
Taskforce Duurzaamheid  

1. Inleiding: duurzaamheid in de landelijke en mondiale context 

 

Stroomversnelling 

Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Sinds de crisis in 2008 is er een 

stroomversnelling ontstaan en wereldwijd wordt er gewerkt aan nieuwe duurzame concepten.  

• Zodat we hernieuwbare bronnen kunnen gaan gebruiken voor onze energiebehoefte; 

• Kwetsbare delta’s gaan beschermen tegen de toenemende ernstige gevolgen van klimaatverandering. 
Dit betreft de combinatie van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Vaak gaat dit ook gepaard 
met ernstige gevolgen voor bodemdaling en bodemerosie.  

• Ook bedrijven maken de omslag naar verantwoorde productie, zoals bijvoorbeeld de Fairphone.  

 

In deze stroomversnelling zijn visionairs bezig met het maken van concrete producten zoals bijvoorbeeld de 

Tesla: een idee dat een aantal jaren geleden ontstond, waarvan je nu al dagelijks het resultaat ziet 

rondrijden, ook in Woerden. En misschien nog wel belangrijker: mensen passen hun eigen gedrag aan 

zoals de Woerdense Helga Warmels: een leven zonder afval. 

 

Mondiaal/landelijk beleid 

Op beleidsniveau is wereldwijd overeenstemming gekomen over het klimaatakkoord van Parijs en later in 

Marrakesh. Landen hebben zich gecommitteerd aan CO2 reductie. Dit is nu verankerd in het Nederlandse 

regeerakkoord van 2017. Dit betekent dat provincies en gemeenten de komende jaren volop aan de bak 

moeten om de gestelde doelstellingen te halen. Ondertussen is ook de aanpak van klimaatverandering 

hoog op de landelijke politieke agenda gekomen. Dit is geland in het Deltaprogramma (ruimtelijke 

adaptatie), waar naast de waterthema’s ook hitte en bodemdaling een plek hebben gekregen. 

 

Maatschappelijke opgave 

Duurzaamheid is in relatief korte tijd veranderd van een milieuthema naar een maatschappelijk opgave 

waar gemeenten een regierol (gaan) hebben. Zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van de alternatieve 

warmtevoorziening voor gas in de bestaande wijken. En het mogelijk maken van grootschalige duurzame 

energiebronnen, mede vanwege de maatschappelijke druk op het verminderen van de gasproductie in 

Groningen. Gemeenten hebben ook de regie gekregen op de uitvoering van het thema ruimtelijke 

adaptatie, zoals bijvoorbeeld door het uitvoeren van een klimaatstresstest voor 2020. 

 

2. Duurzaamheid in de gemeentelijke context 2030/2050 

 

Toekomstbestendige gemeente 

De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ 

aangenomen waarin de ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale (ook wel CO2-neutrale) 

gemeente te zijn. De mogelijke olie- en gaswinning onder het Papekopveld bij Woerden verhoogde de 

urgentie bij het gemeentebestuur. Naast de energieopgave waren ook andere thema’s geagendeerd zoals 

het omgaan met bodemdaling, de wateroverlast en het verantwoord omgaan met grondstoffen in gemeente 

Woerden.  

 

Samenhang 

Om meer samenhang (ambitie, doelen en middelen) 

te creëren is begin 2017 besloten deze thema’s in 

samenhang te benaderen onder de noemer 

‘duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense 

samenleving’ (16r.00813 en 17r.00068). Om hier 

invulling aan te geven is in het eerste kwartaal van 

2017 samen met inwoners, ondernemers en andere 

stakeholders gewerkt aan actieplannen, ambities en 

beleidskaders voor een integraal 

duurzaamheidsprogramma voor Woerden. Deze 

actieplannen zijn ter besluitvorming voorgelegd aan 



de raad (17r.00068 en 17r.00702). In tabel 1 staan de ambities per thema genoemd. In de actieplannen is 

dit vertaald naar beleidskaders, doelen en concrete projecten voor de eerstvolgende vier jaar. In verband 

met de beperkte capaciteit is het actieplan Gezonde Samenleving nog niet uitgewerkt in 2017. 

