92 440/0 44 490/0 

2,1 2
0

Zo 0 

206 10000, 89 10000, 

12 0 

6 1 / van de wegen ligt op zettingsgevoelige ondergrond geel en oranje (zie 
tabel 1, totaal). Alleen in de wijken is lichtgewichtmateriaal toegepast . 
Daarvan is, voor zover nu bekend, in bodemklasse 2 4 6 / uitgevoerd met 
een lichtgewicht wegfundering en circa 2 / in bodemklasse 3. 

Openbare ruimte nieuwbouw 

Naast de bestaande bebouwing is er ook sprake van nieuwbouw bij 
Zegveld, Harmelen en Kamerik (zie figuur 2) op slappe ondergrond. Dat 
betekent een toename van zettingsgevoelige openbare ruimte. 

Bomen /cultuurhistorische linten 

Een studie naar het effect van klimaatverandering op het groenbestand van 
gemeenten Lopik, Oudewater en Woerden beoordeelde meerdere factoren 
zoals hitte, ziektes, veiligheid en bodemdaling (Bongers e.a. HAS, juli 
2016). Door bodemdaling wordt de ruimte tussen het maaiveld en de 
grondwaterstand steeds kleiner. Bomen houden van 'droge voeten' en 
krijgen hierdoor minder ruimte om te wortelen. En als ze minder 
worteldiepte hebben kan dit voor instabiliteit van de boom zorgen. Bij 
stormachtig weer en volle kruinen vallen bomen sneller om. Dit kan leiden 
tot gevaarlijke situaties. 
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Buitengebied 

In 2014 rondde HDSR samen met provincie Zuid-Holland en Utrecht een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse af. Het doel was gezamenlijk te 
onderzoeken welke combinatie van waterbeheer en landgebruik het meest 
wenselijk was voor het veenweidegebied. Daarbij keken ze naar 
verschillende beleidsscenario's voor het toekomstperspectief van de 
veenweidegebieden in beheer bij HDSR. Het gaat om de scenario's: 
doorgaan met huidig beleid (waterpeil aanpassen aan drooglegging); 
vernatten (geen peilaanpassing); 
grotere drooglegging (intensievere landbouw). 

Figuur 3 zoomt in op resultaten in Woerden. De mate van bodemdaling 
neemt toe van groen, naar geel en rood. Met vernatting (plaatje 2) kan de 
bodemdaling aanzienlijk worden vertraagt. De beelden laten ook zien waar 
de meest kwetsbare gebieden liggen. Lokaal kunnen er nuances zijn. Dat 
moet nog nader bepaald worden. 

Urgentie 

Met het huidige beleid gaat de bodemdaling door en door 
klimaatverandering ervaren inwoners vaker overlast (wateroverlast, 
funderingsschade, schade aan wegen, inkomstenderving landbouw). De 
druk op de gemeente neemt toe. Toenemend gebruik van sociale media 
versterkt dit. De huidige beschikbare middelen voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte zijn onvoldoende om op langere termijn 
deze ruimte op orde te houden. Het ontbreekt aan een strategie hoe hier 
mee om te gaan. Als we er echter voor kiezen om niets te doen, dan neemt 
de overlast toe en nemen de benodigde investeringen om hiermee om te 
gaan met de tijd naar verwachting groter. 

Bodemdaling (m) 

ft 0,00 - 0,25 

0,25 - 0,50 

0,50 0,75 

0,75 - 1,00 

1,00 - 1.25 

1,25 - 1,50 

1 ,50-1,75 

1,75 - 2,00 

> 2,00 

Figuur 3: Cumulatieve bodemdaling (in meters) in 2200. Van boven naar beneden 
worden getoond: Huidig beleid, geen peilindexatie en grotere drooglegging (Bron: 
Toekomstverkenning bodemdaling Eindrapport fase 1 HDSR e.a. 2014). 

"Bodemdaling gaat sneller dan de zeespiegel stijgt." 

Nu de melkprijs laag is staat de melkveehouderij onder druk. De kosten 
door bodemdaling nemen toe. De veenbodem 'verbrand' (oxideert) als er 
zuurstof bijkomt. Hier komt CO2 bij vrij. 
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Mogelijk dat er vanuit Europa extra regelgeving komt voor deze CO2 
uitstoot door het landschap. De verwachting is dat al deze ontwikkelingen 
gaan zorgen voor verschuivingen in de Woerdense landbouwsector. Dit kan 
leiden tot vrijkomende panden en landbouwgronden, meer diversiteit door 
nevenactiviteiten en ook tot opschaling van bepaalde boerenbedrijven. Dit 
gaat ook iets betekenen voor de logistiek door het gebied en de verandering 
van het landschap. Bijvoorbeeld door een toename van andere (natte) 
teelten en meer recreatievoorzieningen. 

Inwoners zijn zich voor een deel bewust van bodemdaling, maar hebben 
nog onvoldoende kennis over de oorzaken, gevolgen en maatregelen. Zelf 
weten we nog niet goed wanneer inwoners en ondernemers in actie komen 
om maatregelen te treffen. We constateren dat de 5 O's (overheid, 
onderzoek, onderwijs, omgeving, ondernemers) nog onvoldoende 
georganiseerd zijn en dat daar nog winst geboekt kan worden. Er liggen 
kansen omdat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen snel 
gaan. Ook de klimaatakkoorden van Marrakesh en Parijs sporen aan tot 
concrete actie voor een duurzame gemeente. 

2.2 Wat wordt er al gedaan 

Onderzoek 

Het onderzoek op het gebied van bodemdaling heeft zich de afgelopen tijd 
geconcentreerd op inzicht in de bodemopbouw, nieuwe 
funderingstechnieken en de levenscycluskostenbenadering*. En wat dit 
betekent voor de aanpak van nieuwe projecten (zowel voor bestaande 
wijken als nieuwe wijken). 

