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Inleiding: 

In de raadsvergadering van 23 februari 2017 vond een discussie plaats over de motie kaderstelling 
programma duurzaam Woerden. Er werd waardering uitgesproken over de voortvarendheid waarmee wij de 
opdracht van de raad uitvoeren. Tegelijkertijd werd ook gesteld dat de raad eerder nog geen kaderstellende 
uitspraken mee kon geven. En dat dit belangrijk is om helderheid te krijgen over verwachtingen van de 
raad. In de motie zijn procesmatige en inhoudelijke punten meegegeven ten behoeve van de uitwerking van 
de plannen en het besluitvormingsproces. Het college gaf aan de route van de opgave Duurzame 
Samenleving zeker in de geest van de motie in te willen vullen. En dat de actieplannen 
beleidsuitgangspunten en scenario's bevatten en dat dit waar dit niet mogelijk is onderbouwd zou worden. 

De actieplannen zijn nu gereed en zijn als bijlage bij deze raadsinformatiebrief toegevoegd. Deze 
raadsinformatiebrief dient als leeswijzer om de structuur en inhoud van de actieplannen te duiden. 

Kernboodschap: 

Voordat we ingaan op de procesmatige en inhoudelijke punten uit de motie kaderstelling programma 
duurzaam Woerden lichten we kort de structuur van de actieplannen toe. 

Structuur Actieplannen 
De actieplannen zijn met elkaar verbonden door een verbindend document waarin het eindbeeld is 
geschetst wat Woerden in 2050 wil zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers (zie bijlage 'Verbindend 
eindbeeld en strategie Duurzame Samenleving' (17.008010). Dit document bevat daarnaast in hoofdstuk 3 
een beschrijving van de strategie en bijbehorende instrumenten om de gestelde doelen in de actieplannen 
te bereiken. Ook treft u een organisatieopzet, een totaaloverzicht van de benodigde financiën en een 
verslag aan van de verschillende bijeenkomsten die in het kader van het participatieproces plaatsvonden. 
Met input van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen zijn actieplannen 
opgesteld voor CŨ2-neutraal 2030, Circulaire Economie, Bodemdaling 2050 en Klimaatbestendig 2050. Per 
thema zijn de ambities van de gemeente vertaald naar een langetermijnstrategie en uitgewerkt tot een 



concreet actieplan. Hierin staan de stappen die de gemeente samen met de samenleving moet nemen op 
de korte termijn tot 2022, met een doorkijkje naar de middellange termijn tot 2030 en de lange termijn tot 
2050. Het actieplan voor 'Gezonde Samenleving" wordt in 2018 opgesteld. Tot die tijd blijven we op 
verschillende plaatsen binnen de gemeente werken aan de diverse projecten op het gebied van 
gezondheid, bewegen en groen. 

De actieplannen zijn los van elkaar te lezen maar hebben ook een herkenbare structuur ter bevordering van 
samenhang en interactie. De opbouw van de hoofdstukken is in alle plannen als volgt: 
1. Inleiding 
2. Stand van zaken: omvang opgave, wat wordt er al gedaan, participatieproces 
3. Visie en ambitie: visie, ambitie en beleidskader, concrete vertaling 
4. Aanpak en proces: rol gemeente, overall-strategie, pijlers, scenario's, projecten 
5. Organisatie en financiën 

Proces (punt 1 t/m 4 motie kaderstelling programma duurzaam Woerden) 

1. Actieplannen "Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense Samenleving" 
a. Beleidsuitgangspunten: Hoofdstuk 3 van alle actieplannen start met het formuleren van de visie 

(3.1) die de basis vormt voor de ambitie (3.2). Aan deze ambitie zijn beleidskader verbonden 
met als doel de ambitie concreet te maken. Deze beleidskaders vormen de ruggengraat van de 
afzonderlijke thema's en de basis voor de verdere invullingen van scenario's en concrete 
projecten. 

b. Scenario's: De raad formuleerde voor Klimaatneutraal 2030 eerder al een heldere ambitie. De 
ambitie verder opknippen in verschillende ambitieniveaus om tot scenario's te komen leek 
onlogisch. Dit is daarom ook niet voor de andere actieplannen gedaan. Er is onderscheid 
gemaakt in de voortvarendheid waarmee we de doelstellingen willen halen. Dit noemen we 
scenario's: 

i. Taak (werken volgens de lopende werkprocessen) 
ii. Tempo (extra budget voor aanjaagrol, onderzoeken, investeringen etc) 

iii. Turbo ('vol gas'; bv extra menskracht/middelen om einddoel te halen) 
In alle actieplannen vindt u in paragraaf 4.4 een toelichting op de scenario's. Gemeente Woerden zet 
voor alle actieplannen in op aanjagen en investeren. De investeringskosten zijn hierin nog niet 
meegenomen. De kosten voor het investeren in duurzame gemeentelijke panden en openbare 
ruimte horen bij de uitvoerende taken van de gemeente. Hiervoor is meestal al budget beschikbaar, 
maar voor sommige thema's is dit niet voldoende om de gestelde ambities te behalen. Op het 
moment van het schrijven van de nu voorliggende actieplannen zijn veel investeringskosten 
onbekend omdat feiten en kennis nog ontbreken. Deze kunnen pas inzichtelijk gemaakt worden op 
het moment dat de uitvoeringsplannen voor de (middel)lange termijn worden opgesteld. Het college 
streeft ernaar in 2019/2020 met een dekkingsvoorstel te komen. Daarnaast zullen ook inwoners, 
ondernemers en stakeholders met investeringskosten te maken krijgen waarvoor zijzelf 
verantwoordelijk zijn. 

2. Wij leggen u ten behoeve van de juni-cyclus 2017 een raadsvoorstel voor zodat de raad een 
inhoudelijke en financiële afweging kan maken. 

3. Ter voorbereiding op de juni-cyclus en het bijbehorende raadsvoorstel willen wij u graag door deze 
raadsinformatiebrief over de inhoud, keuzes en scenario's informeren in de mei-cyclus 2017 van de 
raad. 

4. Er volgt nog een evaluatie van het participatieproces en wij informeren u hierover middels een 
raadsinformatiebrief. 

Inhoud (punt 5 motie kaderstelling programma duurzaam Woerden) 
5. Aandachtspunten 

a. Meetbare doelstellingen: In alle actieplannen zijn in de hoofdstukken 3 en 4 aan beleidskaders 
meetbare doelstellingen gekoppeld voor de korte, middellange en lange termijn. Ook zijn er 
voor de korte termijn concrete projecten benoemd. De inzet is via digitale kaarten inzichtelijk te 
maken wat de 'staat van de wijk' is op de verschillende thema's en beeldend weer te geven wat 
de voortgang per wijk in de tijd is. Deze informatie wordt dan openbaar beschikbaar voor de 
raad en de samenleving. Daarnaast zorgt het aanjaagteam voor de interactie met de 
samenleving en de raad. 

b. Urgentie: In hoofdstuk 2 van de actieplannen wordt de urgentie van het thema aangegeven. 
c. Participatie en rollen: Zowel in het 'kopdocumenť alsook in de actieplannen wordt ingegaan op 

de rol van de gemeente en de rol van de stakeholders. Daarnaast is de opzet van het 
organisatiemodel geheel ingestoken vanuit de visie van opgavegericht samenwerken met de 
samenleving en stakeholders. 



d. Innovatie: Er is gekozen voor een opzet met een aanjaagteam die onder andere als taak heeft 
innovaties (technieken/concepten) en innovatieve ondernemers en inwoners te betrekken bij de 
gehele opgave duurzame samenleving. Het verbinden van deze nieuwe ontwikkelingen aan 
initiatieven in de samenleving en binnen gemeente Woerden moeten voor een versnelling gaan 
zorgen om doelstellingen te bereiken. 

