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Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving 

 

Kennisnemen van: 

Het aanvullen van de door de raad geagendeerde ambitie CO2 neutraal in 2030 met de thema’s 
klimaatbestendig 2050, het programma ontwikkeling veengebied, circulaire economie en de gezonde 
samenleving. En deze thema’s in samenhang te benaderen onder de noemer ‘duurzaamheid tot in de 
haarvaten van de Woerdense samenleving’. Door een stip op de horizon te benoemen weten we waar we 
met z’n allen aan werken (het waartoe en waarom). Door het opstellen van lange termijn actieprogramma’s 
is per thema helder welke concrete acties op korte, middellange en lange termijn nodig zijn (het hoe, wat en 
wanneer). 

 

Inleiding: 

Uw raad heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ aangenomen waarin een stevige 
ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale, ook wel CO2-neutrale gemeente te zijn. Er is een 
langetermijnstrategie nodig om te komen tot een CO2-neutraal Woerden in 2030. De strategie wordt 
uitgevoerd aan de hand van een spoorboekje. 
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er op dit moment een aantal programma’s en projecten actief is die 
allemaal een bouwsteen vormen richting een duurzame samenleving. Deze bouwstenen streven ambities 
na, maar de samenhang tussen deze ambities is onvoldoende: er zijn meerdere stippen op de horizon. 
 
Het gaat over de volgende duurzaamheidsprogramma’s en projecten: 

 CO2-neutraal (KN2030): het terugdringen van de CO2-uitstoot en het opwekken van groene 
energie; 

 Klimaatbestendig (KB2050): het omgaan met en bestand zijn tegen klimaatverandering; we krijgen 
te maken met vaker en meer wateroverlast, extreme hitte, droogte en een groter risico op 
overstromingen; 

 Het programma ontwikkeling veengebied (POV): het omgaan met en bestand zijn tegen 
bodemdaling; 

 Circulaire economie (CE): de zorg voor voldoende grondstoffen in de toekomst voor voedsel, 
onderdak, warmte en andere noodzakelijke goederen (van lineaire naar circulaire economie); 

 Gezonde samenleving (GS): het gezond zijn en blijven van de samenleving met het oog op onder 
andere beweging, groene omgeving, luchtkwaliteit en geluidskwaliteit. 

 
Wij zijn van mening dat we meer slagkracht en resultaat bereiken als we de duurzaamheidsthema’s als één 
geheel beschouwen onder de vlag ‘duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’. 
 
 



Voor de langetermijnstrategie voor CO2-neutraal 2030 worden werksessies met de samenleving en 
kennisinstellingen georganiseerd om tot een lange termijn actieplan te komen. Dit actieplan moet in april 
2017 gereed zijn, zodat voor de begroting 2018 duidelijk is welke capaciteit nodig is (organisatie, benodigde 
budgetten) om de doelen te behalen. Het college vindt dat deze werksessies niet alleen over CO2-neutraal 
2030 moeten gaan maar alle vijf duurzaamheidsthema’s moeten behandelen. Zo kunnen we samen met de 
samenleving en kennisinstellingen (o.a. TNO, Deltares) de integrale stip op de horizon zetten. In april 2017 
zijn daarom ook de lange termijn actieplannen van de overige thema’s klaar en is duidelijk wat dit betekent 
voor de begroting van 2018. U ontvangt op korte termijn een startnotitie over dit participatieproces met 
inwoners, ondernemers en overige stakeholders. 

 

Kernboodschap: 

In de Woerdense samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie van Woerden borrelen al veel 
initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid. We willen de duurzaamheidsactiviteiten meer 
kracht bij zetten door ze te bundelen en gezamenlijk koers te zetten naar een integrale stip op de horizon. 
We willen door de bundeling van programma’s beschikbare (gemeentelijke) middelen en capaciteit 
effectiever inzetten om de gewenste resultaten te behalen.  
 
Deze ambitie gaat de gemeente de komende jaren samen oppakken met inwoners, partijen uit de 
Woerdense samenleving, regionale partners en landelijke kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld TNO, 
Deltares en hogescholen/universiteiten. Dit alles in de context van het klimaatakkoord van Parijs, de 
onlangs gehouden 22ste klimaattop in Marrakesh (COP22), het Energieakkoord, de Energieagenda,  
Structuurvisie Ondergrond (STRONG), de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het rijk. Door het opstellen van lange termijn actieprogramma’s geven we 
op een gestructureerde wijze uitvoering aan deze ambitie met een doorkijk naar de korte, middellange en 
lange termijn. 
 