Gebiedspartners zoals HDSR, het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en 
de provincie experimenteren nu volop om het veenweidegebied ook voor de 
toekomst financieel gezond, leefbaar en aantrekkelijk te houden. 

* Bij een levenscycluskostenbenadering worden niet allen de 
investeringskosten in beeld gebracht maar ook de beheer en 
onderhoudkosten. 

Bijvoorbeeld door pilots in te richten met andere teelten, 
onderwaterdrainage om het grondwaterpeil te kunnen sturen en andere 
lichtere koeienrassen. Er is ook een project gestart rond de Off Grid 
boerderij: een boerderij die zoveel mogelijk autonoom of circulair 
functioneert en waarbij het aantal logistieke aan- en afvoermomenten tot 
een minimum beperkt wordt. 

Samenwerking 

Op het gebied van bodemdaling is een stevig netwerk opgebouwd met 
gebiedspartners (zoals het VIC, HDSR en provincie Utrecht) en 
kennisinstellingen. Het Platform Slappe Bodem (PSB) is landelijk het 
centrale punt. Hier komt de kennisontwikkeling, de lobby naar de landelijke 
politiek en de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten, 
waterschappen en provincies bij elkaar. Gemeente Woerden is bestuurlijk 
en ambtelijk kernlid. 

Het PSB was de initiatiefnemer voor een landelijk kennisprogramma 
Klimaat, Water & Bodemdaling en via die lijn wordt ook aangehaakt bij de 
ontwikkelingen van het ministerie van EZ en I&M op het gebied van 
STRONG (structuurvisie ondergrond) en de uitvoeringsprogramma's Bodem 
en Ondergrond. Hier ligt ook een link met de olie- en gaswinning en 
Gebiedsgericht Grondwater. 

M A A T 

Ige a a n p a k 

PLATFORM S L A P P E B O D E M 
sterke samenwerking 

Figuur 4 
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Nieuwe kansen 

De omgevingswet komt er aan. Provincie Utrecht zocht partners om langs 
het thema bodemdaling aan de slag te gaan met een Living Lab (proeftuin) 
Omgevingsvisie. HDSR en Gemeente Woerden doen hier graag aan mee. 
Momenteel is de verkenning gestart voor geschikte pilots. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat Nederland ruim 
C20 miljard schade te wachten staat als gevolg van bodemdaling. Hiervan 
wordt circa C15 miljard toegekend aan funderingsschade en circa C5 miljard 
aan infrastructuur. PBL dringt in zijn advies aan op een lange termijn 
aanpak en een integrale visie en samenwerking tussen partijen. 

Opgemerkt 

Woerden toont lef en dat wordt regionaal en landelijk opgemerkt. Dit 
betekent dat we sneller middelen en mensen aan de Woerdense 
ontwikkelingen kunnen verbinden. Regelmatig haalt Woerden het nieuws 
als het gaat om bodemdaling. 

Samenvatting resultaat 

In de periode dat het programma ontwikkeling veengebied acties is zijn 
samenvattend de volgende resultaten behaald: 
» Bodemdaling staat intern op de bestuurlijke agenda 
» Er is een sterk netwerk opgebouwd met gebiedspartners 
» Mede door inzet Woerden toename landelijke urgentie en aandacht 
» Meer inzicht in vernieuwende technieken 
» Start met pilots en monitoring 
» Brede afweging vooraf bij projecten (levenscycluskosten, multicriteria-

analyse), voor zowel nieuwbouw als bestaand gebied. 
» Proces kabels en leidingen op de agenda 
» In dialoog met het buitengebied over toekomstig gebruik 
» Er zijn subsidies verkregen (Deltaprogramma en Provincie Utrecht) 

I/* 

Op de volgende pagina staat een samenvatting van de huidige activiteiten 
op het gebied van bodemdaling. 

2.3 Terugkoppeling participatieproces 
Bij het ontwikkelen van de actieplannen is gemeente Woerden de dialoog 
met de samenleving aangegaan over de speerpunten van duurzaamheid. 
Dit vond achtereenvolgens plaats in een maatschappelijk debat, een 1,5 
daagse werksessie met gelote inwoners, en twee bijeenkomsten met 
respectievelijk ondernemers en belangengroepen. 
Het onderwerp bodemdaling is besproken in combinatie met het thema 
klimaatbestendig 2050. In bijlage 1 en 2 zijn mindmaps opgenomen van de 
belangrijkste opbrengsten voor bodemdaling. 
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Proiecten bestaand gebied 
M e t e n e n Weten Kenmspartuen Projecten Nieuwbouw 

Overzicht Kamerik afgerond) 
Grondwatermeetnet Woerden Deltares Zegveld Weidz Reconstructie De Kanis 
Bodemkaarten Universiteit Utrecht/TUDelft Harmeien Haanwijk Scholencluster Kamerik 
InSAR metingen nnovatiepool Saxion Hogeschool Reconstructie Slotenbuurt Zegveld 
Proefvakken Kamerik Adviesbureaus Reconstructie Nijverheidsbuurt Zegveld 
Grondwaterstudie Kanis Aannemers 
Reguliere inspecties (weg/riool) Ontwikke aars 

Onderzoek Gebiedsprocessen (recent gestart) Samenwerkingsverbanden Bewustwording en gedrag 

Jaarlijks informeren raad Veenweiden in beweging Nieuwe funderingstechnieken Platform Slappe Bodem 
Berichten Infopagina (agroiogistiek Van Teylingenweg) Drijvend Bouwen Stuurgroep Aanpak Veenweiden 
Slappebodem.nl/Woerden Polderberaad Zegveld Zettingskaart Woerden (valt onder gebíedscíe Utrecht-West) 

Samenwerking AGW Off Grid boerderij VIC Participatieproces De Kanis Levenscycluskosten methode 
Coalitie Regio Utrecht NRC. France 2 Financië e innovatie afschnjvin 
Denktank Veenweiden (ambtelijk) Presentaties symposia divers POS Kabels en Leidingen 