Financiën: 

In alle actieplannen treft u in hoofdstuk 5 het overzicht van de benodigde middelen aan voor de 
verschillende scenario's. In de junicyclus wordt de totale begroting van gemeente Woerden behandeld. De 
opgave Duurzame Samenleving maakt hier onderdeel van uit waardoor we nu alleen een richting kunnen 
schetsen van de benodigde middelen. Gezien de door de raad gestelde ambitie is voor het actieplan C02-
neutraal 2030 uitgegaan van het scenario Turbo. Voor de andere drie actieprogramma's hebben wij de 
voorkeur voor het scenario Tempo. De hierbij behorende benodigde budgetten zijn als bijlage 2 bij de 
notitie "Verbindend eindbeeld opgave Duurzame Samenleving" gevoegd (17.008010). De gevraagde 
middelen zijn bedoeld voor het aanjagen (personele inzet, onderzoek, communicatiemiddelen en financiële 
prikkels) van initiatieven binnen de gemeente en de samenleving. Dit zijn kosten die grotendeels nog niet in 
de begroting staan. Voor de duidelijkheid: dit financiële totaaloverzicht biedt inzicht in de benodigde 
middelden op basis van de inhoudelijke voorkeur van het college en is nog niet een definitief eindbeeld. 

Gezien het huidige raadsakkoord wordt 2018 gezien als het opstartjaar van de projectorganisatie waarin 
nog niet alle functies zijn ingevuld en zoveel mogelijk kosten incidenteel worden opgevoerd. Vanaf 2019 en 
verdere jaren is er meer structureel budget nodig om de gestelde doelen te kunnen behalen. Voorgesteld 
wordt om de nieuwe raad hierover te laten besluiten bij de Begrotingsbehandeling 2019. 

Vervolg: 

U ontvangt een raadsvoorstel voor de juni-cyclus 2017 zodat uw raad in het kader van het junioverleg een 
inhoudelijke en financiële afweging kan maken. In de mei-cyclus is er de gelegenheid om u te informeren 
over de inhoud, de keuzes en scenario's. 

Bijlagen: 

Not i t ie verb indend e indbee ld en opgave 'Duurzame Samen lev ing ' (17.008010) 
Vers lag Par t i c ipa t ieproces Duurzame Samenlev ing (17.008015) 
Ac t iep lan C 0 2 - n e u t r a a l 2030 (17.008011) 
Ac t iep lan Ci rcu la i re Economie (17.008012) 
Ac t iep lan K l imaatbes tend ig 2050 (17 .008014) 
Ac t iep lan Bodemdal ing 2050 (17 .008013) 
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Verbindend eindbeeld en strategie 
'Duurzame samenleving' 
Concept V 1 , 30 maart 2017 
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1. Inleiding 
Hoe ziet een duurzame samenleving eruit? Wat doet u nu zelf al aan 
duurzaamheid? Welke ideeën heeft u? Wat is er allemaal mogelijk? Wat is 
realistisch? Wat kan de gemeente hierin betekenen? Wat kunnen wijzelf en 
onze buren bijdragen? Wat is circulaire economie? 

Een aantal voorbeelden van de vragen waar inwoners, ondernemers, 
Duurzaam Woerden, HDSR, Stedin en gemeente Woerden begin 2017 
samen over na hebben gedacht. Tijdens de diverse bijeenkomsten was er 
enthousiasme zichtbaar en de bereidheid om de schouders er onder te 
zetten. In de Woerdense samenleving borrelen al veel initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid. Ook was er de kritische houding: kan de 
overheid dit wel allemaal waarmaken? 

Willen we in 2050 een duurzame samenleving zijn dan is het nodig dat we 
nu flink aan de slag gaan. Duurzaamheid wortelt namelijk niet vanzelf in 
onze samenleving. Daar is visie, bewustwording, kennis, daadkracht, 
enthousiasme en een lange adem voor nodig. En heel belangrijk: we zullen 
het samen moeten doen! Samengevat: lange termijn visie en korte termijn 
actie. 

Onze samenleving is dynamisch. Innovaties, trends en ontwikkelingen op 
nationale of wereldschaal beïnvloeden het leven in onze gemeenschap. 
Het eindbeeld van een duurzame samenleving die we voor ogen hebben is 
een soort baken. De weg er naar toe - de actieplannen - zullen we 
regelmatig moeten herijken om in te spelen op wat er met ons en om ons 
heen gebeurt. In deze actieplannen beschrijven we wat de inzet is van de 
gemeente Woerden.Hoe ziet een duurzame samenleving eruit? Wat doet u 
nu zelf al aan duurzaamheid? Welke ideeën heeft u? Wat is er allemaal 
mogelijk? Wat is realistisch? Wat kan de gemeente hierin betekenen? Wat 
kunnen wijzelf en onze buren bijdragen? Wat is circulaire economie? 

Van de huidige situatie en het eindbeeld kun je een dikke notitie schrijven. 
Wij kozen voor drie verhalen om de huidige situatie en ons (on)gewenste 
eindbeeld in 2050 te illustreren. Ik hoop dat dit u inspireert om nu aan de 
slag te gaan. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze actieplannen een goede start 
maken op weg naar een duurzame Woerdense samenleving! 

Wethouder Hans Haring 
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1.1 Maatschappelijke opgave 
De Woerdense samenleving heeft een forse opgave op het gebied van 
duurzaamheid. Er komen verschillende uitdagingen op gemeente Woerden 
af. We hebben het dan over: 

« het terugdringen van de CO2-uitstoot en opwekken van groene 
energie; 

« het omgaan met en bestand zijn tegen klimaatverandering; we 
krijgen te maken met vaker en meer wateroverlast, extreme hitte, 
droogte en een groter risico op overstromingen; 

« omgaan met en bestand zijn tegen bodemdaling; 
« de zorg voor voldoende grondstoffen in de toekomst voor voedsel, 

onderdak, warmte en andere noodzakelijke goederen (van lineaire 
naar circulaire economie); 

« het gezond zijn en blijven van de samenleving met het oog op onder 
andere beweging, groene omgeving, luchtkwaliteit en 
geluidskwaliteit. 

1.2 Duurzaamheidsboom 
De gemeente wil als aanjager aan de slag om deze uitdagingen samen met 
de samenleving te realiseren. Het doel is dat duurzaamheid doordringt tot in 
de haarvaten van de Woerdense samenleving. Dit hebben we in afbeelding 
1 visueel uitgewerkt in de duurzaamheidsboom met vijf stevige takken. We 
starten niet met iets geheel nieuws. We maken gebruik van drie bestaande 
programma's: CO2-neutraal 2030, circulaire economie en het programma 
ontwikkeling veengebied (bodemdaling en klimaatbestendig 2050). 

Daarnaast bestaan er diverse projecten op het gebied van gezondheid, 
bewegen en groen. Deze verzameling projecten blijven op zichzelf 
functioneren maar ' hangen' we onder de verzamelnaam 'Gezonde 
Samenleving' om ze voor het voetlicht te brengen en integraliteit met de 
andere thema's te bevorderen. In de actieplannen staat een korte toelichting 
per thema. 

