
RAADSINFORMATIEBRIEF 
18R.00090 

i ţcmeťntť 
W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 13 februari 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Duurzaamheid 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

W. Visser 

8635 

visser.w@woerden.nl 

18R.00090 

Uil III i i i i ii 

Onderwerp: 

Beantwoording amendement A13 

Kennisnemen van: 

De vergelijking tussen het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (2017) en de aangenomen 
Woerdense duurzaamheidsambitie (2017). 

Inleiding: 

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2017 is het door de W D en CDA ingediende 
amendement 'Woerdense duurzaamheidsambitie in relatie tot het regeerakkoord 2017' aanvaard. In dit 
amendement verzoekt de raad het college om de aangenomen Woerdense ambitie te vergelijken met de 
ambities en beleidskaders van het nationaal regeerakkoord 2017 (WD, CDA, D66 en CU). 

Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de vergelijking tussen het regeerakkoord 
2017 en de Woerdense ambitie. 

Kernboodschap: 

Energie/CC^ 

Horizon 
De huidige landelijke ambitie 2050 in het regeerakkoord is in lijn met de huidige Europese ambitie 2050: De 
EU heeft zich ertoe verbonden de uitstoot van alle broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95

0

7o te 
reduceren ten opzichte van 1990. 

In het regeerakkoord stellen de regeringspartijen; "In Nederland nemen we maatregelen die ons 
voorbereiden op een C0 2-reductie van 49 procent in 2030". In Woerden is de ambitie 100^0 C02-reductie 
in 2030. De landelijke overheid telt hierin ook de uitstoot van snelwegverkeer en de uitstoot van mee van 
alle broeikasgassen (ook methaangas), dit doet gemeente Woerden niet. Een 1-1 vergelijking gaat dus niet 
helemaal op. 

Middelen 
Opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen een budget van bijna 4 miljard euro beschikbaar. Dat is exclusief 
de middelen in het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid die sterker gericht zullen worden op de 
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energie- en klimaatopgaven. Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van de extra middelen voor decentrale 
overheden ten goede komen aan klimaatbeleid volgens te maken afspraken. De verduurzamingsopgave 
van de gebouwde omgeving vindt immers met name plaats onder verantwoordelijkheid van decentrale 
overheden. In een bestuursakkoord wordt dit nader uitgewerkt. Geconcludeerd kan worden dat de 
rijksoverheid inderdaad aangeeft in het regeerakkoord financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
gemeenten. Daarentegen is de omvang voor gemeenten, de verdeling en de labeling van deze middelen 
niet helder. Het komende bestuursakkoord zou hier meer inzicht in moeten geven. 

Circulaire economie 

Horizon 
In het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat dat als onderdeel van de klimaatopgave de 
afspraken uit het rijksbrede programma circulaire economie en de transitieagenda's uit het 
Grondstoffenakkoord worden uitgevoerd. Daarbij legt het kabinet een extra accent op ontwikkeling en 
verspreiding van kennis en best practices. Het kabinet inventariseert tevens welke knelpunten in 
regelgeving, toezicht en handhaving duurzame innovaties in de weg staan en mogelijk opgelost kunnen 
worden. 

Middelen 
Er staan geen aparte posten voor circulaire economie in de begroting van het regeerakkoord. Er zal dan 
aangehaakt moeten worden op de beschikbare middelen uit bovengenoemde programma's. 

Klimaatbestendig 

Horizon 
De huidige landelijke ambitie is 2050, dan moet Nederland klimaatbestendig zijn. In het regeerakkoord staat 
dat de uitvoering van het Deltaprogramma wordt voortgezet. Meer dan ooit zal daarbij de nadruk worden 
gelegd op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Uiterlijk in 2020 moeten 
gemeenten een klimaat-stresstest hebben uitgevoerd (i.s.m. waterschappen en provincies) en op basis van 
de resultaten een programma en maatregelen formuleren. Woerden volgt deze ambitiehorizon. 

Middelen 
In de periode 2018-2031 is in het totale Deltafonds circa C 17 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse 
budget gemiddeld op een kleine C 1,2 miljard uitkomt. Dit is verdeeld over diverse thema's zoals investeren 
in waterveiligheid, zoetwatervoorziening, beheer, onderhoud en vervanging, experimenteren en 
netwerkgebonden kosten. Daarnaast is er ook nog budget beschikbaar bij de koepelorganisaties zoals 
RIONED en STOWA en de afzonderlijke waterschappen. 