Pi ots Kennis borgen in organisatie Gebiedspartners 

2L Living Lab Omgevingsvisie Bodemkaarten in Geoweb HDSR 
Provincie Utrecht Natte Teelten (VIC) Workshop POS Kabels en leidingen 

Onderwaterdrainage (HDSR/VIC) Veenweiden Innovatiecentrum kuilen «33tŵ T ļ . ilaJaktwIwto 
Ervaring Kanis delen in R&B 

Dorpsplatforms/inwoners Bodemdaling in beheerplannen R&B 
Samenwerking R&B& Ruimte 
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3. Visie en Ambitie 
3.1 Vis ie 
Het actieplan Bodemdaling 2050 is onderdeel van een integrale aanpak om 
te komen tot een duurzame samenleving in gemeente Woerden. In het 
basisdocument 'Verbindend eindbeeld en strategie 'Duurzame 
Samenleving' kunt u lezen over de Woerdenaar Arend die nu 11 jaar is. Hij 
beschrijft de wereld anno nu om zich heen. Vervolgens verplaatsen we ons 
naar 2050. Arend beschrijft wat de gevolgen voor hem en zijn omgeving zijn 
als we nu niets doen of juist actief met elkaar de schouders er onder zetten. 
Dit laatste beeld vormt de basis voor de visie ten aanzien van de aanpak 
bodemdaling. 

Arend (44 jaar) 'Ik vind het heerlijk om in mijn vrije tijd naar buiten te gaan in 
het landelijk gebied rondom Woerden. Het leven daar is aangepast aan de 
veenbodem. Bodemdaling is geen issue meer. Dat was in mijn kindertijd wel 
anders. Gelukkig zijn er allemaal innovatieve oplossingen gekomen voor de 
infrastructuur, zodat de verzakte en golvende wegen uit mijn kindertijd zijn 
verdwenen. Het landschap is sindsdien ook veranderd. Dit komt doordat de 
agrarische sector meer divers is geworden. Veel voedsel en producten 
worden nu lokaal geproduceerd. ' 

Bodemdaling stoppen kan niet vanwege de natuurlijke processen die zich in 
de bodemlagen afspelen. Bodemdaling remmen kan wel door het peil niet of 
minder te verlagen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar is een 
langetermijnstrategie voor nodig. Agrarische ondernemers kunnen dan hun 
bedrijfsvoering aanpassen aan de nattere percelen. Hierdoor kan de 
volgende generatie blijven boeren in het fraaie open landschap. Gemeente 
Woerden ontwikkelt ook een langetermijnstrategie om meer grip te krijgen 
op investeringen in de openbare ruimte. Voor zowel de bestaande wijken 
als voor de nieuwbouw. 

Huidige si tuat ie 

Doorgaan zoals nu 

Grootschal ige ontwikke l ingen 

Vernat t ing en verander ing 

Figuur 5: Visualisaties (van boven naar onderen) van de huidige situatie en de toekomstvariar 
'doorgaan zoals nu', 'grootschalige ontwikkelingen' en 'vernatting en verandering'. Bron: 
Waarderingsonderzoek Veenweiden (HDSR e.a. 2016) 
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3.2 Ambitie en beleidskader Resultaat 

Concreet 

Als we de visie vertalen naar een concrete ambitie dan luidt deze als volgt: 

In 2050 is gemeente Woerden bodemdalingbestendig. 

Beleidskader 
Als we dit verder uitwerken dan betekent dit het volgende: 

1. De inrichting van de openbare ruimte in bestaande wijken is aangepast 
aan de kenmerken van de (veen)bodem. Gebruik maken van 
zettingsvrije/arme funderingen, gebiedseigen groen en het beperken van 
belasting door verkeer zijn voorbeelden waardoor deze ruimte kwalitatief 
op orde blijft. 

2. De kenmerken en kwaliteiten van de ondergrond vormen de basis voor 
de ontwikkelwijze van nieuwe wijken en terreinen op slappe bodem. De 
inrichting van het gebied blijft lang kwalitatief op orde. 

3. Het gebruik van de wegen en de landbouwpercelen in het buitengebied 
zijn aangepast aan de kenmerken van de (veen)bodem (belasting, 
routes, veiligheid, drukdrainage, andere teelten). 

4. We weten wat bodemdaling voor gemeente Woerden betekent en wat 
we er aan kunnen doen. 

5. Perceeleigenaren en gemeentelijke organisatie zijn zich bewust van de 
maatregelen die ze kunnen treffen om de effecten van bodemdaling op 
eigen terrein te beperken. 

6. Bodemdaling is geborgd in het beleid van gemeente Woerden. 
7. De investeringen in de openbare ruimte om schade te voorkomen zijn in 

balans met de beheers- en onderhoudskosten (op lange termijn). 

De concreet te realiseren voordelen van dit actieplan zijn: 
» Lagere beheerkosten openbare ruimte en private terreinen. 
» Minder overlast/frustratie bij inwoners en gebruikers. 
» Minder klachten en ad hoc herstel- en reparaties. 
» Veiligheid in de openbare ruimte is toegenomen. 
» De kwaliteit van de openbare ruimte is verbeterd. 
» De landbouw heeft zich getransformeerd naar een 

toekomstbestendig economisch verdienmodel. 

In tabel 2 op de volgende pagina zijn de doelstellingen concreet vertaald 
naar een percentage om de voortgang in de tijd te kunnen monitoren. Deze 
percentages zijn een inschatting op basis van de kennis die we nu hebben. 
De op te stellen uitvoeringsplannen geven een betere onderbouwing van de 
realiseerbaarheid. Deze percentages passen we indien nodig in de tijd nog 
aan. 