 

Tabel 1: Ambities per thema (uit: ‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’) 

Thema Afkorting Ambitie Streefjaar 

Klimaatneutraal KN In 2030 is gemeente Woerden een CO2-neutrale 

gemeente 

2030 

Circulaire economie CE Uiterlijk in 2050 hebben we in Woerden een volledig 

circulaire economie gerealiseerd. Daarvoor 

gebruiken we t.o.v. 2017 in 2030 al 50% minder 

primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

2050 

Klimaatbestendig KB In 2050 is gemeente Woerden 

bodemdalingbestendig. 

2050 

Bodemdaling BD In 2050 is gemeente Woerden bestand tegen 

hevige regenbuien, langdurige droogte, hitte en 

overstromingen 

2050 

Gezonde 

Samenleving 

GS n.n.t.b. n.n.t.b. 

 

 

Gebiedsgerichte aanpak en werkgelegenheid 

Duurzaamheid is daarbij niet gezien als doel op zich maar als dienend aan een maatschappelijk doel: het 

bereiken en behouden van een aantrekkelijke, gezonde, toekomstbestendige en daarmee waardevolle 

woonomgeving. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de ondernemers, bezoekers en niet te 

vergeten de flora en fauna in tuinen en de openbare ruimte. Dit kan niet vanuit het gemeentehuis alleen 

worden georganiseerd. Immers, de gemeente mag alleen ingrepen doen in de openbare ruimte en het 

eigen vastgoed. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere stakeholders is hierbij belangrijk.  

 

Door gebiedsgericht aan de slag te gaan wordt duurzaamheid vervlochten met andere projecten en 

initiatieven in de wijk. Het kan daarmee een van de verbindende elementen zijn om de sociale cohesie te 

versterken. Bijvoorbeeld via een buurtmoestuin of door het gezamenlijke exploiteren van zonnepanelen. 

Investeren in duurzaamheid levert daarnaast ook concrete extra (lokale) werkgelegenheid op. Bijvoorbeeld 

voor isolatiebedrijven, installateurs, hoveniers en aannemers. 

 

Er is al een groep koplopers in gemeente Woerden actief. Zij ondernemen zelf actie, passen eigen gedrag 

aan en stimuleren medeburgers om ook in actie te komen. Ook gemeente Woerden participeert in diverse 

lokale en regionale projecten. En met de druk vanuit de mogelijke olie- en gaswinning zijn de verwachtingen 

gewekt dat gemeente Woerden de transitie naar een duurzame samenleving serieus neemt.  

 

Besluitvorming 

Eind 2017 stemde de raad in met de ambitie ‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense 

samenleving’. Daarnaast stelde de gemeenteraad incidenteel extra budget beschikbaar om aan de slag te 

gaan met het uitvoeringsprogramma 2018. De raad besloot ook om de nieuwe gemeenteraad te laten 

besluiten over de inzet voor de jaren daarna (2019 en verder).  

 

Beschikbaar budget 2018 

Structureel staat € 320.000,- op de begroting. Incidenteel was in 2017 aanvullend nog € 349.900,- 

gereserveerd. Hier kwam voor 2018 nog € 702.000,- bij. Het totale incidentele bedrag voor 2018 is 

daardoor € 1.051.000,-.  

 

 

 
  



Tabel 2: Overzicht middelen duurzaamheid begroting 2018  

 
 

 

Vergelijking regeerakkoord 2017 en Woerdense ambitie 

Op verzoek van de raad is een vergelijking gemaakt tussen de ambities en beleidskaders van het 

regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017) en de aangenomen Woerdense duurzaamheidsambitie 

(2017), zie raadsinformatiebrief 18r.0009.  

3. Taskforce Duurzaamheid  

De taskforces kregen als opdracht mee om een waardevrije begroting op te stellen voor de komende vier 

jaar. De begroting diende voorzien te zijn van knoppen waaraan de raad kan draaien om keuzes te maken. 

Het thema duurzaamheid wordt al snel politiek en elke vorm van voorsorteren daarin ook. De een ziet 

bijvoorbeeld liever een focus op de energietransitie, de ander wil ook graag resultaten bereiken op het 

gebied van een groene en gezonde samenleving (zoals bijvoorbeeld meer groen, minder fijnstof en 

geluidsoverlast, bewegen).  

 

Daarom is ervoor gekozen een neutrale ordening te maken gebaseerd op de volgende indeling: 
1. wat moet nu (wettelijke verplicht) en op korte termijn (regeerakkoord); 
2. wat loopt al in Woerden (projecten/subsidies) en; 
3. welke nieuwe projecten/initiatieven starten we op om het vastgestelde ambitieniveau te halen.  