Bodemdaling 

Horizon 
In het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat dat de uitvoering van het Deltaprogramma wordt 
voortgezet; bodemdaling is hierin één van de thema's. Het Deltaprogramma heeft als horizon 2050 en 
daarom sluit Woerden voor de ambitiehorizon Bodemdaling hier ook bij aan. Het Groene Hart staat in het 
regeerakkoord genoemd als belangrijke en te beschermen open ruimte. Het kabinet komt vooruitlopend op 
de invoeringswet in relatie tot de Omgevingswet met een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Bodemdaling 
en daarmee samenhangend het grondwaterpeilbeheer in veengebieden is genoemd als één van de 
thema's ter uitwerking in de NOVI. In het wetgevingsoverleg Water is door de minister toegezegd dat 
provincies het voortouw nemen om te komen tot regionaal samenhangende veenbodemvisies samen met 
waterschappen, gemeentenen en andere partners. 

Middelen 
Op grond van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' reserveert het kabinet deze periode eenmalig 
C 950 miljoen voor het aanpakken van regionale knelpunten (de zogenaamde regio-envelop). Daartoe is in 
het regeerakkoord al een zestal thema's benoemd. In aanvulling hierop wil het Rijk ook een bijdrage 
leveren ten behoeve van andere regionale knelpunten; op dit moment is nog onbekend hoeveel budget 
hiervoor resteert. In AGW-verband wordt nu al gewerkt aan een regiodeal Bodemdaling en de minister van 
LNV is uitgenodigd voor een werkbezoek. Mogelijk dat ook de staatssecretaris van l&W komt. Naar 
verwachting vindt dit bezoek 12 februari plaats. Dan wordt ook gesproken over de opzet van deze 
regiodeal. Daarnaast zijn er de lopende kennisprogramma's zoals het Nationaal Kennis- en 
innovatieprogramma Water en Klimaat en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (STRONG) 
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waarin mogelijkheden zijn om bij aan te haken. 

Concluderend 
Gemeente Woerden loopt voor op de ambities van het regeerakkoord als het gaat om C0 2-reductie. Voor 
de andere thema's loopt de Woerdense ambitie in tijd en doelstelling gelijk op met het regeerakkoord. 

De begroting die in het regeerakkoord 2017 staat is nog op hoofdlijnen. Op dit moment werken de 
departementen dit verder in detail uit. Gemeente Woerden loopt met veel duurzaamheidsprojecten en -
initiatieven voorop en is proactief in het doen van voorstellen om tijdig onder de aandacht van verschillende 
ministeries te komen. Zoals bijvoorbeeld de genoemde ontwikkeling van de regiodeal rondom 
Bodemdaling. En de uitnodiging aan Minister Wiebes om een werkbezoek te brengen aan het project 
"Schilderskwartier aardgasvrij". Zodat gemeente Woerden kan laten zien dat er samen met de inwoners 
serieuze stappen worden gezet op het gebied van de energietransitie. Om daarmee ook een helder signaal 
af te geven tegen de olie- en gaswinning van het Papekopveld. 

Naast de financiële middelen vanuit het regeerakkoord blijft gemeente Woerden ook alert op de regionale 
beschikbare middelen. Door actief in de regionale netwerken samen te werken lukt het om 
medefinanciering te organiseren (door kosten te delen) en subsidie te verkrijgen voor bijvoorbeeld 
onderzoeken en pilots. Hier blijven we ook de komende jaren op inzetten. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

Ter voorbereiding op de besluitvorming van de nieuwe raad zijn taskforces ingesteld. Er zijn vijf belangrijke 
thema's benoemd voor de taskforce begrotingen. Duurzaamheid is een van de thema's. De andere 
taskforce bereidt een toelichting op belangrijke maatschappelijke thema's voor, waaronder duurzaamheid. 
In deze toelichting wordt ook de vergelijking tussen het regeerakkoord en de Woerdense ambitie gemaakt. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De secretaris 

rs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V. 
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