Onderscheid ambitie en scenario's 

Om de actieplannen met elkaar te kunnen vergelijken is ervoor gekozen 
overal dezelfde systematiek toe te passen. Het actieplan Klimaatneutraal 
2030 was hierin vaak leidend. Dit komt omdat dit de grootste opgave voor 
gemeente Woerden is. De raad formuleerde hiervoor al een ambitie en 
wilde in de actieplannen verschillende scenario's uitgewerkt zien. De 
ambitie opknippen in verschillende ambitieniveaus leek onlogisch. Dit is 
daarom ook niet voor de andere actieplannen gedaan. Er is daarom voor elk 
actieplan een ambitie geformuleerd en geconcretiseerd naar doelen. 

Vervolgens is onderscheid gemaakt in de voortvarendheid waarmee we de 
doelstellingen willen halen. 
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4. Aanpak en proces 
Dit noemen we scenario's: 
» Taak (werken volgens de lopende werkprocessen) 
» Tempo (extra budget voor aanjaagrol, onderzoeken, investeringen etc) 
» Turbo ('vol gas': bv extra menskracht/middelen om einddoel te halen) 

In dit actieplan vindt u in paragraaf 4.4 een toelichting op de scenario's. 

Gemeente Woerden zet voor alle actieplannen in op aanjagen en 
investeren. Op dit moment hebben we voor de meeste thema's nog 
onvoldoende feitelijke kennis om een goed uitvoeringsplan met 
investeringsbedragen te maken. Deze uitvoeringsplannen willen we in de 
periode 2018-2020 opstellen zodat daarna besluitvorming hierover kan 
plaatsvinden. 

Tabel 2: Concrete vertaling van ambities in de tijd 

Doelstelling 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/ 

650/0 

2/ 
85/ 
350/ 

100/ 
65/ 

1 Inrichting o.r. buitengebied 
aangepast en langdurig op orde 

007o 50/0 150 3 0 0 

2 Nieuwbouwwijken bouwen we 
zettingsarm/vrij 

10007o 1000/ 1000 1000 

3 Gebruik buitengebied aangepast 
- wegfundering en 

verkeersmaatregelen 
- kwetsbare percelen 

1 "O** 
0 0 

2 5 0 
100 

6 5 0 
3 0 0 

9 5 0 
6 5 0 

4 Kennis over effecten en 
maatregelen, innovaties 

6 5 0 1000 1000 1000 

5 Bewustzijn van urgentie en 
maatregelen uitvoeren 

50/0 1000 1000 1000 

6 Borging in beleid 100 1000 1000 1000 

7 Balans tussen investeringen en 
beheer en onderhoud 

250/0 4 5 0 6 5 0 1000 

*Uitgaande van de wegen op bodemcategorie 2 en 3 aangezien op 
bodemcategorie 1 bodemdalingremmende maatregelen onnodig zijn. 
** passeerhaventjes 
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4.1 Wat is de rol van gemeente Woerden en stakeholders 

Gemeente Woerden 
Gemeente Woerden is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. Via het Woerdens model wordt bepaald 
welke straten en wijken aangepakt worden. Dit wordt jaarlijks bijgesteld en 
vastgelegd door de raad in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). 

Bij nieuwbouwlocaties is gemeente Woerden lang niet altijd meer de 
ontwikkelende partij. Dan is gemeente Woerden kaderstellend op grond 
waarvan de nieuwe openbare ruimte in beheer genomen kan worden. Als 
de gemeente zelf grondeigenaar is dan gelden de eisen uiteraard ook. Het 
proces om tot een plan te komen verloopt dan alleen anders. 

Stakeholders 
Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van 
de grond. Dit geldt voor inwoners en (agrarische) ondernemers. In het 
bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies waar zijn 
toegestaan. Dit gebeurt in overleg met o.a. de provincie. De mate van 
bodemdaling is sterk afhankelijk van de peilen in een gebied. Peilen worden 
nu nog vastgelegd in een peilbesluit. De waterhuishouding is de 
verantwoordelijkheid van het waterschap. 

Door de komst van de Omgevingswet ontstaat er meer ruimte voor het 
maken van afspraken op gebiedsniveau. Het omgevingsplan vervangt 
huidige planvormen (bestemmingsplan, exploitatieplan etc.) en 
integreert vrijwel alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

De rol van de gemeente voor het actieplan bodemdaling 2050 is daarnaast 
het aanjagen van bijvoorbeeld innovatie, faciliteren van en participeren in 
gebiedsprocessen en stimuleren van bijvoorbeeld nieuwe verbindingen 
tussen kennis en partijen. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van 
verschillende rollen die partijen kunnen innemen bij een ontwikkeling. 

Onze gebiedspartners zijn de tijd van alleen praten voorbij. Een 
hoogheemraad van HDSR stelt de volgende ambitie voor: 'In 2050 is de 
bodemdaling vertraagd met tenminste 2500) ten opzichte van het huidige 
tempo van bodemdaling.... De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.' Deze 
ambitie is nog niet vastgesteld. HDSR is hier momenteel met betrokkenen 
uit het gebied over in gesprek. Het VIC zet met pilots koers op transitie naar 
een toekomstbestendige landbouw. Beiden partijen roepen op tot 
samenwerking en die handschoen pakken we dan ook graag op. 

Figuur 6: Pilots VIC: Sturen met water en alternatieve teelten als 
cranberry en lisdodde. 
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4.2 Overal l strategie 
De gemeente bouwt voort op de koers van het programma ontwikkeling 
veengebied (pov). In dit actieplan wordt de inzet nader uitgewerkt voor 
bodemdaling. In de pov waren ook de onderwerpen ruimtelijke adaptatie en 
het stimuleren van de biobased economie opgenomen. Deze onderwerpen 
zijn nu ondergebracht in respectievelijk de actieplannen Klimaatbestendig 
2050 en Circulaire Economie. Daarnaast sluit dit actieplan op hoofdlijnen 
aan op de strategie van het basisdocument 'Verbindend eindbeeld en 
strategie Duurzame Samenleving'. Deze is hieronder samengevat en 
vertaald naar de opgave voor bodemdaling. 
1. Aanjagen: het omvormen naar een bodemdalingbestendige gemeente is 

een maatschappelijke opgave. De gemeente ziet het als haar rol om de 
omvorming aan te jagen. De gemeente heeft hierin ook een taak als 
grondeigenaar en beheerder van de openbare ruimte. De gemeente wil 
haar rol als aanjager als volgt concreet maken: voorbeeldgedrag, 
voorlichtingscampagne 'Hoe groen is jouw hart?, toolboxen 
(bijvoorbeeld materialen die geschikt zijn in een zettingsgevoelige tuin), 
financiële prikkels, monitoring en een aanjaagteam. 