 

3.1. Van thema naar doelgroepenbenadering 

Bij de behandeling van de integrale duurzaamheidsopgave in 2017 heeft de raad een aantal belangrijke 

aandachtspunten en voorwaarden benoemd en meegegeven zoals:  

• formuleer doelen en verbind hier meetbare activiteiten aan (bv. via opgavegestuurd werken); 

• betrek de samenleving hierbij en maak duidelijk wat de rol van de gemeente en de partijen uit de 
samenleving is (gebiedsgericht werken); 

• zorg voor integraliteit en combineer activiteiten, zodat meerwaarde ontstaat. 

 

De afbeelding hiernaast illustreert de 

bevoegdheden van de gemeente en de 

partijen uit de samenleving. Links van de 

stippellijn moet de gemeente zelf aan de 

slag (‘doen’ vanuit de taak) en rechts gaat 

het meer om stimuleren (en diverse 

vormen) van de partijen uit de samenleving. 

Naast de blauwe ‘post-its’ staat kort 

aangegeven wat de rol van de gemeente is 

en de lichtblauwe vakjes toont de 

betrokkenheid van diverse teams binnen de 

gemeente (niet uitputtend). 

 

De actieplannen zijn gesorteerd naar thema. Per thema zijn sectoren en belanghebbenden gegroepeerd 

aan de hand van vergelijkbare eigenschappen en belangen. In hoofdstuk 4 van de actieplannen worden dit 

de pijlers (of doelgroepen) genoemd. Ten behoeve van de taskforce is de keuze gemaakt om de projecten 

en initiatieven van alle thema’s te sorteren naar doelgroepen. Op deze manier is het maatschappelijk effect 

per doelgroep beter inzichtelijk te maken en wordt de integraliteit beter gewaarborgd. In gesprekken met 

inwoners gaat het dan niet meer alleen over bijvoorbeeld isoleren en zonnepanelen op het dak maar ook 

over het afkoppelen en vergroenen van tuinen. Onderstaande tabel toont links de thema’s en rechts de 

doelgroepen (of pijlers). 

 



Tabel 3 thema’s en pijlers van het duurzaamheidsprogramma 

 

Thema's  Doelgroepen (pijlers) 

Klimaatneutraal  Duurzaam wonen 

Circulaire economie  Duurzame mobiliteit 

Klimaatbestendig  Transitie landbouw /v taal buitengebied 

Bodemdaling  Duurzame publieke voorzieningen 

Gezonde samenleving  Duurzame bedrijven / nieuwe economie 

   Duurzame industrie, energie, afval & water (processen) 

 

 

3.2. Wat is niet meegenomen 

Investeringskosten zijn niet meegenomen in de duurzaamheidsbegroting. Dit hoort thuis bij die domeinen 

waar deze verantwoordelijkheid ligt:  

• Kosten verduurzaming vastgoed (zonnepanelen op scholen bijvoorbeeld of investeringen in 
klimaatbeheersing) 

• Kosten duurzaam ophogen IBOR 

 

Investeren in de taskforce duurzaamheid levert dus niet direct geld (een sluitende of positieve 

businesscase) op voor de gemeentebegroting. Deze meerwaarde is ondergebracht bij de taskforces IBOR 

en onderwijshuisvesting. De meerwaarde zit in de optelsom van het maatschappelijke resultaat: een 

toekomstbestendige en gezonde woonomgeving, voorkomen uitputting van natuurlijke grondstoffen, 

werkgelegenheid, sociale cohesie etc. 

 

Inschatting 

In 2018 wordt het actieplan gezonde samenleving opgesteld . Voor de begroting 2019-2022 is nu een 

inschatting gemaakt van de inspanning/projecten/pilots die in die periode nodig zijn. 

 

Pakketten 

De begroting is opgebouwd uit de eerder genoemde zes doelgroepen. Hieronder hangen activiteiten. Het 

bedrag per activiteit is een inclusief bedrag. Dit wil zeggen dat alle kosten zijn verwerkt: bijdrage voor een 

activiteit, de benodigde begeleiding, communicatiekosten, subsidie etc.  