Gezonde ^ 
samenleving 

Klimaat Bodem 
\ bestendia 

Circulair 
CO-, neutraal economie 

e haarvaten 
lyňaņļenleving' 

Figuur 1: De Duurzaamheidsboom met vijf programmatakken 
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1.3 Eindbeeld 2050 en strategie 
Waarom zouden we nu met deze thema's aan de slag gaan? Dat kunt u 
lezen in het volgende hoofdstuk. Daarin schetsen we ook het gewenste 
eindbeeld in 2050. Hoe een Woerdense inwoner en ondernemer in zijn 
nopjes is met de gemeente waarin hij leeft en werkt. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de strategie om bij dit eindbeeld te komen. 
Wat de rol van de gemeente is in de transitie naar een duurzame 
samenleving. Hoe de gemeente haar rol als aanjager gaat oppakken. 

Met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen (zie 
voor een verslag bijlage 1) hebben we vier actieplannen opgesteld voor 
CO2-neutraal 2030, circulaire economie, bodemdaling en klimaatbestendig 
2050. Hierin staan de stappen die we als samenleving moeten nemen op de 
korte termijn tot 2022, met een doorkijk naar middellange termijn tot 2030 
en lange termijn tot 2050. Het actieplan voor 'gezonde samenleving' stellen 
we in 2018 op. 

1.4 Vier actieplannen 
De ambitie voor een duurzame samenleving gaat de gemeente de komende 
jaren samen oppakken met inwoners, ondernemers, partijen uit de 
Woerdense samenleving, regionale partners en landelijke kennisinstellingen 
zoals bijvoorbeeld TNO, Deltares en hogescholen/universiteiten. Dit alles in 
de context van het klimaatakkoord van Parijs, de onlangs gehouden 22ste 
klimaattop in Marrakesh (COP22), het Energieakkoord, de Energieagenda, 
Structuurvisie Ondergrond (STRONG), de Nationale Adaptatie Strategie 
(NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het rijk. 

4 



2. Eindbeeld 
Drie verhalen 

Waarom willen en moeten we aan de slag met duurzaamheid? Wat is die 
stip op de horizon? Wat is het effect van onze keuzes? Waar staan we nu? 
Om u hier een helder beeld van te geven hebben we drie verhalen 
geschreven en getekend. 

De verhalen gaan over Woerdenaar Arend. Het eerste verhaal speelt zich af 
in 2017. Arend is dan 11 jaar oud. Hij vertelt u hoe hij de wereld om hem 
heen beleeft. In het tweede en derde verhaal is Arend 44 jaar oud, het is 
dan 2050. Deze verhalen spelen zich af in de verre toekomst en laten zien 
wat de impact is van de keuzes die we nu maken. Verhaal 2 geeft een 
indruk van de gevolgen als we besluiten niet aan de slag te gaan met 
duurzaamheid en op de huidige voet verder te gaan. In het derde en laatste 
verhaal vertelt Arend hoe zijn leven eruit ziet als gevolg van de keuze om nu 
- anno 2017 - een duurzame samenleving te vormen. Dit is ons gewenste 
eindbeeld in 2050. 
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September 2017 - Arend ontdekt 

Hoi, ik ben Arend. Ik ben 11 jaar en ik woon in de binnenstad van Woerden. 
Ik houd van gamen, maar ik ga ook graag met mijn vrienden naar buiten. Nu 
zijn we aan het zwemmen in de Singel. Het is warm vandaag. Wel 32 
graden. Jammer dat het in de zomervakantie geen mooi weer was. Het 
regende bijna de hele tijd! Nu ik al weer 3 weken naar school ben, is het 
mooi weer. Op straat is het veel te warm, daar staan weinig bomen. 
Gelukkig is het lekker koel in de schaduw van de bomen langs het water. 
Oma heeft nu erg last van de warmte. Volgens mama gaat het daarom niet 
goed met haar. 

Mijn vriend Willem woont in Zegveld aan de Broeksloot. Toen het een tijdje 
geleden zo hard regende, stond het water in de straat tot aan mijn knieën. 
Dat was best gaaf! Toen we daar 's middags waren, hebben we lekker in 
het water gespeeld. Gelukkig maar, want we mochten van mama 's 
morgens niet door de Rijnstraat naar school lopen. Daar lag heel vies water. 
De papa van Willem was vooral aan het mopperen. "De gemeente doet 
niets aan de zakkende straten. Daardoor is de gasleiding pas ook al 
afgebroken". Ik ben blij dat we in Woerden wonen, hoeven we volgens mijn 
mama niet elke vier jaar onze achtertuin op te hogen. Kunnen wij tenminste 
op vakantie. Ik word ook altijd een beetje misselijk als we met de auto 
buiten Woerden rijden doordat de weg op en neer gaat en mijn papa veel te 
hard rijdt. 

Papa had bij een buurman zonnepanelen gezien en hij wilde toen niet 
achter blijven. Maar ik vind het wel gaaf, gratis stroom van de zon. Dat is 
beter dan olie of gas zegt m'n pa. Gelukkig kan ik ook gamen als de zon 
niet schijnt, want we krijgen ook nog stroom uit de leiding onder de straat. 

Sinds mijn moeder iets in de Linda heeft gelezen over de circulaire 
economie zijn we ons afval gaan scheiden. Pa en ik moeten nog een beetje 
wennen, wij kieperen veel nog in de grijze container. Maar we gaan alles 
scheiden hoor! Eén voordeel, die grijze container zit een stuk minder vol. En 
dat is wel fijn want die moet ik altijd aan straat zetten. Op het jeugdjournaal 
zag ik dat in Afrika bergen met oude vieze computers liggen die wij in 
Nederland hebben weggegooid. Ik vind het raar dat niemand daar nieuwe 
laptops van maakt. 

Ik hoorde van mijn buurman dat de bomen, waarin we altijd boompje 
klimmen ziek zijn en dat ze dood gaan. Dat is echt jammer. De meester zegt 
dat veel bomen ziek zijn doordat het weer verandert. Het is steeds vaker te 
nat of te droog. Daar kunnen veel bomen niet tegen. Dat wist ik niet. 

Op school heb ik ook geleerd dat we in Woerden achter dijken wonen. En 
dat het water in de rivier zo hoog kan komen dat de dijk doorbreekt. Ik vroeg 
aan mijn papa waar we heen moeten als dat gebeurd. Hij zei dat hij het 
eigenlijk niet wist... 
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September 2050 - Arend in mineur 

Goedendag, ik ben Arend weet u nog? Ondertussen ben ik 44 jaar, 
getrouwd met Marleen en we hebben drie kinderen. We wonen nog steeds 
in de binnenstad van Woerden. Het is intussen een slapende binnenstad. 
Tijdens de hete zomermaanden wil geen toerist hier meer komen. Twintig 
jaar geleden stelde ik al voor om met mijn hoveniersbedrijf veel meer groen 
in de binnenstad aan te leggen. Geen prioriteit en te weinig geld werd toen 
gezegd, en dat ik dat alleen voorstelde om er zelf aan te verdienen. 

Ik heb namelijk het hoveniersbedrijf van mijn vader overgenomen. De zaken 
gaan best goed: zakkende tuinen ophogen, groen vervangen, (dat vaak 
dood gaat door de droogte of doordat de tuinen juist te lang drassig zijn). Ik 
snap niet waarom mensen hun tuin blijven betegelen. Groen in de tuin is 
veel beter dan stenen, voor de verkoeling en opvang van regenwater. Maar 
ja, de één z'n 'dood' de ander z'n brood. Ik mag niet klagen als ondernemer. 

Als inwoner vind ik dat de gemeentelijke belastingen veel te hoog zijn. De 
zakkende wegen kostte de gemeente enorm veel geld. En de kwaliteit van 
de wegen en het groen is nog steeds dramatisch. Onze leefomgeving is zo 
kwetsbaar. Het afgelopen jaar stond na zware regenbuien wel vijf keer een 
twintigtal woningen in de buurt onder water. Ondertussen staat de 
gemeente Woerden weer eens onder financieel toezicht. Met pijn in mijn 
hart kan ik alleen maar toegeven dat we een krimpgemeente zijn geworden. 
Tsja, wie willen er nog wonen in zo'n onaantrekkelijke woonplaats? 
Bedrijven trekken weg met leegstand als gevolg. Huizen staan gemiddeld 
vier jaar te koop. Is dit tij nog te keren? 