2. Samen aan de slag: samen kunnen we elkaars inspanningen versterken 
en het effect vergroten. Samen kunnen we elkaar inspireren, kennis 
delen en elkaar overtuigen. Samen hebben we meer slagkracht, tijd en 
middelen. Samen werken is nodig om succesvol met deze 
bodemdalingsopgave aan de slag te gaan. 

3. Gebiedsgericht: in bestaand bebouwd gebied worden straten of delen 
van wijken in één keer aangepakt. Dit geldt ook voor woonwijken. In het 
buitengebied is eerder sprake van gebiedsprocessen omdat meerdere 
partijen belangen hebben (inwoners, boeren, waterschap, gemeente 
etc). Verschillende thema's worden dan integraal benaderd om tot een 
toekomstbestendige aanpak te komen. 

4. Tijdig bijsturen: de gemeente gaat de voortgang van het realiseren van 
de ambitie monitoren en bijsturen wanneer nodig. Zaken die ons daarbij 
helpen zijn inzichten uit onderzoek, nieuwe technische ontwikkelingen en 
ontwikkelingen op nationaal niveau. Bijsturen kan gedaan worden door 
de organisatie (inzet), projecten (investeringen) of de ambitie (tabel 2) 
aan te passen (inhoudelijk). 

5. Focus per periode: om de ambitie te halen werken we aan een lange 
termijn planning. Eens per vier jaar kan deze planning worden bijgesteld. 
Zodat ook tijdig bijgestuurd kan worden op beschikbaar budget. 
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4.3 Pijlers 
Elk thema en bijbehorend actieplan bestaat uit een cluster van onderwerpen 
(pijlers), inhoudelijke facetten (grijs) en instrumenten (wit). In elk actieplan is 
daarom volgens dezelfde opbouw een figuur gemaakt om dit specifiek te 
maken waarbij, indien relevant, dezelfde pijlers terugkomen (bijvoorbeeld 
landbouw). Dit maakt het makkelijker om actieplannen naast elkaar te 
leggen en de mogelijkheden voor kruisbestuiving te herkennen. 

Voor bodemdaling zijn drie relevante pijlers benoemd: openbare ruimte, 
nieuwbouw gebieden en landbouw. 

Er zijn drie inhoudelijke facetten waarop bodemdaling zich richt: bodem, 
water en technieken. 

Tenslotte zijn er vijf algemene instrumenten om de stap te zetten naar een 
bodemdalingbestendig Woerden: onderzoek, beleid en regelgeving; 
uitvoering van gemeentelijke taken; bewustwording en gedrag; financiering. 

Voor ieder van de drie pijlers wordt uitgewerkt wat de ambities zijn in de 
komende perioden (2018-2022; 2022-2030; 2030-2050) en wat de concrete 
projecten zijn voor de eerstvolgende periode tot 2022. 

Onderzoek 

Beleid en regelgeving 

Bodem 

Water 

Technieken 

Uitvoer ing gemeentel i jke taken 

Bewustword ingen gedrag 

Financiering 
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4.4 S c e n a r i o ' s 

In paragraaf 3.2 vindt u de toelichting op het principe van het ambitieniveau 
en het onderscheid in de scenario's Taak, Tempo en Turbo. In deze 
paragraaf worden de drie scenario's geconcretiseerd voor het thema 
bodemdaling. Het gaat hierbij om de invulling van de aanjaagrol. In 
paragraaf 3.2 gaven we aan dat het nu nog te vroeg is om deze drie 
scenario's te concretiseren voor de benodigde investeringen. Dit doen we in 
de periode tussen 2018-2022. 

1. Taak 
De gemeente voert de taken volgens de MOP uit en stopt geen energie in 
nieuwe concepten of pilots. Ze participeert waar nodig in gebiedsprocessen 
maar initieert ze niet. Gemeente Woerden blijft lid van de huidige 
samenwerkingsverbanden. De gemeente doet wat nodig is, meer niet. 

2. Tempo 
Er is een aanjaagteam voor de bodemdalingsopgave. Dit team doet 
onderzoek om alle feiten te inventariseren en te analyseren. Deze input is 
nodig om een gemeentelijk uitvoeringsplan op te stellen, inclusief een lange 
termijn reconstructieplanning en een investeringsprogramma. Daarbij wordt 
ook onderzoek naar innovatieve aanpakken en technieken betrokken. 
Pilotprojecten worden gemonitord. 

Het team informeert en stimuleert inwoners via de campagne 'Hoe groen is 
jouw hart?'. 

Gemeente Woerden stimuleert en participeert in de gebiedsprocessen om 
de transitie in het buitengebied vorm te geven. 

3. Turbo 

Voor het thema bodemdaling zien we alleen extra taken voor subsidie 
(aanhakend op het Actieplan Klimaatbestendig/wateroverlast). 
In het uitvoeringsplan waarbij ook de investeringen duidelijk worden komt 
het scenario nadrukkelijk wel aan de orde. 

Aanjaagrol 

(actieplannen) 

Investeringen 

(uitvoeringsplannen) 

Taak 

Tempo 

Turbo 

Taak 

Tempo 

Turbo 
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Openbare Ruimte 

Wat gaat gemeente Woerden doen tot 2022? 