 

3.3. Knoppen voor de begroting Duurzaamheid 

 

In de inleiding onder paragraaf 1 is al aangegeven dat voor een neutrale sortering van de activiteiten is 

gekozen. Aan alle activiteiten uit de begroting is een cijfer gekoppeld (1a, 1b, 2 of 3). Deze sortering 

vormen gelijk de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Onderstaande uitleg geeft meer inzicht in de 

betekenis van de knoppen. 

 

Knop 1: Verplicht 

Er bestaat nu al wetgeving waaraan een uitvoeringsverplichting hangt. Daarnaast is er vastgesteld 

rijksbeleid. Hierin staan ambities en afspraken op hoofdlijnen die onder andere onder regie van de lokale 

overheid moet worden uitgevoerd.  

 

a. Als het Nationale en/of Europese wetgeving betreft. 

• Wet Milieubeheer: handhaven van bedrijven die energiebesparende maatregelen moeten treffen 

die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. 

• EED Audit: Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Verplichting tot het uitvoeren van energie-audits 

door grote bedrijven, met als doel om energieverbruik terug te dringen om Europese energiedoelen 

voor 2020 te halen. 

• Wijziging Elektriciteits- en Gaswet: VET Voortgang Energie Transitie: Nieuwbouw wordt zonder 

aardgas gebouwd om geen stijging van uitstoot CO2 te genereren. 

b. Vastgesteld rijksbeleid 

• Regeerakkoord 2017 en de uitwerking (zie ook 18r.00090). 

• Deltaprogramma en Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 

• Rijksbrede programma Circulaire Economie 

 



Nog niet alle wettelijke taken die aankomende jaren verwacht worden zijn bepaald. Zo zullen gemeenten 

voor 2021 warmtetransitieplannen gaan opstellen waarbij per wijk de alternatieve warmtevoorzieningen 

voor gas wordt bepaald. De verwachting is dat dit via de Omgevingswet wordt geregeld.  

 

Het maatschappelijk effect van knop 1 is dat gemeente Woerden op die acties de (inter)nationale afspraken 

volgt. Bij het bepalen van de benodigde inspanning voor de 1a en 1b activiteiten was het uitgangspunt dat 

hiermee de resultaten op een sobere en doelmatige wijze behaald kunnen worden. Voor alle scenario’s 

blijkt dat de 1a activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Voor de 1b activiteiten geldt dit ten dele. Indien de 

gemeenteraad ervoor kiest om deze afspraken ‘minimaal’ te volgen (minder budget), dan is de verwachting 

de genoemde wettelijke verplichtingen deels niet gehaald worden. Daar kan de gemeente op worden 

aangesproken door de landelijke overheid, zoals dit ook geldt voor het (deels) niet nakomen van wettelijke 

taken op andere werkvelden. Voor het (deels) niet nakomen de afspraken uit het vastgestelde rijksbeleid 

kan de gemeente ook worden aangesproken al zullen de eventuele berispingen en/of sancties van een 

andere orde zijn. 

 

Knop 2 Lopende afspraken 

Dit betreft samenwerkingsafspraken waar subsidies bij worden verstrekt. Vaak zijn dit afspraken met vaste 

partners zoals het samenwerkingsverband Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW), de U10, de 

gebiedscommissie Utrecht-West en bijvoorbeeld het waterschap (HDSR), LTO en provincie Utrecht. Maar 

het gaat ook over koploperprojecten met inwoners en bedrijven zoals Groe(n)ten uit Woerden of circulair 

(ver)bouwen (o.a. betonconvenant). 

 

Knop 3 Tempo en Turbo 

De activiteiten in de begroting hebben tot doel om de door de raad vastgestelde ambitie te behalen. Dus 

klimaatneutraal in 2030 en voor de andere thema’s met 2050 als streefjaar. Bovenop de verplichte en 

lopende projecten (knop 1 en 2) is extra inzet nodig om deze doelen te halen. Er moeten dus nieuwe 

activiteiten gestart worden om de gestelde doelen te halen. Dit kan door de knop helemaal open te zetten 

en alle voorgestelde activiteiten in gang te zetten. Dit is het Turbo-scenario.  

 

De knop kan ook minder ver open. Dit noemen we het Tempo-scenario. Verschil tussen ‘Tempo’ en ‘Turbo’ 

is de bundeling aan extra activiteiten die we bij ‘Tempo’ geheel aan de markt overlaten (bedrijven, 

ondernemers, bedrijfsprocessen). En activiteiten die we bij ‘Tempo’ niet doen omdat inwoners dit zelf 

moeten oppakken zoals gedragsverandering op het thema gezonde samenleving. De gemeente investeert 

dan wel in projecten waarin de overheid een aanwijsbare rol heeft zoals luchtkwaliteit, gezonde openbare 

ruimte en publieke voorzieningen.  