In bijgaande notitie (16i. 07395) is de opdrachtformulering nader  uitgewerkt. Ook zijn de processtappen om 
te komen tot lange termijn actieplannen op een rij gezet, inclusief de daarbij behorende tijdlijnen en kosten. 
 
Financiën 
We voeren de hier geschetste ‘bundeling’ van sporen binnen de ons beschikbare middelen uit. Er is budget 
om een lange termijn actieprogramma voor CO2-neutraal en Circulaire Economie op te stellen. Het budget 
voor de programma’s Klimaatbestendig 2050 en POV hebben we opgenomen in de begroting 2017. Door 
de thema’s ineen te schuiven kunnen we de meerkosten voor het opstellen van alle lange termijn 
actieprogramma’s, het vervlechten van de programma’s en projecten en het beschrijven van een integrale 
stip op de horizon in één keer dekken. Ook dekken we hiermee de onderzoeks- en communicatiekosten 
van KB2050 en POV. 
 
De kosten voor de uitvoering van de lange termijn actieprogramma’s zijn op 1 april 2017 in beeld. Deze 
actieplannen zijn onderdeel van de integrale kostenafweging met de raad tijdens het junioverleg voor de 
begroting 2018.  
 
Tabel 1: Overzicht Kosten en dekking 

Kosten Bedrag  
Proces (werksessies) 
Producten (actieplannen) 
Totaal 

€ 38.500 
€ 10.500 
€ 49.000 
 

 

Dekking   

Budget klimaatneutraal 2030 € 38.000 FCL 67400010/ECL38341 
Budget POV en KB2050 € 11.000 FCL 62100025/ECL 38000 

 

 

Vervolg: 

De raad wordt uitgenodigd bij de werksessies met de samenleving om te komen tot lange termijn 
actieplannen. Eventuele input vanuit uw raad voorafgaand aan de werksessies is ook zeker welkom. 



 

Bijlagen: 

 Notitie 'Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving' (16i.07395) 

 Raadsinformatiebrief 'Proces opstellen langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030' (16R.00570) 

 Notitie over de langetermijnstrategie voor een CO2-neutraal Woerden (16.019742) 

 Posters programma’s duurzaamheidsboom (16i.07394) 
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DUURZAAMHEID TOT IN DE HAARVATEN VAN DE WOERDENSE SAMENLEVING 

1 Inleiding 
 
Klimaatneutraal 
De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ 
aangenomen waarin een stevige ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale, ook wel CO2-
neutrale gemeente te zijn. In april 2016 zijn zowel het college als de raad door een presentatie 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project CO2-neutraal 2030, inclusief de forse opgave 
waar de gemeente Woerden voor staat. Aangegeven is dat er een langetermijnstrategie nodig is om te 
komen tot een CO2-neutraal Woerden in 2030. In aansluiting op de presentatie van april 2016 is een 
proces voor het opstellen van deze strategie uitgewerkt. De strategie wordt uitgevoerd aan de hand 
van een spoorboekje. Hierin staat ook op welke momenten waarop het college de raad en de in- en 
externe partijen betrekt (zie bijlage 1 en 2).  
 
Veel bouwstenen 
In de inleiding van de notitie over de langetermijnstrategie voor een CO2-neutraal Woerden (bijlage 2) 
staat dat de gemeente het programma CO2-neutraal afstemt met de programma’s: klimaatbestendig, 
het programma ontwikkeling veengebied, het thema circulaire economie en duurzame 
gebiedsontwikkeling. Deze afstemming is inmiddels in volle gang. 
 
Daarbij is het college tot de conclusie gekomen dat er op dit moment een aantal programma’s en 
projecten actief is die allemaal een bouwsteen vormen richting een duurzame samenleving. Deze 
bouwstenen streven ambities na, maar de samenhang tussen deze ambities is onvoldoende: er zijn 
meerdere stippen op de horizon. 
  