Reguliere projecten uit het Meerjaren Onderhoudsplan in bestaand gebied 
gaan door. Onderzoeken leveren input voor het uitvoeringsplan. Dit 
uitvoeringsplan bevat een lange termijn reconstructieplanning. Hier worden 
investeringsbedragen aan gekoppeld voor verschillende scenario's zodat de 
raad een keuze kan maken. De gemaakte keuzes en eventueel bijgesteld 
beleidskader worden verankerd in beleid, beheerplannen en programma's 
van eisen. Het bewustwordingsproces blijft aandacht houden. Innovaties 
worden actief bijgehouden (leren van de buren) en monitoring van nieuw 
aangelegde wegen is een vast onderdeel van de nazorg. Daarnaast blijven 
we participeren in de opgestarte gebiedsprocessen. 

2014-2017 (heden) 

» Agenderen bodemdaling 
» Start onderzoeken, toepassen innovaties in lopende projecten en 

onderhouden netwerken met gebiedspartners (zie overzicht pagina 
» Beleidskader vaststellen 

Ambitie 2018 tot 2022 

» Continuering onderzoek en deelname gebiedsprocessen. 
» Bewustzijn lange termijn aanpak/maatregelen eigen perceel groeit 
» Uitvoeringsplan + reconstructieplanning gereed 

Ambitie 2022 tot 2030 

» Het aantal aanpassingen in de openbare ruimte groeit 
» Het bewustzijn en handelen van inwoners en ondernemers groeit 

Ambitie 2030 tot 2050 

» Inrichting o.r. in wijken aangepast en langdurig op orde 

8) 

2050 

Omschrijving Onderzoek Scenario Concrete projecten tot 2022 Uitvoering Bewust Financien 

Onderzoek ondergrond Onderzoek autonome bodemdaling en bodemdaling a.g.v. gaswinning 

Onderzoek beheerplannen Concretiseren ambitie bodemdaling naar prakti jkvan de beheerplannen 

Analyse data Analyse data en momtoringgegevens ter onderbouwing van uitvoeringsplan 

Vergehjkingsstudies Leren van ervaring gemeenten o.g.v. techniek, governance, financiering, proces 

Toekomstbestendíge wegen en (decentrale) nutsvoorzieningen in het buitengebied Onderzoek buitengebied 

Uitvoeringsplan bodemdaling Plan van aanpak 4- reconstructieplanning in Q l 2019 gereed 

Participeren Polderberaad Zegveld (zie Actieplan Klimaatbestendig en Agrologistiek Gebiedsprocessen 

Campagne Hoe groen is jouw hart? Informeren over bodemdalingen stimuleren maatregelen eigen percee 

Subsidie Zie Actieplan Klimaatbestendig: regenwateropvang beperken effecten bodemdaling 

Turbo Subsidie Zie Actieplan Klimaatbestendig: regenwateropvang beperken effecten bodemdaling 
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Nieuwbouw gebieden 

Wat gaat gemeente Woerden doen tot 2022? 

Gemeente Woerden continueert de samenwerking met de ontwikkelaar in 
de ontwikkeling Zegveld Weidz. 

We onderzoeken de mogelijkheden voor een toekomstbestendige inrichting 
van nieuwbouwgebieden. Daarbij kijken we niet alleen naar de ondergrond 
maar ook naar het ontwikkelproces (op welk moment als gemeente kaders 
stellen), naar de wijze van inpassing in het gebied, tempo van ontwikkeling, 
wijze van ontsluiting, de financiën, de opgaven uit de andere actieplannen 
etc. Dit doen we i.s.m. kennisinstellingen, ontwikkelaar, regionale partners 
etc. Indien nodig of al mogelijk passen we het programma van eisen voor 
nieuwbouw aan. 

2014-2017 (heden) 

» Bijdragen ontwikkeling Zegveld Weidz 

» Opstarten verkennend onderzoek drijvend bouwen in de veenpolder 

Ambitie 2018 tot 2022 

2018 

Continuering onderzoek ten behoeve van zettingsvrije/arme nieuwbouw 
Het bewustwordingsproces blijft aandacht houden 

Ambitie 2022 tot 2030 

» Start 1e pilot met een zettingsarme/vrije nieuwbouwwijk 
» Bewustwording groeit, bijhouden 

Ambitie 2030 tot 2050 

» Uitvoering van ingezet beleid: duurzame nieuwbouw ontwikkelen 

^ ^ ^ ^ 

2030 

2050 

Scenario Concrete projecten tot 2022 Omschrijving Onderzoek Beleid Uitvoering Bewust Financiën 
Kregel wording Sí 
geving gedrag 

Onderzoek zettingsvrij/arm Onderzoek naar de (on)mogelijkheidvan zettingsarme/vrije constructie nieuwbouw X 

E Aanpassen beheerplannen Indien nodig: aanpassen programma van e isen/ too lbox nieuwbouw X X X 

Campagne'Hoe groen is jouw hart?' Informeren over bodemdalingen stimuleren maatregelen eigen perceel X 
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Landbouw 

Wat gaat gemeente Woerden doen tot 2022? 

Het resterende jaar staat in het teken van participatie aan het 
gebiedsproces Veenweiden in beweging (agrologistiek Van Teylingenweg) 
en de opstart van het polderberaad Zegveld. Daarnaast blijven we met 
onze stakeholders in gesprek over de transitie van het buitengebied. Zoals 
bijvoorbeeld met HDSR over peilbeheer en waterberging en met de 
provincie in relatie tot de omgevingswet. 

Dit participatieproces zetten we door om tot afspraken, eventueel aangepast 
beleid en maatregelen te komen. 

Gemeente Woerden bepaalt afhankelijk van de vraag welke rol ze inneemt 
in het proces. 