Alles is duurder geworden. Voedsel, bouwmaterialen, energie. We halen 
veel uit het buitenland en de boeren in ons eigen land hebben het moeilijk. 
Het klinkt zo onlogisch maar is wel de realiteit. Ons economisch systeem is 
weinig veranderd sinds ik van de basisschool af kwam. We produceren nog 
steeds veel afval en vervuilen het milieu. Ook hebben we al vier 
economische crisissen achter de rug. De werkloosheid in Woerden is hoog 
doordat veel bedrijven failliet zijn gegaan of weggetrokken. Doordat we veel 
te laat op duurzame energie zijn overgegaan hebben we de boot gemist. 
Windmolens en zonnepanelen zijn door grondstoffenschaarste nu 
peperduur. Regelmatig valt de elektriciteit een paar uur uit. 

Woerden voelt nog steeds de naweeën van de overstroming in 2023. De 
ergste ramp in een lange tijd. De dijk bij Lopik brak en binnen een dag stond 
heel Woerden en omgeving meer dan een meter onder water. Het was 
paniek en complete chaos. Niemand wist wat 'ie moest doen of waar hij 
heen moest. 639 slachtoffers, waaronder twee goede vriendinnen van mijn 
vrouw. Een hele klap. Toen al het water na vijf weken eindelijk weg was 
duurde het nog drie jaar voordat Woerden en omgeving weer bewoonbaar 
was. Alleen al in onze gemeente was er voor 475 miljoen euro aan schade. 
Daar kom je als gemeenschap niet zomaar bovenop. 

Het landschap rondom Woerden ziet er verpauperd uit. De bodemdaling, 
droogte, wateroverlast en de kwakkelende melkprijs van de afgelopen 10 
jaar hebben veel melkveebedrijven de das omgedaan. Boerderijen staan er 
leeg en verlaten bij en de weilanden zijn aan het verwilderen. Misschien dat 
dit op termijn nog eens een mooi natuurgebied wordt, maar dat zal nog wel 
even duren. 
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September 2050 - Arend in zijn nopjes 

Goedendag, ik ben Arend. Leuk u weer eens te zien! Ondertussen ben ik 44 
jaar, getrouwd met Marleen en we hebben drie kinderen. We wonen nog 
steeds met veel plezier in de binnenstad van Woerden. Het is echt een 
heerlijke plek om te zijn. Tijdens de hete zomermaanden vinden we 
verkoeling onder de schaduwrijke bomen langs de Singel. En ook de groene 
daken en tuinen zorgen voor een verkoelend effect. Ik geniet echt van de 
verschillende vogels, bloemen en insecten in mijn tuin en in onze buurt. En 
mijn kinderen trouwens ook. Wel een heel verschil met vroeger toen ik klein 
was! 

In de zomermaanden is het gezellig druk met toeristen die op onze rijke 
historie en evenementen afkomen en genieten van een koel drankje op een 
van de vele terrassen langs het water van de Singel en Oude Rijn. Het 
water is er zo schoon dat we zo van de steigers het water in kunnen 
plonzen. Heerlijk na een dag hard werken! 

Het kan af en toe erg hard regenen, maar de mooie (en betaalbare) straten 
en parken zijn zo ingericht dat binnen een uur al het regenwater uit de straat 
is. Ik ben blij dat de gemeente al decennia werk maakt van gezonde bomen, 
natuur en water in onze stad, die passen bij de ondergrond en het nieuwe 
klimaat. Ook veel inwoners en ondernemers hebben ondertussen groene en 
waterrijke tuinen en daken! Met mijn hoveniersbedrijf heb ik hieraan een 
flink steentje kunnen bijdragen. Wonen in Woerden is populair. Niet zonder 
reden: we wekken namelijk al twintig jaar onze eigen energie op en we zijn 
klimaatneutraal. We hebben een gezonde, natuurlijke en aantrekkelijke 
leefomgeving en relatief lage gemeentelijke belastingen. Zeker als ik dat 
vergelijk met de plaatsen elders in het Groene Hart. 

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 diverser is geworden. Veel voedsel en producten worden 
nu lokaal geproduceerd. Mijn buren op ons bedrijventerrein verdienen een 
goede boterham met de verwerking van lokale gewassen voor bouwstoffen. 
We plukken nu de vruchten van een vroege overstap naar een circulaire 
economie waarin we alle grondstoffen en materialen hergebruiken. Dat was 
echt booming business in Woerden. Niet alleen vanwege het milieu, maar 
ook omdat het gewoon geld oplevert. Het transport hebben we nu heel 
anders georganiseerd dan vroeger. Bovendien zijn onze huizen zijn eigenlijk 
kleine energiefabriekjes. We zijn een innovatieve, duurzame regio met 
weinig werkloosheid. 

De overstroming van 2023 was wel even schrikken. Gelukkig waren we 
goed voorbereid en wisten we wat we moesten doen. Ondanks dat waren er 
nog drie slachtoffers te betreuren. De schade was gelukkig beperkt en 
binnen drie maanden was de gemeente helemaal bewoonbaar en vol in 
bedrijf. Dit haalde ook uitgebreid het nieuws. We merken dat hierdoor de 
aantrekkingskracht voor bedrijven is toegenomen. Dat is goed voor onze 
lokale economie, de werkgelegenheid en levendigheid in de stad. Ik ben 
trots op mijn gemeente, we zijn met recht hoofdstad van het Groene Hart! 
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3. Strategie 

3.1 Aanjagen 
Het omvormen naar een duurzame samenleving is een maatschappelijke 
opgave. De gemeente is één van de partijen. De gemeente ziet het als 
haar rol om de omvorming aan te jagen. Het nemen van concrete 
maatregelen en verandering van gedrag is de taak van elke inwoner en 
ondernemer. De gemeente heeft hierin ook een taak als pandeigenaar en 
beheerder van de openbare ruimte. 

De gemeente wil haar rol als aanjager als volgt concreet maken. 
« Voorbeeldgedrag: de gemeente geeft als pandeigenaar en 

beheerder van de openbare ruimte zelf het goede voorbeeld. Ze 
doet wat ze zegt en wat ze vraagt van haar inwoners. 

« Campagne 'Hoe groen is jouw hart?': hiermee informeert, inspireert 
en stimuleert de gemeente haar inwoners over alle aspecten van de 
duurzame samenleving. Dit doen we samen met Duurzaam 
Woerden, betrokken inwoners en ondernemers. 

« Toolboxen: de gemeente zorgt voor toolboxen om inwoners en 
ondernemers concrete handvatten te geven hoe zij aan de slag 
kunnen met duurzaamheid. Een voorbeeld van een toolbox is wat je 
allemaal kan doen om je tuin watervriendelijker en natuurlijker te 
maken. 

« Financiële prikkels: door middel van bijvoorbeeld subsidies, korting 
op gemeentelijke belastingen en goedkope leningen ontlokt de 
gemeente duurzaam gedrag en investeringen in panden, tuinen en 
bedrijven. 

* Aanjaagteam: een team van enthousiaste en deskundige 
medewerkers is verantwoordeli jk voor het aanjagen van een 
duurzame samenlev ing. 