Voor al deze ambities geldt dat gemeente Woerden het niet alleen kan en ook juist de samenwerking 
met inwoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen (o.a. TNO, Deltares etc.) zoekt om doelen te 
bereiken. De gemeente gaat namelijk wel over de openbare ruimte maar niet over privé-eigendommen 
(huis, tuin, bedrijf, schuur) van inwoners en ondernemers. Inhoudelijk zijn er veel meekoppelkansen 
tussen de thema’s. Bijvoorbeeld het combineren van een zonnepaneel met een groen dak (koeling, 
hoger rendement zonnepaneel en waterberging). We willen dan ook niet vanuit de afzonderlijke 
programma’s inwoners en bedrijven benaderen en/of motiveren, maar juist inzetten op de kracht van 
integratie, kennisuitwisseling en samenwerking.  
 
Maatschappelijke opgave 
De Woerdense samenleving heeft een forse opgave op het gebied van duurzaamheid. Er komen 
verschillende uitdagingen op gemeente Woerden af. We hebben het dan over: 

 het terugdringen van de CO2-uitstoot en opwekken van groene energie; 

 het omgaan met en bestand zijn tegen klimaatverandering; we krijgen te maken met vaker en 
meer wateroverlast, extreme hitte, droogte en een groter risico op overstromingen; 

 omgaan met en bestand zijn tegen bodemdaling; 

 de zorg voor voldoende grondstoffen in de toekomst voor voedsel, onderdak, warmte en 
andere noodzakelijke goederen (van lineaire naar circulaire economie); 

 het gezond zijn en blijven van de samenleving met het oog op onder andere beweging, 
groene omgeving, luchtkwaliteit en geluidskwaliteit. 
 

Duurzaamheidsboom 
Het college is tot de conclusie gekomen dat we meer slagkracht en resultaat bereiken als we de 
duurzaamheidsthema’s als één geheel beschouwen onder de noemer ‘duurzaamheid tot in de 
haarvaten van de Woerdense samenleving’. In afbeelding 1 is dit visueel uitgewerkt. Dit betekent niet 
dat we iets geheel nieuws gaan opstarten. We maken gebruik van vier al bestaande programma’s. 
Daarnaast bestaan er diverse projecten op het gebied van gezondheid, bewegen en groen. Deze 
verzameling projecten blijven op zichzelf functioneren maar ‘ hangen’  we onder de verzamelnaam 
'Gezonde Samenleving' om ze voor het voetlicht te brengen en integraliteit met de andere thema’s te 
bevorderen. In bijlage 3 staat een korte toelichting per thema.  



Tabel 1: Overzicht programma’s/verzameling 

 Programma/Verzameling Afkorting Initiatief van/team 

P Klimaatneutraal/CO2-neutraal 2030 KN2030 Raad/Ruimtelijk beleid en projecten 
P Klimaatbestendig 2050  

(wateroverlast, droogte, hitte, overstroming) 
KB2050 College/R&B 

P Programma ontwikkeling veengebied 
(bodemdaling) 

POV College/R&B 

P Circulaire economie CE College/Ruimtelijk beleid en projecten 
V Gezonde samenleving GS College/ R&B/Ruimtelijk beleid en projecten/JLV 

 
 

 
Afbeelding 1: De Duurzaamheidsboom met vijf programmatakken  
 
 
Integrale stip en lange termijn actieprogramma’s 
Onlangs was er het maatschappelijk debat over CO2-neutraal 2030. Dit debat vond overdag plaats 
met interne medewerkers en in de avond met stakeholders uit de Woerdense samenleving. Tijdens 
beide evenementen waren ook de overige vier ‘takken’ aanwezig (zie ook bijlage 3).  
 
De volgende stap in het proces naar een langetermijnstrategie voor CO2-neutraal 2030 is het 
organiseren van een tweedaagse charrette (werksessie) om tot een lange termijn actieprogramma 
(spoorboekje) te komen. Het spoorboekje moet in 1 april 2017 gereed zijn, zodat voor de begroting 
2018 duidelijk is welke capaciteit nodig is (organisatie, benodigde budgetten) om de doelen te 
behalen. 
 
Het college is tot het voortschrijdend inzicht gekomen dat de charrette niet alleen over CO2-neutraal 
2030 moet gaan maar in feite de gehele duurzaamheidsboom moet behandelen. Zodat we samen met 
de samenleving de stip op de horizon kunnen zetten. En dat ook voor de overige thema’s in april 
duidelijk is hoe de lange termijn actieprogramma’s er in de tijd uitzien en wat dit betekent voor de 
begroting van 2018. 
 