2014-2017 (heden) 

» Participatie aan het gebiedsproces Veenweiden in beweging 
(agrologistiek Van Teylingenweg) 

» Opstart van het polderberaad Zegveld 

Ambitie 2018 tot 2022 

» Participatie in de genoemde gebiedsprocessen 
» Vertalen uitkomsten naar concrete maatregelen indien nodig 

Ambitie 2022 tot 2030 

» Participeren in transitie naar toekomstbestendige agrarische percelen en 
gebruik wegen in het buitengebied 

» Participeren in proces andere functie eventuele vrijkomende kavels en 
gebouwen 

Ambitie 2030 tot 2050 

» Doorbouwen op ingezet beleid: verdere transitie van het buitengebied 

2030 

2050 

Scenario Concrete projecten tot 2022 Omschrijving Onderzoek Beleid Uitvoering Bewust Financiën 
Kregel wording S 
geving gedrag 

Participeren ín 'Veenweiden in beweging' (agrologistiek Van Teylingenweg en Gebiedsprocessen 
polderberaad Zegveld (meerdere vakgebieden zoals ro, verkeer, economie etc] 

Aanpassen beleid/beheerplannen Beleid, regelgeving en beheer eventueel aanpassen aan uitkomsten gebiedsprocessen 

Campagne Hoe groen is jouw hart? Informeren over bodemdalingen stimuleren maatregelen eigen percee 
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5. Organisatie en financiën 
5.1 Organisatie 
In bijlage 4 is het organisatiemodel van het gehele programma Duurzame 
Samenleving opgenomen. Om de algehele integraliteit en voortgang van de 
thema's te bewaken is er een stuurgroep. Voorzitter van de stuurgroep is 
de wethouder Duurzaamheid. Hij wordt ondersteund door de 
opgavemanager. De stuurgroep wordt verder gevormd door stakeholders. 
De opgavemanager is verantwoordelijk voor de voortgang van de 
verschillende actieplannen. Elk actieplan heeft een eigen projectleider en 
eigen stakeholders. Dit team voedt de stuurgroep en is aanjager van de 
projecten die op korte, middellange en lange termijn uitgevoerd worden. 

Stakeholders bodemdaling 

HDSR, provincie Utrecht en het VIC vormen samen met gemeente 
Woerden de vaste kern. Afhankelijk van de projecten kunnen andere 
partijen ook participeren. Zoals bijvoorbeeld het dorpsplatform Kamerik, 
LTO, provincie Utrecht, Gebiedscommissie Utrecht-West en HDSR bij het 
gebiedsproces rondom de Van Teijlingenweg. 

5.2 Meerjaren begroting 2018 - 2022 
De activiteiten en projecten die zijn uitgewerkt voor de verschillende pijlers 
zijn ook uitgewerkt naar benodigde FTE's en middelen voor onderzoek, 
materialen etc. 

In tabel 3 op de volgende pagina is het overzicht te zien. Voor Bodemdaling 
is alleen een tabel uitgewerkt voor het scenario Tempo (zie ook paragraaf 
3.2). Bij Taak maken we geen extra kosten en bij Turbo voorzien we alleen 
extra kosten voor een subsidieregeling die onder het thema 
Klimaatbestendig 2050 valt. 

5.3 Financier ing en s u b s i d i e s 
Het aanjaagteam zet zich in om in aanmerking te komen voor subsidies 
voor kennisontwikkeling en procesondersteuning. Bijvoorbeeld via het 
programma Aanpak Veenweiden van provincie Utrecht, provincie Zuid¬
Holland (via het samenwerkingsverband Alphen, Gouda, Woerden) en de 
landelijke overheid. 

Daarnaast biedt samenwerking de mogelijkheid om kosten te delen en 
tegelijkertijd van elkaar te leren. 
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Tabel 3: Geschatte FTE en middelen voor scenario Tempo 

BC BODEMDALING scenario TEMPO tot 2022 

2018 

Dekking Incident. Uren pwļ Kosterij Dekking Incident.| Struct. 

2019 

Uren pwļ Kostenj Incident.| Struct. 

2020 

Uren p w Kosten Incident.! Struct. 

2021 

Uren pw Kosten Incident.! Struct. 
Fersonele inzet: 
Rojectl. (sr. inhuur) 
Rojectsecr. (med. inhuur) 
Comm.adv. (niv.9) 

J 6 

12 

f 62.500 f 40.000 f 22.500^ 
f 75.000^ 

J 6 ; J f 6 2 . 5 0 ^ f 62^500^ 
J 6 ; ~ j 6 0 . 0 0 ^ f 60^000^ 
1 2 ^ 24.000~ f 24.000^ 

16 f 62.500 
12 f 45.000 

" 4-"" f 8.000 

f 62.500 
f 45.000 

f 8.000 

1 2 l f i 5 000 
12I f45.000 
4~ f 8.000 

f 45.000 
f 45.000 

" f 8.000 
f 75.000^ _ _ 
f 24.000'"" f 24.000 

Werkbudget: 
Comm.middelen 
Onderzoeken 

f J0 .00^ ! — f 6^000 
f 62.500 f 35.000 

f 4.000 
f 27.500 

J f J 0 . 0 0 ^ ^ f 10.000.; 
; f 30.000 f 30.000; 

010.000 
f 35.000 

f 10.000 
f 35.000 

J 10.000 
f 15.000" 

010.000 
f 15.000 ' 

TOTAAL I 48 uur| f 234.000 f 105.000Į f 129.000 f 0 44 uur| f 186.50Q f 186.50ŌĨ, f 0 32 uur| f 160.500 f 160.500 f 0 28 uur| f 123.000 f 123.0Ō0T f 0| 
Totale lasten f 234.000 1 1 1 Totale lasten f 186.500 Totale lasten f 160.500 Totale lasten f 123.000 
Dekking f 105.000 \ \ Dekking 1 f - Dekking 1 f - Dekking 1 f -