3.2 Samen aan de slag 
Tijdens de bijeenkomsten over deze opgave noemden deelnemers vaak 
dat het essentieel is dat we het samen doen. De gemeente onderstreept dit 
van harte. Samen als inwoners, ondernemers, gemeente, waterschap en 
maatschappelijke partijen. 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. Om succesvol met deze grote maatschappelijke opgave aan 
de slag te gaan moeten we dit samen doen. 

3.3 Gebiedsgericht 
Elke wijk of dorp in de gemeente Woerden is anders. Een wijk of dorp is 
anders ingericht en gebouwd op een andere ondergrond. Er wonen en 
werken andere mensen. De ene wijk heeft een grotere uitdaging met een 
duurzaamheidsthema dan de andere wijk. Buurtbewoners kunnen elkaar 
informeren, stimuleren, inspireren en samen aan de slag te gaan met het 
vormen van een duurzame buurt. Daarom is het belangrijk om 
gebiedsgericht te werken. Dit betekent maatwerk per wijk of zelfs per buurt 
om in te spelen op specifieke behoeften, zodat bewoners en ondernemers 
optimaal worden ondersteund. 
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3.4 Tijdig bijsturen 
Door inzichten uit onderzoek, de complexiteit van de opgave ontwikkelingen 
in de techniek en landelijk beleid zal de gemeente de voortgang monitoren 
en bijsturen wanneer nodig. Bijsturen kan gedaan worden door de 
organisatie (inzet), projecten (investeringen) of de ambitie aan te passen 
(inhoudelijk). 

3.5 Monitoren voortgang 
De belangrijkste stappen voor alle thema's zijn samen te vatten in de fasen 
weten, willen en werken. Weten betekent dat alle betrokkenen voldoende 
zijn geïnformeerd over wat, hoe en waarom. Willen betekent dat 
betrokkenen bereid zijn om hun gedrag te veranderen en te investeren. 
Werken is doen, concreet aan de slag gaan en maatregelen nemen. 

Jaarlijks gaan we monitoren in hoeverre gemeente, inwoners en 
ondernemers zich in de fasen weten, willen en werken bevinden. Dit meten 
we door jaarlijks middels een steekproef onder inwoners en ondernemers 
hiernaar te vragen. 

Voorbeelden van indicatoren zijn: zijn inwoners en ondernemers zich 
bewust van alle aspecten van duurzaamheid? In welke mate voelen ze 
urgentie? In hoeverre zijn ze bereid te investeren? Wat hebben inwoners al 
concreet gedaan? Hoeveel kilowattuur wekken we als samenleving nu 
duurzaam op? In bijlage 2 vindt u een volledig overzicht van alle 
indicatoren. 

3.6 Organiseren 
Het omvormen naar een duurzame samenleving is een maatschappelijke 
opgave waarin de bijdrage van elke inwoner, ondernemer of 
maatschappelijke organisatie nodig is. Het is logisch om het dan ook als 
maatschappelijke opgave te organiseren. 

De aansturing van de opgave komt daarom te liggen bij de maatschappelijk 
stuurgroep waarin vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, 
Duurzaam Woerden, Groenwest, Ondernemerskring Woerden en wijk- en 
dorpsplatforms zitten. 

Deze stuurgroep krijgt ondersteuning van een opgavemanager die samen 
met communicatie en het aanjaagteam zorgt voor verbinding tussen de 
actieprogramma en de stuurgroep. 

Elk thema heeft een eigen projectleider/senior en eigen stakeholders. 
Dit team voedt de stuurgroep en is aanjager van de projecten die op korte, 
middellange en lange termijn uitgevoerd worden. 

Voor CO2-neutraal is de horizon gesteld op 2030, voor de andere 
actieprogramma's is dit in 2050. En hoe dichter bij de eindstreep hoe 
'groener' gemeente Woerden is geworden. Afbeelding 2 verbeeldt het 
organisatieplaatje. 
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Per thema stellen we drie scenario's met bijhorend prijskaartje voor: taak, 
tempo of turbo. Voor zowel het aanjagen als het investeren kan de 
gemeenteraad een scenario kiezen. Dit is in afbeelding 3 schematisch 
weergegeven. 

Aanjaagrol 

(actieplannen) 

Taak 

Tempo 

Turbo 

Investeringen 

(uitvoeringsplannen) 

Taak 

Tempo 

Turbo 

Figuur 2: Organisatie Duurzame Samenleving Woerden Figuur 3 Scenario's voor aanjagen en investeren 

3.7 Scenario's 
Hoe snel willen we onze ambities realiseren? Hoeveel geld is de gemeente 
bereid te steken in het aanjagen van de transitie naar een duurzame 
samenleving? Hoeveel wil de gemeente de aankomende periode investeren 
in de openbare ruimte en gemeentelijke panden? 

1. Taak 
De gemeente doet haar minimale wettelijke taak en zet zich niet actief in 
voor de transitie naar een duurzame samenleving. Investeringen blijven 
binnen de huidige gemeentebegroting 
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2. Tempo 

De gemeente vormt een aanjaagteam die de transitie gaat aanjagen. Ze 
doet onderzoek om alle feiten te inventariseren en zorgt dat duurzaamheid 
wordt verankerd in beleid. Het team stelt uitvoeringsplannen op voor de 
gemeentelijke taken en informeert en stimuleert inwoners via de campagne 
'Hoe groen is jouw hart?'. Ook geeft de gemeente financiële prikkels om 
inwoners te stimuleren. De gemeente investeert in realisatie van de 
uitvoeringsplannen. Indien nodig is de gemeente bereid wat extra te 
investeren bovenop haar huidige begroting. 

3. Turbo 

Bovenop scenario 'tempo' zet de gemeente ruimschoots in op financiële 
prikkels en gedragsverandering bij inwoners en ondernemers. Bovendien 
steekt de gemeente ook tijd in het aanjagen en toepassen van innovaties. 
Om versneld ambities te realiseren investeert de gemeente tot 2030 (ruim) 
extra bovenop de huidige begroting. 

Per thema verschilt de precieze vulling van de scenario's omdat elke thema 
anders is. Per thema kan de gemeenteraad een scenario kiezen. 

Aanjagen en voorbereiding uitvoering 

De kosten voor het aanjagen bestaan uit personeel, onderzoek, 
communicatiemiddelen en financiële prikkels. Dit zijn kosten die grotendeels 
nog niet in de gemeentebegroting staan. 

Investeren 

De kosten voor het investeren in duurzame gemeentelijke panden en 
openbare ruimte, inclusief de personele inzet, horen bij de uitvoerende 
taken van de gemeente. Hiervoor is meestal al budget beschikbaar. Voor 
sommige thema's is dit echter niet voldoende om de gestelde ambities te 
behalen. 

Op moment van schrijven zijn veel investeringskosten onbekend omdat 
feiten of kennis nog ontbreken. Hiervoor gaat de gemeente eerst 
uitvoeringsplannen opstellen voor de (middel)lange termijn. Als deze klaar 
zijn komt het college in 2019 of 2020 met een dekkingsvoorstel. De 
uitvoeringsplannen zijn niet in beton gegoten. Op basis van nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten stellen we deze regelmatig bij. 

3.8 Financiën 
De kosten voor de gemeente zijn onder te verdelen in kosten voor het 
aanjagen en kosten voor het investeren in gemeentelijke panden en de 
openbare ruimte. 

Kosten 

In bijlage 3 vindt u een totaaloverzicht van de totale kosten, de dekking en 
wat er aan extra middelen nodig is (incidenteel en structureel). Dit overzicht 
toont de totaalbedragen per actieplan. In de bijlage van elk actieplan staat 
een tabel met daarin de opbouw van deze kosten, dekking en extra 
benodigde middelen. 