 

De verwachting is dat bij de keuze voor de Tempo-stand de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn niet 

gehaald wordt en doorschuift naar circa 2040. Ook voor de andere thema’s is de verwachting dat het 

streefjaar dan niet helemaal gehaald wordt. 

 

Maatschappelijke effecten en risico’s  

Met het maken van keuzes worden in meer of mindere mate maatschappelijke effecten bereikt. Het 

Turboscenario is afgestemd op vastgestelde duurzaamheidsambitie. Bij de keuze voor een lager tempo 

loopt gemeente Woerden in meer of mindere mate ook risico’s. In tabel 4 staan de effecten en risico’s 

benoemd. Nog niet alle effecten zijn vertaald naar meetbare indicatoren. Dit wordt in 2018 nader uitgewerkt. 

 
  



Tabel 4: Maatschappelijk effecten en risico’s duurzaamheidsprogramma 

Maatschappelijke effecten Risico’s 

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

• CO2 reductie  

• Windturbines /zonneweide/aardwarmte in 
het landschap/ondergrond 

• Veiligheid (onvoldoende voorbereid op 
overstroming)  

• Een gezonde en groene leefomgeving   

• Overlast voorkomen/kosten beheer en 
onderhoud beperken  

• Minder afval, meer grondstoffen 

• Toekomstbestendige circulaire economie  

• Een economisch vitaal buitengebied 

 

• Inwoners/ondernemers kunnen niet gefaciliteerd worden, 
knop 1, 2, 3 

• Inwoners/ondernemers komen niet in actie, knop 1, 2, 3 

• Gemeente Woerden wordt gezien als onbetrouwbare 
partner, knop 2  

• Hobbels blijven: beperkt/geen innovatie, knop 1, 2 

• Ambitie 2030/2050 niet haalbaar, knop 1, 2, 3 

• Gemeente geen voorbeeldfunctie, knop 1, 2, 3 

• Een ander (provincie/rijk) maakt de keuzes in plaats van 
de gemeente zelf, knop 1, 2, 3 

• Imagoschade gemeente, knop 1,2, 3 

 

 

4. Scenario’s (basis, min- en plus-scenario) 

 

4.1. Basis scenario: Wettelijke taken, beperkt: kosten € 320.000  

Het beschikbare bedrag in het 0-scenario is het bedrag dat momenteel structureel op de begroting staat 

(zie paragraaf 2). Voor dit bedrag kunnen geen lopende (knop 2) en nieuwe activiteiten (knop 3) worden 

uitgevoerd.  

 

De inzet beperkt zich tot een deel (wel meer dan bij het min-scenario) van de activiteiten die onder knop 1 

vallen.  

 

Knop 1a: De activiteiten die voortkomen uit wettelijke verplichte taken kunnen worden uitgevoerd. Het gaat 

dan om: 
• aardgasvrije nieuwbouw (duurzame woningen en bedrijven); 
• energie besparen Wet Milieubeheer(duurzame bedrijven en industrie); 
• en energiebesparing EED oa in de zorg (duurzame publieke voorzieningen) 

 

Knop 1b: Niet alle 1 b activiteiten kunnen worden uitgevoerd. De keuze is gemaakt om een beperkte 

inspanning te  plegen op het energietransitieplan en op 1 aardgasvrije wijk (Schilderskwartier).  

 

Wat gebeurt dan niet onder 1b: 

• overstromingsrobuuste gemeente (duurzame woningen); 

• energietransitieplan (duurzame woningen en bedrijven). 

 

Risico’s 

Met dit bedrag zijn nagenoeg alle in tabel 4 genoemde risico’s van toepassing. De gemeente Woerden 

moet zich vanaf 2019 terugtrekken uit alle dan lopende projecten en afspraken (knop 2) zoals bijvoorbeeld: 
• gezamenlijke besparing- en duurzame energieacties, energieloket; 
• financiering organiseren: subsidies aardgasvrijwonen en energiefonds; 
• Regionale Energie Strategie (opgave energie, besparen en duurzaam opwekken middels zon en wind) 
• initiatieven van bedrijven  
• uitvoering actieplan tegengaan voedselverspilling; 
• gebiedsproces veenweiden in beweging; 
• activiteiten gericht op transitie naar elektrisch rijden; 
• subsidie voor het vergroenen van daken en gevels; 
• circulaire voedselproductie: groe(n)ten uit Woerden; 
• circulair (ver)bouwen (o.a. naleven betonconvenant). 