Voorliggende notitie gaat in op de overkoepelende stip op de horizon, de vervlechting tussen de 
thema’s en de aanpak om te komen tot lange termijn actieprogramma’s. 

2 Kernboodschap 
In de Woerdense samenleving en binnen de gemeente Woerden en borrelen al veel initiatieven en 
projecten op het gebied van duurzaamheid. We hebben de behoefte om deze 
duurzaamheidsactiviteiten meer kracht bij te zetten door ze te bundelen en gezamenlijk koers te 
zetten naar een integrale stip op de horizon. Daarbij kunnen we door bundeling beschikbare 



(gemeentelijke) middelen en capaciteit effectiever inzetten om de gewenste resultaten te behalen, 
zodat duurzaamheid stevig wortelt in de Woerdense samenleving. 
 
Deze ambitie gaat de gemeente de komende jaren samen oppakken met inwoners, partijen uit de 
Woerdense samenleving, regionale partners en landelijke kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld TNO, 
Deltares en hogescholen/universiteiten. Dit alles in de context van het klimaatakkoord van Parijs, de 
onlangs gehouden 22

ste
 klimaattop in Marrakesh (COP22), het Energieakkoord, de Energieagenda,  

Structuurvisie Ondergrond (STRONG), de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het rijk. Door het opstellen van lange termijn 
actieprogramma’s geven we op een gestructureerde wijze uitvoering aan deze ambitie met een 
doorkijk naar de korte, middellange en lange termijn.  

3 Opdrachtformulering en uitgangspunten 
 
Opdrachtformulering 
1. Pak de maatschappelijke opgaven op en versterk deze door de programma’s KN2030, KB2050, 

POV, CE en de projecten  onder GS te vervlechten tot een aanpak richting een ‘duurzame 
samenleving’. 

2. Beschrijf een integrale stip op de horizon hoe een duurzame Woerdense samenleving eruit ziet 
die we met elkaar voor ogen hebben.  

3. Werk voor deze programma’s en projecten tegelijkertijd samen met inwoners en ondernemers 
actieprogramma’s uit voor de korte, middellange en lange termijn.  

 
Het resultaat is één integrale stip op de horizon voor de duurzaamheidsboom. Daaraan gekoppeld 
hangen vijf programmatakken met concrete lange termijn actieprogramma’s. Dit zijn actieprogramma’s 
in de tijd waarmee we een integratieslag maken, mensen en initiatieven in hun kracht zetten om 
resultaten te boeken en kosten delen. 
 
Dit idee is weergegeven in de schematische weergave in afbeelding 2. Tussen de korte, middellange 
en lange termijn van de actieprogramma’s bestaan dwarsverbanden. Dit leidt tot een concreet 
gemeenschappelijk eindbeeld met uitgevoerde maatregelen. 
 

 

 
 

Afbeelding 2: Schematische weergave van de vijf programma’s met dwarsverbanden 

 
De oplevering van de lange termijn actieprogramma’s is uiterlijk 1 april 2017, waarna met het oog op 
de Begroting 2018 in het juni-overleg beraadslaging binnen college en raad kan plaatsvinden over de 
uitvoering van de langetermijnstrategie. 
 
  



Uitgangspunten 
1. In het proces om te komen tot lange termijn actieprogramma’s houden we het reeds vastgestelde 

traject van KN2030 aan. Dit betekent dat de programma’s KB2050, POV, CE en het 
projectenoverzicht van GS tegelijk lopen met het voorstel van CO2-neutraal 2030. 

2. We houden de bestaande programma’s en activiteiten tegen het licht en vullen deze, waar nodig, 
aan. Daarmee werken we de inhoud en het proces van de programma’s meer concreet en 
actiegericht uit. 

3. We gaan actief op zoek naar dwarsverbanden en meekoppelkansen tussen de programma’s en 
projecten (zie ook afbeelding 1 en 2). 

4 Vier sporen 
De komende jaren lopen de volgende sporen naast elkaar: 
 
1. Huidige actieprogramma’s 

De huidige actieprogramma’s van KN2030, KB2050, POV, CE en de projecten van GS zetten we 
door. Vanuit de gemeente gefaciliteerd groeit het netwerk van partijen die gezamenlijk investeren 
in verduurzaming. Een mooi voorbeeld is de prijsvraag van Duurzaam Woerden waarbij de 
gemeente vijf burgerinitiatieven begeleidt om hun project te realiseren. 