Kosten aansturing totale opgave 

Naast de kosten voor het aanjagen en uitvoeren van de vier actieplannen 
gaat het ook om de aansturing van de totale opgave. Bij de kosten voor de 
opgavemanager en programmasecretaris (beiden voor één dag in de week) 
moet ook rekening gehouden worden met de kosten van de subsidioloog en 
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communicatiemiddelen. De uren voor een strategisch 
communicatieadviseur zijn verdeeld over de vier actieplannen. De totale 
kosten voor de aansturing van de totale opgave bedragen C 60.500 per jaar. 

Actieplan Gezonde Samenleving 

Daarnaast wordt er in 2018 ook een actieplan voor Gezonde Samenleving 
opgesteld. Hiervoor wordt eerst een procesnotitie opgesteld (naar voorbeeld 
van de procesnotitie C02-neutraal 2030) waarin de opdrachtformulering en 
uitgangspunten zijn opgenomen. Verder gaat het om een beschrijving van 
de verschillende stappen en de producten die per fase worden opgeleverd. 
De kosten betreffen de inzet van de projectleider (één dag per week, 
gedurende één jaar), het opstellen van het actieplan, de werksessies (intern 
en extern) en het benodigde onderzoekspoor. De totale kosten voor het 
opstellen van dit actieplan bedragen een incidenteel bedrag van C 92.000. 
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Bijlage 1: Verslag participatieproces 'Duurzame samenleving' 
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Bijlage 2: Totaaloverzicht kosten en dekking 

Kostenoverzicht opgave Duurzame Samenleving 

2018 

Kosten Dekking Incident.| Struct. 

2019 

Kosten Incident.! Struct.* 

2020 

Kosten Incident.! Struct.* 

2021 

Kosten! Incident. Struct.* 
Duurzame Samenleving (over-all) e 60.500 e 60.500 e 60.500 e 60.500 e 60.500' 

Gezonde samejnleving (actieplan^ 

CO2-Neutraal 2030: na opstart TURBO 

e 92.000 e 92.000 

e 772.400 e 320.400 e 332.000 e 120.000 e 1.233.400 e 793.000 e 1.233.400 e 793.000 e 1.233.400 _e 793.000 

^79~00Ō C^culair^_Economi^:_scen^r!O.TEMPO_ 

Klimaatbestendig: scenario TEMPO 

e 95.000 e 25.000 e 54.000 e 16.000 e 95.000 e 79.000 e 95.000 e 79.000 e 95.000 

e 294.500 e 219.500 e 75.000 e 267.500 e 75.000 e 257.900 e 75.000 e 257.900 e 75.000 

Bodemdaling: scenario TEMPO e 234.000 e 105.000 e 129.000 e 186.500 e 186.500 e 160.500 e 160.500 e 123.000 e 123.000 

TOTAAL | e 1.548.40Q e 669.90Q e 742.50Q e 136.000 e 1.842.900 e 261.500 e 872.000 e 1.807.300 e 235.500 e 872.000 e 1.769.800 e 198.000 e 872.000 
' Structurele budget 2018 w ordt met ingang van 2019 en verder jaarlijks opgehoogd 
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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. 
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Bijeenkomst ondernemers 8 maart 2017 
Bijeenkomst stakeholders 14 maart 2017 

g e m e e n t e 

WOERDEN 



Introductie 

Gemeente Woerden werkt aan een toekomst waarin de gemeente mooi, vitaal en 
leefbaar blijft. Om die reden heeft de gemeente vier duurzaamheids-programma's in het 
leven geroepen. Dit zijn de programma's CO 2-neutraal 2030, Klimaatbestendig 2050, 
Programma Ontwikkeling Veengebied en Circulaire Economie. Voor deze vier 
programma's worden in een participatief proces lange termijn plannen opgesteld. 

Dit beeldverslag geeft een impressie van drie bijeenkomsten die in dit proces zijn 
georganiseerd. Dit zijn de charette met bewoners op 17 en 18 februari in Plein 7 te 
Woerden, de bijeenkomst met ondernemers op 8 maart in de Kloosterhoeve in 
Harmelen en de bijeenkomst met stakeholders op 14 maart in de Bistronoom in 
Woerden. 

Van elk van de drie bijeenkomsten zijn programma en uitkomsten in de vorm 
van teksten, tekeningen en foto's opgenomen. 



• i I V 

'I 

1 

Charette met 
bewoners 



Charette 

Voor de charette zijn middels loting bewoners willekeurig bewoners uitgenodigd om 
te komen meedenken over de programma's van de gemeente. Een groep van 15 
bewoners was bereid 2 dagen vrij te maken en mee te denken. 

De ideeën van de bewoners zijn verzameld door eerst na te denken wat mogelijk 
maatregelen zijn op huis, buurt en regioniveau. Vervolgens zijn deze door de 
bewoners in een tijdslijn geplaatst zodat inzicht ontstond in korte en lange termijn 
maatregelen. 

Dit verslag bestaat uit: 
« Het programma van de twee dagen 
* Samengevat de resultaten per thema 
« Beeldverslag met de tekeningen van 

Ronald van der Heide 
« Fotoverslag met een impressie van de 

twee dagen 
« Lijst met deelnemers 
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Programma dag 1 Programma dag 2 

09:00 Start bijeenkomst (Enrico Moens) 09:00 
Welkom wethouder Hans Haring 
Inspirerende aftrap (Thijs Lindhout) 09:30 
Duurzame samenleving (gemeente Woerden) 

10:00 Werksessie 1 

12:00 Lunch + pitch windenergie Ieke Benschop 10:00 

12:45 Werksessie 2 12:00 

14:15 Pauze 

14:30 Werksessie 3 
16:00 Plenaire afsluiting 

13:00 
16:30 Borrel 

Ontvangst koffie en thee 

Start bijeenkomst 
Terugblik dag 1 (Enrico Moens) 
Duurzaam Woerden (Lex Albers) 

Werksessie Toekomstbeelden 

Presentatie aan Wethouder 
Yolan Koster-Dreese 
Discussie en vragen 
Terugblik (Ronald van der Heide) 
Loting winnaar tuinscan / energiescan 

Lunch 



Resultaten Circulaire economie 
De groep circulair is er van overtuigd dat afval scheiden samen moet gebeuren. Scheiden aan de 
bron is altijd het beste. Hieronder een overzocht van de ideeën die zijn gepresenteerd. 

Thuis starten leidt tot mindert afval voor de grijze bak. Zo kunnen we toe met minder grijze bakken, 
bijvoorbeeld delen met je buurman of 1 grijze bak per verdieping. 

Door meer te delen en van elkaar te lenen kan zuiniger met materiaal worden omgegaan. De groep 
heeft hiervoor verschillende ideeën: 

a. Delen van gereedschap (goedkoper en minder recyclen), bijvoorbeeld via een buurtapp of 
ruilkring 

b. Vrienden van de flat, kopen samen in lenen elkaars spullen 
c. De Kanis, tuintje van Rinus - - kun je eten zo gebruiken (niet moeilijk doen over een rupsje) 
d. Kamerik (ook in Harmelen en Woerden)- sleutelclub — repair café om zaken te repareren 

en langer te gebruiken - bekendheid realiseren 
e. Verwaarloosde grond of openbare ruimte in de gemeente gebruiken voor 

gemeenschappelijke tuin 

Ook gebruik van lokale producten is duurzamer dan import van ver weg. Oprichten van een 
streekproefwinkel kan hierin stimuleren. 



In de groep bevind zich een circulair ondernemer met een textielatelier. Het idee is ontstaan om 
tassen te maken van tweedehandskleding. Deze tassen kunnen in winkels worden uitgedeeld in 
plaats van de 10 cent tassen die nu verkocht worden. Mensen mogen ze meenemen, maar leggen ze 
eventueel ook weer terug. Zo maak je van een reststroom maak je iets waar hele samenleving 
voordeel van heeft. 