 

Knop 2 dichtzetten leidt tot imagoschade bij inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Het gaat dan 

om minder vertrouwen in afspraken met de lokale overheid. Door het terugtrekken van de gemeente uit 

projecten ondervinden de partners mogelijk ook financiële schade. 

 

Tot 2018 was de gemeentelijke capaciteit voor duurzaamheid beperkt tot circa 2 à 3 fte. Door het 

toegezegde incidentele budget voor 2018 is het mogelijk geweest de inzet tijdelijk uit te breiden. Bij de 



keuze voor een min- of 0 scenario wordt deze capaciteit weer teruggebracht naar circa 2 à 3 fte. Dit 

betekent dat de opgebouwde capaciteit in 2018 na dat jaar weer weg moet. Hiermee is overigens bij de 

contractering rekening gehouden. Daarmee raken we wel de opgebouwde kennis deels kwijt.  

 

Er is met het beperkte team geen capaciteit op het stadhuis om initiatieven van inwoners en ondernemers 

verder te brengen of hobbels weg te nemen. Op het gebied van bewustwording ligt de bal volledig bij de 

markt en andere stakeholders.  

 

Er is beperkte capaciteit om te participeren in netwerken en invloed (bv. tegen de olie- en gaswinning). Dit 

betekent ook dat andere overheden keuzes voor gemeente Woerden gaan maken. Provincies mogen 

namelijk, als gemeenten geen voortgang boeken, locaties aanwijzen voor bijvoorbeeld windmolens. Er 

wordt niet gewerkt aan planvorming en uitvoering voor een overstromingsrobuuste gemeente. 

 

Een keuze voor het min-scenario betekent ook dat de vorig jaar vastgestelde ambitieniveaus en 

bijbehorende beleidskaders moeten worden bijgesteld. Klimaatneutraal 2030 wordt zeker niet gehaald. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BASIS SCENARIO – Wettelijke taken, beperkt 

Verplicht 

Lopende afspraken 

Tempo Turbo 

Kosten per jaar 

Duurzaam wonen 

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 

Duurzame publieke voorzieningen 
 

Transitie landbouw/vitaal buitengebied 

Duurzame mobiliteit 

 

€320.000 

 Aardgasvrije 

nieuwbouw en 1 

aardgasvrije wijk 

 

Energiebesparen 

EED 

 

 Energiebesparen 

en aardgasvrije 

nieuwbouw  

  

 

Energiebesparing 

zorg via EED 



4.2. Min-scenario: Wettelijke taken, zeer beperkt: kosten € 256.000 (= - 20% van het basis-scenario) 

Het beschikbare bedrag in het min-scenario is 80% van het bedrag dat momenteel structureel op de 

begroting staat (zie ook paragraaf 2 en de beschrijving van het 0-scenario). Voor dit bedrag kunnen geen 

lopende (knop 2) en nieuwe activiteiten (knop 3) worden uitgevoerd.  

 

De inzet beperkt zich tot een deel van de activiteiten die onder knop 1 vallen: 

 

Knop 1a: De activiteiten die voortkomen uit wettelijke verplichte taken kunnen worden uitgevoerd. Het gaat 

dan om: 
• aardgasvrije nieuwbouw (duurzame woningen en bedrijven); 
• energie besparen Wet Milieubeheer (duurzame bedrijven en industrie); 
• en energiebesparing o.a. in de zorg via EED (duurzame publieke voorzieningen). 
•  

Knop 1b: Niet alle 1b activiteiten kunnen worden uitgevoerd. De keuze is gemaakt om dan beperkte 

inspanning te plegen op het energietransitieplan  

 

Wat schuift van het vastgestelde rijksbeleid door: 
• aardgasvrij Schilderskwartier (duurzame woningen); 
• overstromingsrobuuste gemeente (duurzame woningen); 
• meer inzet op energietransitieplan (duurzame woningen en bedrijven). 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN SCENARIO – Wettelijke taken, zeer beperkt 