 
2. Gezamenlijk opstellen van de lange termijn actieprogramma’s  

De opgave kunnen en willen we niet zonder betrokkenheid van burgers, ondernemers, 
investeerders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen behalen. Daarom werken we 
gezamenlijk in de lange termijn actieprogramma’s uit hoe we de ambities van KN2030, KB2050, 
POV, CE en GS gaan behalen. Hierbij werken we nauw samen met partijen uit de Woerdense 
samenleving, zoals Duurzaam Woerden en  ondernemers. Zowel in- als externe partijen 
verbinden we met elkaar om kennis en investeringskracht bij elkaar te brengen.  
 
Dit hebben we voor het jaar 2017 als volgt vorm gegeven: 

 In februari en maart 2017 gezamenlijk (met een afvaardiging van bewoners, ondernemers, 
inspiratoren, de raad en de gemeentelijke organisatie) de lange termijn actieprogramma’s 
formuleren; 

 Actief aan de slag: vanuit de lopende programma’s en projecten zetten we: 
o bestaande netwerken en initiatieven beter in hun kracht; 
o diverse netwerken op (inwoners en ondernemers) die actief aan de slag gaan met 

toepassingen in de praktijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Er volgt op korte termijn nog een startnotitie over dit participatieproces met inwoners, 
ondernemers en overige stakeholders. Deze notitie wordt door het college vastgesteld en ter 
kennisname doorgestuurd aan de raad. 

 
3. Onderzoekspoor  

Dit is een praktisch spoor om de benodigde kennis en feiten boven water te krijgen. Bijvoorbeeld 
feiten om de urgentie en effecten van de thema’s verder te onderbouwen en specifiek te maken 
voor gemeente Woerden of het volgen van ontwikkelingen op het gebied van al deze thema’s. 

 
4. Communicatiespoor  

Zichtbaarheid en bewustwording is essentieel in dit traject. Dit is ook een belangrijke oogst en 
aanbeveling uit het maatschappelijk debat dat op 23 november 2016 plaatsvond over KN2030. 
We zetten een uitgebreid communicatietraject in om samen met de samenleving kennis te delen, 
elkaar te inspireren, te enthousiasmeren en successen te vieren. 

 
Ad 1. Huidige actieprogramma’s 
Momenteel zijn we actiematig bezig, denk aan onze zonnepanelenactie, de reconstructie van De 
Kanis, wateroverlastprojecten, inzet om een circulaire keten te sluiten, enzovoorts. We gaan door met 
de lopende acties binnen de programma’s. Deze acties hebben hun eigen toegevoegde waarde 
binnen de programma’s, maar zijn daarnaast onlosmakelijk verbonden met het onderzoekspoor. We 
komen namelijk tijdens acties veel te weten en andersom kunnen we onderzochte kennis ook weer 
toepassen in acties.  
 
Het stimuleren van burgers en ondernemers door de gemeente levert de eerste mooie projecten en 
pilots op. Hier heeft het huidige Actieprogramma Duurzaamheid een bijdrage aan geleverd door 



startkapitaal, kennis en kunde beschikbaar te stellen en partijen samen te brengen. De positieve 
respons vanuit de maatschappij betekent meer werk en meer benodigde budgetten vanuit de 
gemeente Woerden. Dit draagt eraan bij om goede initiatieven ook echt tot wasdom te laten komen. 
 
Ad 2. Proces voor het gezamenlijk opstellen van de actieprogramma’s 
 
a) Opstellen lange termijn actieprogramma’s door middel van tweedaagse werksessie 

(februari 2017) 
In februari 2017 houden we een tweedaagse werksessie (charrette) om samen met inwoners,  
inspiratoren, gemeente en kennisinstellingen aan de slag te gaan om toe te werken naar concept 
actieprogramma’s. Hierbij betrekken we ook het ja-tenzij principe van Woerden; in navolging van de 
verkeersvisie vindt een loting plaats over de deelname aan deze werksessie. Het resultaat wordt aan 
het einde van de tweede dag gepresenteerd aan het bestuur en raadsleden (die overigens ook als 
toehoorders bij de charrette aanwezig kunnen zijn). 
 