Afvalreductie bij bedrijven wordt vooral ook gedreven door de vraag van de consument. Dring er dus 
als consument op aan, dan pas komen producenten in beweging. 

Bij een gezonde samenleving hoort ook de inzet van iedereen in de samenleving. Bijvoorbeeld via 
initiatieven als van Abrona. 

'Circulaire economie: de start ligt bij ons' 



Resultaten Klimaatadaptatie 
De groep Klimaatadaptatie komt tot de conclusie dat de termen Belang, Binding en Bewustwording 
essentieel zijn om stappen verder te komen met klimaatadaptatie. Daar moeten mensen op worden 
beïnvloed. Het gaat om het binden en committeren van iedereen, ook mensen die weinig te besteden 
hebben. Boodschap is: We kunnen altijd iets doen. Voorbeeld± Het eco-plasje- de laatste die naar 
de wc gaat 's ochtends die trek door! 

De conclusie is ook dat burgers die zich bewustzijn van klimaatadaptatie zelf al heel veel kunnen 
doen. Door nu een vlotte start te maken kunnen burgers, met ondersteuning vanuit de overheid, al 
snel ver komen. 

De gemeente moet ook laten zien wat ze kan doen (stadhuis dat in aanbouw is (waterrecycling, 
waterschuttingen e.d.). Inspireren met goede voorbeeld. Daarnaast kan de gemeente zich juist ook 
op de kleinste schaal manifesteren )genoemd is ergernis over plastic zakken die de hele week aan 
een paal hangen om opgehaald te worden'. 

Diverse oplossingen zijn verder de revue gepasseerd± 
» Bewustzijn — Jungle. Groene speelplek voor jonge kinderen waarmee zij bewuster worden van 

de natuur. 
» Wateroverlast — regenton. Hergebruiken voor de tuin, of zelfs voor doortrekken van de wc. Evt. 

grijze bak als regenton gebruiken als deze niet meer nodig is. 
» Bodemdaling — de tuin funderen. Hydrokorrels, geen tegels maar groen in de tuin 
» Overstroming — is taak van de overheid. 
» Hitte — hoe gaan we isoleren, groen dak wat levert het op. Hier ook goed naar de baten kijken, 

wat levert het op? 
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Resultaten klimaatneutraal 
De charette heeft een groot aantal ideeën voor energiebesparing en productie opgeleverd. Maar 
waarop zetten we in? Binnen de groep leeft het idee dat dit eerst technisch onderzocht moet worden: 
wat is het beste in Woerden de beste mix? Keuze tussen wind, zon en biomassa. Wat past het best 
en wat is het meest efficiënt? Moet onderzoek naar worden gedaan en ook moeten bewoners bij dit 
onderzoek zijn betrokken. Eerst studeren, dan pas kiezen. 

Informatie naar bewoners is een cruciaal om stappen te maken. Deze moet toegesneden zijn op de 
behoefte van mensen: dus toegesneden op specifieke wijk of woningtype. Maakt veel uit of je in een 
jaren 90 woning of in een jaren 30 woning woont. 

Belangrijke vraag is: hoe krijg je mensen in beweging. Minder ingrijpende zaken, zoals isolatie zijn 
het makkelijkst. Voor overige maatregelen geldt ook dat mensen in beweging komen als ze het in hun 
portemonnee voelen. Kun je bijvoorbeeld een korting op de WOZ waarde geven aan woningen die 
duurzamer zijn? 

Plan per wijk is handig: 
— Je kunt mensen niet een deel van de mensen aan een warmtepomp helpen en dan vervolgens 

een warmtenet gaan aanleggen. Dan hebben mensen een overinvestering gedaan. 
— Bij nieuwbouw kun je in ieder geval concreet aan de slag. Nul-op-de-meter en zonder gas 

aanleggen. Vooral bij woningen die nog op de tekentafel liggen zoals Nieuwe Poort. 
— Mensen persoonlijk benaderen is goed maar lastig. Goed om mensen meerdere keren te 

benaderen zodat het ook bekend wordt in de wijk dat de gemeente werkt aan energiebesparing. 
— Gemeente is heel actief geweest om mensen zonnepanelen te laten aanschaffen. Zou dat ook 

kunnen voor bijvoorbeeld isolatie. Dat was toen collectief inkopen. Bestaat ook al via allerlei 
andere initiatieven. 



De deelnemers zijn enthousiast over deelname aan de charette en verschillende mensen hebben 
interesse in deelname aan een denktank die vaker bij elkaar komt. Ook is er een oproep aan de 
gemeente om met meer FTE in te zetten op duurzaamheid anders is klimaatneutraal in 2030 echt niet 
haalbaar. 



BEELDVERSLAG 
Met tekeningen door Ronald van der Heide en foto's van Madeleen Graafland 
en Arend van Woerden. 



CUARÊTTE DUURZAME ÓAtfftJUvIVlG WOttO&l 
R * 18 -februari 2oiļ-

ì 
dag ļ Wad 1 

ļ ļ 
uileggen át 

Ml nt wol 

tiåflS Haf irta m t SUM 

9
r

* 

f : 

l c tob w (te. b&r̂ te/i 
« 2 . ŕ 

ŕ::; Cf iv-
li' 

-«tipifslor- ^/^řl^v
1 3 

Mi» (WWW. 
•I "Vh.-: 

i 
5 

1 

bal w 
dj«A

7 

ĻMM.CT 
Wied nu n 

U n JÊÊD 

o 
k 31 39 

tlíKüj fl' dal 

j | geiw? 

! 

Tonder \*wid 
en 

fludtui 
3nw Mee ze 

ļ 0 M V l t t ü V l M d W W l 7 o n . » 1000 
a a a / v 

w», ome 
•IS 

t«,j«3Uri33İ! 

S S 
Undiolilņpêlijlre 

mil iw de 
Mogelijk 

QUREXflË DUURZAME ÓAHŴlUvlílG WTOEvJ 
H 4- 18 -íebruan 2011-•vjlMUtinèOtK.tl 

dag ļ Wad 2 

UW a "Sir ( 

i. idc« d«l » ŵ 

ík-

..-•IJ 
1 I 4t 

10» N 9İB 

I okW (įį (DM řweJ 

n Acid) 

•w*
1 Munnl 

WAT? CUV' J.J.-Í/ 

! 

I
1 

x«qudMİk- tfftNTBH 

km* *̂  i 

qewa Q 

Õ 
r"" 

ľ l ľ l l ' l 

m 
Mmmi 

1.İU» u ^ l . . . " . Hoe? 
p 7 DMtthl ļt 

ļf3S 

f regio 

'O» 
T-İD Web 

õ Q
 1 z tal na 

a 
ISoiJàrclij 

Man 



CWlTft DUURZAME ÓAMEVlUvIVlG WOÉRvW 
H * 18 -februari 20Q-

\ \ y 5 R / teil 

W W v a t » * * * 

.jņļiŪit lit 

deleo C f 

HA 4* 
K8JC ««5 

aţ»íi 
«Jijden 

qoede 

1 buínco 

Sí 

Ñofflieí2oei,ei) 

art -O 

f f bUNflIM 

^wiaìtoiWiĵ 

U/1 w e n i j 



m de zomermaand! i 
I toeristen die o 

1111 Mm mooie a 
0 

vvry 
«4 

İ 
in de stad 

het is is net z e n hete 
aoed uít 

te houden 

vrtAif HOT* ntt* 

r 
4 



I â 

L i j 
i 

i 

rf 

S 
) 



V 



Do rol van windonorgic 
n M M , 4f»pia»en .ikkooiilrn Imitnlrn tnn r l fcui hern 

i n n u 

i.o; 

P 1 
I 

i 



Á 
Van AĮ^l M*rf*~iS»ļ 

^ ćZirc*ùuir 

Sñí7EA/ Ą/yPEKS Pčń/ťSAs 

er* 

^5 - ^ J Ä:
 0

?^z Taw 



V - A 

V 

E 



m I M J. 