Verplicht 

Lopende afspraken 

Tempo Turbo 

Kosten per jaar 

Duurzaam wonen 

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 

Duurzame publieke voorzieningen 

Transitie landbouw/ vitaal buitengebied 

Duurzame mobiliteit 

€256.000 

 Aardgasvrije 

nieuwbouw en 

energietransitieplan

beperkte inzet 

Energiebesparen 

EED 

 

 Energiebesparen en 

aardgasvrije 

nieuwbouw  

Energiebesparing zorg 

via EED 



4.3. Plus-scenario (gemiddelde bedragen over vier jaar): Tempo € 1.775.000 en Turbo € 2.020.000 

In paragraaf 5 is een toelichting gegeven op de betekening van de knoppen Tempo en Turbo. Beknopt 

samengevat: 

 

Turbo  Knop 1,2 en 3 staan helemaal open: gericht op behalen van ambitieniveau dat door de 

raad is vastgesteld (Klimaatneutraal in 2030 en overige thema’s 2050); 

Tempo  Knop 1 en 2 staan helemaal open, knop 3 deels (beperkt zich tot de eigen gemeentelijke 

inspanning): ambitieniveau raad wordt naar verwachting niet helemaal gehaald 

(Klimaatneutraal in circa 2040 en overige thema’s later dan 2050). 

 

Bij het plusscenario (Tempo en Turbo) is er ook rekening gehouden met een opgavemanager 

duurzaamheid die de integratie van alle activiteiten in de doelgroepen bewaakt, stuurt op meetbare 

resultaten, afstemming heeft met het gemeentebestuur en de samenleving en ook als boegbeeld namens 

de gemeente in de samenleving actief is.  

 

Risico’s 

Indien alle knoppen voluit openstaan (turbo) zijn de eerder genoemde risico’s onder paragraaf 5 en bij de 

beschrijving van het min en 0-scenario niet van toepassing. Kiest de gemeenteraad voor Tempo dan is de 

inschatting dat de gestelde ambities niet in 2030 (voor Klimaatneutraal) en 2050 (overige thema’s behalve 

duurzame publieke voorzieningen) gehaald worden. Er is dan minder capaciteit en middelen beschikbaar 

om de markt en inwoners te stimuleren tot gedragsverandering, duurzaam handelen en aan de slag te gaan 

met het ontwikkelen van duurzame producten. 

 
  



aaaaaaaaaaaaaaaaa 

  

PLUS SCENARIO –  Tempo      (alle thema’s 2050) Turbo      (KN 2030 en overige 2050) 

Verplicht 

Lopende afspraken 

Tempo Turbo 

Kosten per jaar (gem.) 

Duurzaam wonen 

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 

Duurzame publieke voorzieningen 
 

Transitie landbouw/ vitaal buitengebied 

Duurzame mobiliteit 

€ 1.775.000 € 2.020.000 

Overstromings-
bestendige gemeente, 
bodemdalingbesten-
dig bouwen. subsidie 
groene daken/gevels 

Aardgasvrije nieuw-
bouw en 1 aardgas-
vrije wijk, energie-
transitieplan  
 

Energiebesparen 
EED, duurzame 
bedrijventerreinen 

Circulair: initiatieven 
mogelijk maken, 
projecten doen 

Energiebesparen 
en aardgasvrije 
nieuwbouw, 
energietransitieplan 

Gebiedsprocessen: 
duurzaam, vitaal en 
leefbaar 
buitengebied 

Energiebesparing 
zorg via EED 

Innovatie bedrijven 

Subsidie groene 
daken 

 

Bevorderen CO2 
omslag bedrijven, 
innovatie circulaire 
economie 

Bevorderen markt: 
elektrische auto’s, 
pakketbezorgers, 
transport logistiek 

GS: gedragsveran-
dering gezond 
leven Innovatie 
bodemdaling- 
bestendig bouwen 

Nee tegen olie en 
gas, koplopers aan 
de slag, scans, sub- 
sidie, energieloket 

Circulaire en energie- 
initiatieven mogelijk 
maken, tegengaan 
voedselverspilling 

