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inleiding 
 
Vraag 
Wat verandert er ten opzichte van het oude beleidsplan, het actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0, en de 
verordening, die hiermee komen te vervallen? 
 
Antwoord 
Het beleid is geactualiseerd aan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De belangrijkste veranderingen zijn: 

• In Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018 – 2022 is gerekend met veel (financieel) werk-met-werk 
maken van rioolvervanging met vervanging van verharding. In dit plan gaan we uit van nauwelijks 
werk-met-werk maken. Dit betekent dat de vervangingsinvesteringen voor riolering hoger zijn. Om de 
stijging van de rioolheffing te dempen gaan we riolering minder vaak vervangen en vaker renoveren. 
Ook passen we meer de goedkopere bovengrondse maatregelen toe om wateroverlast te 
verminderen. Bovendien willen we in plaats van overal hemelwaterriolen aan te leggen 
pandeigenaren nog meer stimuleren om hun daken af te koppelen met subsidie. 

• Ten opzichte van het Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 is de indicator ‘afstand tot koelte’ voor 
hittestress toegevoegd, omdat dit nu een landelijk een gebruikelijke indicator is.  

• De inrichtingseisen en principes uit het Actieplan zijn aangevuld met de eisen, normen en principes uit 
het Convenant klimaatadaptief bouwen Utrecht die gemeente Woerden heeft ondertekend.  

• De verordening is nieuw.  
 
 
Vraag 
In hoeverre zijn de genoemde opgaven verplicht en in hoeverre zelf opgelegd? Wat zijn hierbij de keuzes die er 
nog gemaakt kunnen worden?  
 
Antwoord 
De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De beleidsruimte 
zit in hoe ze deze uitvoert. De voorgestelde keuzes zijn een optimum tussen effectiviteit en inspanning en geld.  
De gemeente is verplicht om in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te zijn ingericht. Eind 2022 is de 
Landelijke maatlat klimaatadaptieve groene bebouwde omgeving verschenen die in 2023 ter besluitvorming in 
de Tweede Kamer ligt. De maatlat komt voor een groot deel overeen met Convenant Klimaatadaptief bouwen 
Utrecht die gemeente en de inhoud is bijna volledig verwerkt in dit beleidsplan. Er zit nog wat beleidsruimte in 
thema’s zoals hitte en biodiversiteit in de Maatlat, maar de verwachting is dat dit steeds meer door het Rijk 
wordt verplicht.  
 
Vraag 
Bijvoorbeeld: waarom wordt er bij het lozen gekozen voor label B en niet voor label A, en wat zijn de gevolgen 
van deze keuze? En waarom wordt er m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater voor label C gekozen? 
 
Antwoord 
Bij het lozen van verdund afvalwater in de sloot is gekozen voor label B omdat dit het meest doelmatig is. De 
investeringen (lees: overal een hemelwaterriool en bijna alle daken afkoppelen) voor label A zijn dusdanig hoog 
dat dit geen realistische optie is. Terwijl we met veel lagere investeringen wel de lozingen met 70-80% kunnen 
verminderen.  
Er is gekozen voor label C voor de kwaliteit van het oppervlaktewater omdat dit al een hele uitdaging is voor 
veel sloten in gemeente Woerden met steeds vaker hete en droge zomers. Label C ‘zichtbaar’ betekent geen 
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sloten vol met kroos, flab of algen. Dit is het minimale dat we onszelf als doel stellen. Waar mogelijk proberen 
we B of A te bereiken, ‘levendig of natuurlijk’. 

 
Vraag 
Hoe wordt er gehandhaafd m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater? 
 
Antwoord 
Grotere wateren zoals de Oude Rijn en Grecht moeten voldoen aan doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water. 
Hierop handhaaft het Rijk. De provincie handhaaft op de Cattenbroekerplas als zwemwater. Op de andere 
wateren is geen handhaving op de kwaliteit.  

 
Vraag 
In het raadsvoorstel op pagina 2 wordt de essentie van het plan puntsgewijs omschreven. Wat betekent het 
concreet als de gemeente (punt 4) “de milieu-impact van riolering door actieve inzet …” vermindert, of “bij 
nieuwbouw overweegt om overstromingsrobuust te bouwen” (allebei label A)? 
 
Antwoord 
‘Actieve inzet’ betekent dat waar mogelijk in het rioleringsbeheer proberen de milieu-impact te verkleinen. Dit 
doen we door duurzame inkoop en duurzame keuzes te maken in ontwerp van nieuwe riolering, 
materiaalgebruik en energieverbruik. Hiervoor maken we in 2023 een plan en dat voeren we in deze 
planperiode uit.  
Overstromingsrobuust bouwen bij nieuwbouw betekent dat we een nieuwe wijk zo ontwerpen dat deze niet of 
nauwelijks overstroomt bij een dijkdoorbraak. Dit kan bijvoorbeeld door integraal ophogen of doordat we een 
wijk met een eigen dijkring aanleggen waarvan we openingen voor de ontsluitingsroutes kunnen afsluiten. 
Hiermee krijgen we een overlijdenskans van 0 in deze wijk (label A). 
 
Vraag 
Hoe ziet de samenwerking met buurgemeenten en het waterschap eruit? 
 
Antwoord 
Gemeente Woerden is lid van het Netwerk Water en Klimaat Utrecht (www.netwerkwaterenklimaat.nl). Hierin 
zitten 14 gemeenten (van Stichtse Vecht tot Den Bilt en Utrechtse Heuvelrug), waterschap, provincie en de 
veiligheidsregio. Hierin wordt samengewerkt op gebied van klimaatadaptatie en riolering. Hier komt 
bijvoorbeeld het Convenant Klimaatadaptief bouwen Utrecht uit voort.  

 
Vraag 
Kunnen jullie de hittestresskaart van Woerden beschikbaar stellen?  
 
Antwoord 
In de bijlage zit de gevoelstemperatuurkaart. Deze kaart is in 2018 gemaakt en door ontwikkelingen kunnen er 
ondertussen dingen zijn gewijzigd. ‘Normaal’ is de gevoelstemperatuur op een hete dag in een weiland zonder 
schaduw.  
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Vraag 
Bijlage IX spreekt over de personele capaciteit. Is er een eenduidig overzicht over de beschikbare capaciteit 
versus de benodigde personele capaciteit? 
 
Antwoord 
 

Onderdeel 
Benodigd fte interne 
dienst 

Beschikbaar fte interne 
dienst 

Planvorming 0,9 0,9 
Onderzoek 0,8 0,6 
Facilitair 0,7 0,7 
Onderhoud 2,2 1,4 
Maatregelen 1,2 0,9 
Totaal 5,7 4,5 

 
 
 

 
 
 
 

 



Hittestresskaart
Gemeente Woerden

Panden

Veel koeler
Koeler
Normaal
Warmer
Veel Warmer

Legenda

0 1 2 3 km


	Technische vragen progressief woerden GWK
	hittestresskaartwoerden