J I 
I 

I 
1 

i 
1 

İ ì 

.7 

1 llr.l 

1 

ra 

! I 



p i 

QndernemersbíjeenkomSř'8 m á â r t ^ 

P 1 

I I 
\ 

* 

\ i 

\ j 



Qndernemersbíjeenkomst 

Op woensdagmiddag zijn in de Kloosterhoeve in Harmelen ondernemers van 
verschillende achtergronden bij elkaar gekomen om te discussiëren over 
verduurzaming van de gemeente en de bijdrage die ondernemers daaraan 
kunnen bijdragen. 

Hans Haring heette de ondernemers welkom waarna de deelnemers via een 
vragenspel nader kennis met elkaar en met de onderwerpen hebben gemaakt. 
Vervolgens hebben de ondernemers in de vorm van een wereldcafé aan 
verschillende tafels hun inbreng op de verschillende onderwerpen geleverd. 
Afsluitend is plenair gediscussieerd over een tweetal stellingen. 

Dit verslag bestaat uit een impressie van de resultaten in tekst, tekeningen en 
beeld. 



Programma 

15:45 Ontvangst koffie en thee 

16:15 Start bijeenkomst 
Opening door Hans Haring 
Vragenspel 

16:45 Film 

17:00 Werksessie 1 
17:40 Werksessie 2 

18:20 Presentatie duurzaam Woerden (Lex Albers) 
18:30 Discussie en vragen 

19:00 Afsluiting en buffet 
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Een klimaatneutrale gemee 
"Een klimaatneutrale gemeente hoodt in dat alle 

activiteiten en processen op net gemeentelijk 
grondgebied geen bijdrage meer leveren aan 

klimaatverandenng in de vorm van 
C02-uitstoot" 

Swneo op weo n M ««n MNriaMnmjtra* Wt»fö«n m 2 0 M 

Ambitie en trend '.» Waar staat Woerden nu? 

P 

" IM fytuHŕpuA. y/oow At4r aa/i 

ZOÓdk. W* " ( A / I * ! ) ( Ŵ r ŵ í ' ^ ^ ^ ^ 



Plenaire discussie, stelling 1: 
Ik kan mijn eigen bedrijf in 2030 CO2-neutraal laten draaien. 
Enkele reacties: 
"Dat is makkelijk, wij zijn een bank. Kantoren zijn vrij eenvoudig klimaatneutraal te maken." 

"Dat is vrij lastig, wij zijn een transportbedrijf. Vrachtwagens kunnen niet zomaar 
energieneutraal worden gemaakt. Ons kantoor en onze buitendienst daarentegen wel." 

"Het gemeentehuis moet energieneutraal worden en de gemeente moet een elektrisch 
wagenpark krijgen." 

"De gemeente moet alle wet en regelgeving in het licht houden: kijk minder naar de regels 
maar juist naar het gewenst resultaat. Neem daarbij de Welstand als eerste onder de loep en 
richt je vervolgens op bestemmingsplannen." 

"Om ook energie te besparen in het vervoer moeten zo snel mogelijk mee laadpalen worden 
gerealiseerd. Wellicht is het een idee om elektrische auto's gratis te laten parkeren? Ook 
deelauto's die stroom terug kunnen leveren zijn wellicht aantrekkelijk" 

"Ik ben op zoek naar 800 ha voor zonnevelden. Als de gemeente het wil dan ligt het er over 3 
maanden." 



Plenaire discussie, stelling 2: 
Circulair ondernemen draagt over 5 jaar positief bij aan mijn 
bedrijfsresultaat 

Enkele reacties: 

'Wat je thuis doet aan circulair of recycling kun je vaak ook op kantoor doen. Op kantoor 
produceren we sowieso weinig afval." 

"De deeleconomie biedt kansen, ook voor bedrijven: wat kan er ge -/verhuurd worden?" 

"Er is een bedrijf dat heeft besloten om isolatie te gaan verhuren. Op die manier kunnen 
isolatie maatregelen ook gefinancierd worden" 

"Wanneer je met duurzaamheid bezig wilt dan moeten organisaties/ inwoners ontzorgd 
worden. De bedrijven willen het wel graag zelf doen." 

"Wij hebben de kennis, wij willen dat en hebben de ambitie" 
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IS Stakeholder bijeenkomst 14 maart 
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Stakeholders bijeenkomst 

Op dinsdagmiddag 14 maart zijn belanghebbenden vanuit verschillende 
organisaties en ook bewoners en vertegenwoordigers van overheidspartijen in 
discussie gegaan over duurzaamheid in de Bistronoom in Woerden. 

Het programma was vergelijkbaar als het programma van de 
ondernemersbijeenkomst. Hans Haring heette de deelnemers welkom. Hierna 
keken de deelnemers samen naar de film "Woerden vol energie" die tijdens de 
bijeenkomst in première ging. Hierna maakten de deelnemers via een vragenspel 
nader kennis met elkaar en met de onderwerpen hebben gemaakt. 

Deelnemers hebben vervolgens in wisselende samenstelling hun inbreng geleverd 
aan de duurzaamheidsthema's. Gekozen was voor drie groepen rond de thema's 
adaptatie/bodemdaling, CO2-neutraal en circulair/gezonde samenleving. Afsluitend 
gaf Lennart van der Burg een pitch over samenwerken rond duurzaamheid en is 
plenair teruggekoppeld. 

Dit verslag bestaat uit een impressie van de resultaten in tekst, tekeningen en 
beeld. 



Programma 

15:45 Ontvangst koffie en thee 

16:15 Start bijeenkomst 
Opening door Hans Haring 

16:30 Film 
16:45 Vragenspel 

17:00 Werksessie 1 
17:40 Werksessie 2 

18:30 Pitch duurzaam samenwerken (Lennart van der Burg) 
18:40 Discussie en vragen 

19:00 Afsluiting en buffet 
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Terugkoppeling 

Aan het eind van de dag koppelde elke groep enkele opvallende resultaten terug: 

Klimaatneutraal 
» Gemeente mag van de deelnemers meer durven: stel regels, ga handhaven, centrum autovrij, 

bedrijven volgen wel. 
» Nul op de meter, best veel bewoners die naar nul op de meter willen. We laten kansen liggen als 

wij daar niets mee doen. Vraag is hoe je een complex verhaal naar de bewoners die niet veel 
weten van het onderwerp. Advies per woningtype kan heel waardevol zijn. 

Circulair 
» Ga de verspilling tegen (dit kan bijvoorbeeld heel concreet in de horeca). Het moet normaal 

worden om zo circulair mogelijk te werken: "Normaal - doen". 
» Richt een informatieplek in, laat zien wat er allemaal mogelijk is (film, krant, bieb). 
» Geef mensen aan de hand van een keuzemodel inzichtelijk wat alle mogelijkheden zijn. 

Klimaatbestendig 
» Netbeheerder stelde kasten vaker veilig. Er was nog niet veel samenwerking tussen gemeente 

en Stedin op het gebied van wateroverlast en overstroming en hier liggen mogelijkheden. Stedin 
pakt dit bijvoorbeeld in Gorinchem samen met de gemeente op. 
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