Beleid en aanleg 
infrastructuur voor 
elektrisch rijden 

Duurzame mobiliteit  

stimuleren 

Wegnemen 
belemmeringen 
regelgeving 

Bewustwording Zwembad 
verduurzamen 

Gezonde 
samenleving 

Restwarmte 
benutten, 
verkenning biomas- 
sa en projecten 

Energie- en circulair 
fonds, bewoners en 
lokale bedrijven 
koppelen, subsidie 

Bedrijfsgebouwen 
naar CO2 neutraal 
en energieneutrale 
binnenstad  

Duurzame energie 
uit water en afval,  

Energiefonds, 
wegnemen 
belemmeringen 
regelgeving 

Energieproduceren-
de landbouw 
stimuleren 



Keuzes maken 

De begroting is zo opgebouwd dat eenvoudig inzichten gemaakt kunnen worden van: 
• de activiteiten en kosten per thema 
• de activiteiten en kosten per knop (1a/b, 2 en 3) 
• de activiteiten en kosten per doelgroep (zie bijlage 1) 

 

Heeft de gemeenteraad voorkeur voor een andere ordening/prioritering, dan kunnen de inzichten hiervoor 

snel geleverd worden. Bijvoorbeeld het staken van een lopend project (sunk costs) en dit vervangen door 

een nieuw project.  

 

  



Bijlage 1: Overzicht kosten per jaar (2019-2022) per scenario 

 

Onderstaande tabellen tonen de bedragen van de scenario’s per jaar, gerangschikt per doelgroep. Deze 

tabellen laten ook zien hoe de verhouding is in inzet tussen de verschillende doelgroepen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

Duurzaam wonen 76.000€                     76.000€                     76.000€                                    76.000€                                        

Duurzame mobiliteit -€                          -€                          -€                                          -€                                              

Transitie landbouw /vitaal buitengebied -€                          -€                          -€                                          -€                                              

Duurzame publieke voorzieningen 45.000€                     45.000€                     45.000€                                    45.000€                                        

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 70.000€                     70.000€                     70.000€                                    70.000€                                        

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 65.000€                     65.000€                     65.000€                                    65.000€                                        

Totaal exclusief OVERALL) 256.000€                 256.000€                 256.000€                                256.000€                                    

2019 2020 2021 2022

Duurzaam wonen 140.000€                   140.000€                   140.000€                                  140.000€                                      

Duurzame mobiliteit -€                          -€                          -€                                          -€                                              

Transitie landbouw /vitaal buitengebied -€                          -€                          -€                                          -€                                              

Duurzame publieke voorzieningen 45.000€                     45.000€                     45.000€                                    45.000€                                        

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 70.000€                     70.000€                     70.000€                                    70.000€                                        

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 65.000€                     65.000€                     65.000€                                    65.000€                                        

Totaal (exclusief OVERALL) 320.000€                 320.000€                 320.000€                                320.000€                                    

+ scenario: TEMPO (alle thema's 2050)

2019 2020 2021 2022

Duurzaam wonen 933.000€                   920.000€                   840.000€                                  845.000€                                      

Duurzame mobiliteit 178.000€                   148.000€                   135.000€                                  128.000€                                      

Transitie landbouw /vitaal buitengebied 100.000€                   83.000€                     70.000€                                    70.000€                                        

Duurzame publieke voorzieningen 120.000€                   143.000€                   133.000€                                  133.000€                                      

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 403.000€                   351.500€                   399.500€                                  396.500€                                      

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 115.000€                   115.000€                   170.000€                                  160.000€                                      

Totaal (inclusief OVERALL) 1.849.000€             1.760.500€             1.747.500€                             1.732.500€                                 

2019 2020 2021 2022

Duurzaam wonen 1.008.000€                995.000€                   915.000€                                  920.000€                                      

Duurzame mobiliteit 178.000€                   168.000€                   155.000€                                  148.000€                                      

Transitie landbouw /vitaal buitengebied 115.000€                   160.000€                   137.000€                                  137.000€                                      

Duurzame publieke voorzieningen 165.000€                   165.000€                   155.000€                                  155.000€                                      

Duurzame bedrijven, nieuwe economie 453.000€                   401.500€                   446.500€                                  443.500€                                      

Duurzame industrie, energie, afval& water (processen) 115.000€                   141.500€                   196.500€                                  201.500€                                      

Totaal (inclusief OVERALL) 2.034.000€             2.031.000€             2.005.000€                             2.005.000€                                 

- scenario: Wettelijke taken, zeer beperkt

0 scenario: Wettelijke taken, beperkt

+ scenario: TURBO (KN 2030 en overig 2050)