Een charrette is een workshopmethode om samen met deelnemers vanuit verschillende 
achtergronden, in korte tijd, met een duidelijke deadline, te werken aan een integraal vraagstuk. 
Onder hoge druk verbinden we externe expertise met lokale kennis en ervaring. Tijdens de charrette 
verzamelen en sorteren we ideeën. Deze toetsen we ook op bruikbaarheid. Luisteren naar elkaar en 
elkaar uitdagen om te komen tot een fraai en goed onderbouwd eindbeeld is kenmerkend voor het 
proces van een charrette. Gedurende dit proces onderzoeken we de opgave om een CO2-neutrale, 
klimaatbestendige, bodemdalingsbestendige, circulaire en gezonde gemeente te zijn.  
 

 
b) Afstemming inhoud concept lange termijn actieprogramma’s (1 april 2017 deadline) 

 De inhoud van de concept lange termijn actieprogramma’s stemmen we in maart 2017 in een 
bijeenkomst af met stakeholders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden 
in Woerden. 

 Terugkoppeling van de concept lange termijn actieprogramma’s aan het college. Op basis van 
de input van het college passen we de concepten waar nodig aan naar definitieve lange 
termijn actieprogramma’s. 

 Vertaling van deze actieprogramma’s (organisatie, benodigde budgetten) naar de begroting 
2018 en verder. 

 

 
c)  Formaliseren programma’s korte, middellange en lange termijn (juni 2017) 

 Formaliseren programma’s: behandeling lange termijn actieprogramma’s in college en raad. 

 Verwerken in begroting gemeente 2018 en verder. 
 

 
Ad 3. Onderzoekspoor  
Er is een aantal bouwstenen noodzakelijk als input voor de lange termijn actieprogramma’s . 
Daarnaast werken we ook verder aan bouwstenen van het werkprogramma 2017 nadat de lange 
termijn actieprogramma’s gereed zijn. We gaan dus niet stilzitten na 1 april 2017. Een deel van deze 

Eindproduct: 

 Aan het einde van deze tweedaagse werksessie zijn de lange termijn actieprogramma’s in 
concept gereed. Waar nodig werken we details daarna nog verder uit. In deze 
actieprogramma’s is met draagvlak van inwoners een routing uitgezet hoe te komen tot een 
CO2-neutrale, klimaatbestendige, bodemdalingsbestendige, circulaire en gezonde gemeente.  

Eindproducten: 

 Met dit proces is draagvlak en draagkracht georganiseerd voor de weg naar een CO2-neutrale, 
klimaatbestendige, bodemdalingsbestendige, circulaire en gezonde gemeente. 

 Definitieve lange termijn actieprogramma’s inclusief consequenties voor de organisatie van de 
opgave en benodigde budgetten. 

Eindproducten: 

 College- en raadvoorstel met bijlagen lange termijn actieprogramma’s + voorstel organisatie. 

 Opstarten en implementatie van de strategie zoals omschreven in de lange termijn 
actieprogramma’s om als gemeente Woerden CO2-neutraal, klimaatbestendig, 
bodemdalingsbestendig, circulair en gezond te zijn. 



bouwstenen bestaat uit het doen van onderzoek om feiten in kaart te brengen, een ander deel is het 
aangaan van gesprekken met eerder genoemde stakeholders om de bouwstenen nader te 
concretiseren. 
 
Voor KB2050 en POV geldt: 

 Meten en monitoren: hoe snel daalt de bodem, hoe groot is de wateroverlast bij regenbuien? 

 Effecten doorrekenen: wat zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak voor gemeente Woerden? 

 Kennis vergaren door samenwerking met stakeholders zoals gemeenten en waterschap. 

 Programma’s en projecten transparant en overzichtelijk uit te werken. 
 Levenscycluskosten berekenen per handelingsperspectief. 

 
De bouwstenen voor CE en GS bekijken we in 2017. 
 
Ad 4. Communicatiespoor 
Zichtbaarheid is essentieel in dit traject. Duurzaamheid dringt alleen door tot in de haarvaten van de 
Woerdense samenleving als iedereen een stap voorwaarts wil en kan zetten. We zetten een 
uitgebreid communicatietraject in onder de naam “Hoe groen is jouw hart” om samen met de 
samenleving kennis te delen, elkaar te inspireren, te enthousiasmeren en successen te vieren. 
Belangrijk is om een continue stroom van informatie te hebben, om aandacht te blijven vragen voor 
het onderwerp. We gebruiken zoveel mogelijk bestaande communicatiemiddelen van de gemeente en 
betrokken partners. 