Ongedekt 
f 129.000 ļ 1 

Ongedekt f 186.500 Ongedekt f 160.500 Ongedekt f 123.000 

Dekking: FCL/ECL 6.210.00.25/38.000 
48 uur pers.inzet= 1,3 fte 44 uur pers.inzet= 1,2 fte 32 uur pers.inzet= 0,9 fte 24 uur pers.inzet= 0,7 fte 

1 1 1 1 1 1 
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Bijlage 1: Mindmap input 

nn M M pnn 

Trits belang-bndng-bewustwtrtr 

inwoners 

Ondernemers 

Voort ťhtng Sakehofders 

Resultaten: aďitbaar/tasttuar maken 
Wjkgendite aanpak 

Bndngmrt frwoners/ondernemers 

Zie Bewustwording en gedrag' 

Mn der bureaucrat •/ílagvaartlgef 

Langeterminvisie en korte termijn ades 
Opbrengst 

participatieproces 
Lessen 

Rol gemeente 
Schcien/loncleren 

Ouurzaamhed mnder politiek maken Organisatie.'po î « 

Bewustwording en gedrag Brgn mn wparai 

Opgavegencht werken op ale niveaus 

Kaderstellend zin/sturen met regelgeving 

Effect maatregelen anal/seren * besturen L M ; y : X ľ , brJuitvcrmmg 

Mogelijke maatregelen, inzicht geven m: 

'-•o.i. eurecí. t 
[finance*) prfckels Subsde regelen 

Gebeds commiss* utrecht-West 

Mootregolen zie Toolbox 
b i j l o g o 2 

Samenwerken 

Inzcht in processen 

Konnis opdoen Sr d o l e n 
Kosten/baten 

Inwoners 
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Bijlage 2: Toolbox maatregelen: opbrengst uit participatieproces 

Natuurbosjes 

Waterbuffels 
Aanpassen aan ondergrond 

Mix (natte) teelten 

Onderwaterdrainage 

Landbouw Natuurgerichte landbouw 

Open landschap behouden 

Databank vrijkomende gronden 

Kleinere tractoren/machines 

Inzetten op remmen (stoppen kan niet) 

Nieuwbouw of herinrichting aanpassen aan 
« řc -nc j rond 

Natuurspeelplekken 

Bodemdalingsbestendige 
maatregelen 

Natuurlijkere/lichtere materialen Andere vorm huis 
Minder bestrating 

Ontstenen en vergroenen 

Flexibele koppeling huisaansluitingen Bomen bestand tegen situatie 
in ondergrond (hoge grondwaterstand) 

Decentrale netwerken (bv. riool, elektra) 

Lichtgewicht (EPS/bims/etc.) 
Nieuwe gebieden Hydrokorrels diepere grondlaag 

Openbare ruimte 
Afweging lichtgewicht 

Prefab hout om druk te verminderen 
materialen (n/miheu) Gefundeerde tuin 

Tiny house concept bijna 1009b drijvend 
vlonder in de tuin Bodemdalingsbestendige tuin 

Bredere wegen 
Gras i.p.v. tegels 

Bodemdaling onderzoeken 
Struiken 

in relatie tot gaswinning 
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Bijlage 3: Rollen 
Partijen kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de opgave en de projecten. Hieronder volgen een paar omschrijvingen. 

« Initiëren. Het initiatief nemen voor het starten van een programma en/of project en daar de regie op voeren. De partij draagt hiervoor menskracht (bestuur, 
programmamanager, projectleider, communicatieadviseur etc), financiën en/of middelen bij aan het proces. 

« Coproduceren. De partij draag menskracht, financiën, ideeën, een netwerk en/of instrumenten bij aan processen, projecten en oplossingen onder regie 
van derden. 

« Stimuleren en faciliteren. Het stimuleren en faciliteren van inspanningen van partners om de doelen voor energie, circulaire economie, bodemdaling en 
ruimtelijke adaptatie te versnellen. Er kan daarbij gelet worden op capaciteit (geld en menskracht), informatie, tijd, middelen (locatie, facilitaire zaken, 
communicatie), inzet van mensen (inspiratoren, bestuurders, netwerken). 

« Kaders stellen. De overheden stellen met strategisch beleid doelen, kaders en normen en houden toezicht op de uitvoering daarvan door derden. Voor de 
beoordeling en monitoring van plannen en initiatieven zijn er toetsingskaders. 

« Afstemming met andere beleidsvelden. Er vindt afstemming en integratie van verschillende beleidskaders plaats. Ook stimulering van de verschillende 
duurzaamheidsopgaven bij en tussen de diverse beleidsvelden is erg belangrijk om tot een voortvarende en effectieve uitvoering van maatregelen te 
komen. De gemeente, het waterschap en de provincie hebben een breed palet aan oplossingsmogelijkheden beschikbaar die door een goede afstemming 
ook adequaat ingezet kunnen worden. 

« Onderzoek. Partijen kunnen zelf onderzoek opstarten of kennis van onderzoeksinstellingen betrekken. 

« Kennis delen/uitventen successen. Partijen kunnen zich inspannen om kennis/successen te delen. Bijvoorbeeld door het inzetten van media, het 
betrekken van studenten, met voorlopers de wijken in, ludieke acties (pop-up tuinacties in voor- en najaar). 

« Volgen. De partij volgt een ontwikkeling maar draagt niet actief bij. Pas als dit relevant is onderneemt de partij actief actie. 

Op de volgende pagina is de invulling van de aanjaagrol weergegeven. 
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Bijlage 4: Organisatiemodel Duurzame Samenleving 

P r o j e c t e n 

LT 2050 MT 2030 KT 2022 
KN2030 

stake PL+Communicatie 

holders 

stake 
holders 

Bodemdaling 2) 
PL+Communicatie 

3 

r KB2050 
stake PL+Communicatie 

holders 

CE stake PL+Communcate 

holders 

GS stake PL+Communicatie 

holders 
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