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Geacht college van Burgemeester en Wethouders van Woerden,  
 
Overeenkomstig haar Jaarplan heeft de Rekenkamercommissie Woerden in 2011 drie 
vooronderzoeken uitgevoerd. In een brief, gedateerd 8 december 2011, heeft de 
rekenkamercommissie de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de vooronderzoeken naar 
Defensie-Eiland en Wijkgericht werken.  
 
Met deze brief informeert de rekenkamercommissie u over de uitkomst van het vooronderzoek 
Milieuvisie en benoemt zij evens een drietal verbeterpunten. 
 
Het vooronderzoek Milieuvisie richtte zich op het beantwoorden van de volgende vragen:  
“ Aan de Milieuvisie 2009 is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met daarin de te behalen 
resultaten. Hoe is voortgang van dit uitvoeringsprogramma? Zijn de voorgenomen activiteiten 
gerealiseerd? Zijn de (tussen)doelen gehaald?  
 
Om deze vragen te beantwoorden zijn documenten bestudeerd en is een gesprek gevoerd met 
betrokken ambtenaren van de gemeente Woerden en de Milieudienst. Voorbeelden van de 
bestudeerde documenten zijn de stand van zaken van de uitvoering van de Milieuvisie en de stand 
van zaken van de uitvoering van het Energie- en Klimaatbeleidsplan Woerden. Dat laatste plan is 
sterk gelieerd aan de Milieuvisie. 
 
Bevindingen ten aanzien van uitvoeringsprogramma 
 
Het merendeel van de uit te voeren acties verloopt voorspoedig. Dit komt door een voortvarende 
uitvoering door de gemeente Woerden en door de betrokkenheid van de Milieudienst. Er zijn 
waarborgen getroffen voor een adequate uitvoering.  
 
Daar waar de uitvoering niet voorspoedig verloopt, ligt dit veelal aan nieuwe ontwikkelingen (politieke 
ontwikkelingen of milieukundige technologische ontwikkelingen). Een andere belemmering is de 
afhankelijkheid van de acties van ruimtelijke projecten. Milieubeleid moet in een aantal gevallen 
worden ingepast in ruimtelijke projecten, maar vanwege de economische recessie zijn er nauwelijks 
nieuwe ruimtelijke projecten. 
 
Er blijkt voldoende geld beschikbaar te zijn voor de uitvoering van het plan. Tweederde van de 
actiepunten uit het Energie- en klimaatbeleidsplan (EKP) wordt namelijk uitgevoerd via de SLOK-
subsidie van het Rijk. Voor de overige een derde van de actiepunten uit het EKP en voor de uitvoering 
van de Milieuvisie is volgens de gesprekspartners ook voldoende geld beschikbaar.  
 
Er is ook voldoende tijd beschikbaar voor de uitvoering van de acties. Althans op dit moment. Regulier 
zijn er 400-500 uren per jaar vanuit de beleidsuren van de Milieudienst beschikbaar voor de uitvoering 
van de gemeentelijk milieuambities 
 
In het vooronderzoek kwamen wel enkele zaken naar voren die naar de mening van de 
rekenkamercommissie aandacht behoeven. Deze zijn te beschouwen als verbeterpunten.     
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Verbeterpunten 
 
1. Houdt de stand van zaken van de acties van het uitvoeringsprogramma systematisch bij.  
Toelichting. 
De stand van zaken van de uitvoeringsacties blijkt niet continu en systematisch bijgehouden te 
worden. Ten behoeve van het onderzoek is de stand van zaken  door diverse afdelingen opgemaakt 
die hiervoor contact met elkaar moesten zoeken. Door het opzetten van een actueel en gezamenlijk 
bestand wordt de organisatie minder afhankelijk van het geheugen van medewerkers en is zij minder 
gevoelig voor personeelswisselingen. Dit op te zetten bestand kan tevens gebruikt worden voor het 
opstellen van het jaarverslag.  

 
2. Zorg voor voldoende waarborgen voor het inpassen van milieumaatregelen in (ruimtelijke) 

projecten.  
Toelichting. 
Dat het thema milieu in (ruimtelijke) projecten wordt ingebracht, geeft nog geen garanties voor het 
bereiken van de gestelde milieudoelstellingen. Zeker bij ruimtelijke projecten is de gemeente met 
name afhankelijk van de externe initiatiefnemers (projectontwikkelaars). In tijden van economische 
recessie wil het thema milieu bovendien nog wel eens het onderspit delven. De rekenkamercommissie 
beveelt daarom aan om voldoende waarborgen te treffen om de gestelde milieudoelen te bereiken, 
vooral in een tijd dat de doelen niet makkelijk via ruimtelijke projecten bereikt kunnen worden. Een 
eerste stap daarbij is het analyseren van de risico’s op het niet realiseren van de milieudoelstellingen. 
Op basis daarvan kan vervolgens bepaald worden welke acties nodig zijn om de milieudoelstellingen 
alsnog te realiseren. 
 
3. Maak informatie over de voortgang aan de gemeenteraad toegankelijker en transparanter. 
Toelichting. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het uitvoeringsprogramma door voortschrijdend inzicht van inhoud 
en/of prioritering wijzigt. Nu is er gebrek aan transparantie (moeilijk herleidbaar) over de vraag 
waarom bepaalde acties anders of eerder/later zijn uitgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke 
programma.  
 
Conclusie 
 
De rekenkamercommissie ziet geen grote doelmatigheidsrisico’s met betrekking tot de uitvoering van 
de Milieuvisie. De rekenkamercommissie vraagt wel aandacht voor bovengenoemde verbeterpunten, 
die met name betrekking hebben op het aspect bedrijfsvoering.  
De rekenkamercommissie ziet uw reactie op het bovenstaande met belangstelling tegemoet.  
 
Een afschrift van deze brief is aan de raad en aan de afdelingsmanager Ruimte gezonden.  
 
Namens de Rekenkamercommissie Woerden,  
met vriendelijke groet, 

 
D. van der Staaij, voorzitter 
 
 
 


