Routekaart Energietransitie
procesafspraken

Inhoud
 Waarom dit initiatiefvoorstel?
 Toelichting op het voorstel
 Proces
 Vragen en eerste reacties + reactie college
 Vervolg

•

•

•
•
•

Energiebesparing en
transformatie van
gebouwde omgeving,
mobiliteit, industrie en
landbouw & landgebruik
Samenwerking met
inwoners(initiatieven),
ondernemers en
maatschappelijke partners,
zoals GroenWest
Duurzaamheidsfonds
Stimuleringsregelingen
Toetsing en monitoring

Spoor 1: Inwoners en ondernemers
Basisafspraken
• Kader: gezamenlijke opgave, gemeente
faciliterend en informerend
• Tempo: volgt uit gemeenschappelijke
inspanningen en budget
• Proces: raad stelt jaarlijks uitvoeringsplan vast en budget regelingen en fonds

•
•
•

Regionale energiestrategie
Kadernotitie grootschalige
energieopwekking
Warmtevisie en warmteplannen per wijk en dorp

Spoor 2: Grote beleidsontwikkelingen
Basisafspraken
• Kader: haalbaar, betaalbaar, draagvlak
• Tempo: volgt uit kader
• Proces: raad aan het stuur door
vaststellen uitgangspunten
(startnotitie), aandeel (RES) en
strategie, daarnaast: brede participatie

•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis
Gemeentelijk vastgoed
Schoolgebouwen
Organisatie en personeel
Openbare verlichting
Vervoermiddelen
Stadserf

Spoor 3: Gemeentelijke organisatie
Basisafspraken
• Kader: raad stelt programma en
investeringen vast
• Tempo: volgt uit inspanningen en
budget
• Proces: ontwikkelen programma
energieneutrale organisatie

Proces
• Jaarlijks stelt de Raad een uitvoeringsplan vast voor het komende jaar met daarin de acties
die worden ondernomen.
• Jaarlijks wordt aan de raad via een verslag verantwoording afgelegd van de inzet en
resultaten van de activiteiten van het afgelopen jaar.
• De raad besluit over inzet en budget van duurzaamheidsfonds en subsidieregelingen
• Met toetsing en monitoring houden we de ontwikkeling in de gaten.

•

•

•
•
•

Energiebesparing en
transformatie van
gebouwde omgeving,
mobiliteit, industrie en
landbouw & landgebruik
Samenwerking met
inwoners(initiatieven),
ondernemers en
maatschappelijke partners,
zoals GroenWest
Duurzaamheidsfonds
Stimuleringsregelingen
Toetsing en monitoring

Spoor 1
Inwoners en ondernemers

Tempo
• Het gaat om een stapsgewijze transitie.
• Het tempo volgt uit de inspanningen van gemeente en vanuit de samenleving.
• Ambitie gemeente wordt bepaald door beschikbare budget.
Kader
• De energietransitie is een gezamenlijke opgave van de hele samenleving. Binnen spoor 1
staat samenwerking centraal. Voor de transitie van de gebouwde omgeving en het vervoer
werken gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners samen.
• De gemeente heeft een stimulerende, verbindende en informerende rol waarbij goede
informatievoorziening van belang is. Barrières worden weggenomen.
• Met maatschappelijke partners (zoals GroenWest, nutsbedrijven) maakt gemeente
afspraken om transitie vorm te geven. Dit kan ook bij transformatie van bedrijventerreinen.
Basisafspraken
• Kader: gezamenlijke opgave, gemeente faciliterend en informerend
• Tempo: volgt uit gemeenschappelijke inspanningen en budget
• Proces: raad stelt jaarlijks uitvoeringsplan vast en budget regelingen en fonds

Proces
• De raad zit aan het stuur en geeft het proces mede vorm.
• De stelt de uitgangspunten van het kader grootschalige energieopwekking en de
warmtevisie via een startnotitie vast.
• De raad stelt het afwegingskader grootschalige energieopwekking en de warmtevisie vast.
• De raad bepaald deelname aan RES, het aandeel in de RES voor de gemeente Woerden en
de strategie voor de regionale afspraken. De raad stelt de RES ook vast.
Tempo
• Het tempo volgt uit het kader haalbaar, betaalbaar en draagvlak.
• De ambitie van de gemeente volgt uit het beschikbaar stellen van budget om dit
(gemakkelijker) mogelijk te maken.

•
•
•

Regionale energiestrategie
Kadernotitie grootschalige
energieopwekking
Warmtevisie en warmteplannen per wijk en dorp

Spoor 2
Grote beleidsontwikkelingen

Kader
• Haalbaar: de uitvoering van de transitie moet realistisch zijn en haalbaar.
• Betaalbaar: de kosten moeten betaalbaar zijn, dit betekent dat een businesscase sluitend
moet zijn en dat de kosten evenredig moeten worden verdeeld.
• Draagvlak: er moet draagvlak zijn voor te nemen maatregelen, dit betekent dat participatie
een belangrijk onderdeel is van te nemen stappen.
• Samen: we werken samen met Rijk, provincie, waterschap, buurgemeenten, inwoners en
andere (maatschappelijke) stakeholders. De vastgestelde documenten versterken transitie
van inwoners en ondernemers (spoor 1).

Basisafspraken
• Kader: haalbaar, betaalbaar, draagvlak en samen
• Tempo: volgt uit kader
• Proces: raad aan het stuur door vaststellen uitgangspunten (startnotitie), aandeel (RES) en
strategie, daarnaast: brede participatie

Proces
• Er wordt een programma duurzame organisatie ontwikkeld dat ter instemming met de
bijbehorende planning en investeringsraming wordt voorgelegd aan de raad.
• De realisatie van het programma wordt door alle betreffende onderdelen van de
organisatie georganiseerd, het programma zorgt voor regie.
• Hiervoor worden businesscases opgesteld voor alle gemeentelijke aspecten die kunnen
bijdragen aan transitie, via de trias energetica.
• Kansen met de omgeving worden benut waar mogelijk
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis
Gemeentelijk vastgoed
Schoolgebouwen
Organisatie en personeel
Openbare verlichting
Vervoermiddelen
Stadserf

Spoor 3
Gemeentelijke organisatie

Tempo
• Gemeente kan dit zelf bepalen.
• Dit volgt uit de ambitie zoals vastgesteld door gemeenteraad en uit beschikbare budget.
Kader
• Raad stelt een programma en investeringen vast
• Ambitie staat voorop
Basisafspraken
• Kader: raad stelt programma en investeringen vast
• Tempo: volgt uit inspanningen en budget
• Proces: ontwikkelen programma energieneutrale organisatie

Inhoud
Proces

 Waarom dit initiatiefvoorstel?
 Toelichting op het voorstel
 Proces
 Vragen en eerste reacties
+ reactie college
 Vervolg

7 maart Voorstel ingediend
21 maart Informatieavond (nu)
 input vanuit fracties

18 april Uiterlijke reactie college
 agendering via agendacommissie
april-mei Debat en besluit

Vragen en eerste reacties