5 Vervolg 
Na de besluitvorming over de langetermijnstrategie gaan gemeente en partijen uit de Woerdense 
samenleving aan de slag met de uitvoering ervan. 

6 Kosten 2017 
We voeren de hier geschetste ‘bundeling’ van sporen binnen de ons beschikbare middelen uit. Er is 
budget om een lange termijn actieprogramma voor CO2-neutraal en Circulaire Economie op te stellen. 
Het budget voor de programma’s Klimaatbestendig 2050 en POV hebben we opgenomen in de 
begroting 2017. Door de thema’s ineen te schuiven kunnen we de meerkosten voor het opstellen van 
alle lange termijn actieprogramma’s, het vervlechten van de programma’s en projecten en het 
beschrijven van een integrale stip op de horizon in één keer dekken. Ook dekken we hiermee de 
onderzoeks- en communicatiekosten van KB2050 en POV. 
 
De kosten voor de uitvoering van de lange termijn actieprogramma’s zijn op 1 april 2017 in beeld. 
Deze actieplannen zijn onderdeel van de integrale kostenafweging met de raad tijdens het junioverleg 
voor de begroting 2018. 
 
Tabel 1: Overzicht Kosten en dekking 

Kosten Bedrag  

Proces (werksessies) 
Producten (actieplannen) 
Totaal 

€ 38.500 
€ 10.500 
€ 49.000 
 

 

Dekking   

Budget klimaatneutraal 2030 € 38.000 FCL 67400010/ECL38341 
Budget POV en KB2050 € 11.000 FCL 62100025/ECL 38000 

 

Bijlagen 
1. Raadsinformatiebrief 'Proces opstellen langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030' (16R.00570) 
2. Notitie over de langetermijnstrategie voor een CO2-neutraal Woerden (16.019742) 
3. Posters programma’s duurzaamheidsboom (16i.07394) 



RAADSINFORMATIE BRIEF 
16R.00570 

Van : college van burgemeester en wethouders 

Datum 4 oktober 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 

Portefeuille(s) : Milieu en duurzaamheid 

Contactpersoon : F. Kers/F. van Leest 

Tel.nr. : 8429 

E-mailadres : kers.f(5)woerden,nl 

Onderwerp: 

Proces opstellen langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 

Kennisnemen van: 

Het proces om te komen tot een langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 (spoorboekje). 

Inleiding: 

De raad heeft op 30 oktober 2014 de motie "Duurzaam met een doel" aangenomen waarin een stevige 
ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Deze ambitie gaat de gemeente 
Woerden de komende jaren samen oppakken met partijen uit de Woerdense samenleving. 

Kernboodschap: 

De komende jaren wil de gemeentelijke organisatie in samenwerking met ondernemers en burgers 
belangrijke stappen zetten in de 'vergroening' van onze energievoorziening. Juist nu is het interessant om 
deze stappen met elkaar te zetten. Het is bijvoorbeeld financieel en praktisch aantrekkelijk voor burgers om 
te investeren in energiebesparende maatregelen zoals muurisolatie of dubbel glas. Ook meedoen aan 
coöperatieve initiatieven voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen, levert financieel 
voordeel op (bron: Energieakkoord). De energietransitie en daarmee Klimaatneutraal is een kans, die we 
samen op moeten pakken. 

Door het opstellen van een langetermijnstrategie wordt op een gestructureerde wijze uitvoering gegeven aan 
de ambitie om als Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn. Waar we tot nu toe vrij actiematig bezig zijn 
geweest, wordt nu een gestructureerd programma neergezet met een doorkijkje naar 2030. 
De langetermijnstrategie wordt uitgewerkt in een spoorboekje waaruit blijkt hoe Woerden in de komende 
14 jaar aan de slag gaat om het doel Klimaatneutraal 2030 te behalen. Het proces wordt samen met 
bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente vormgegeven. Het streven is erop gericht dat dit 
spoorboekje op 1 april 2017 klaar is. 

In bijgaande notitie (document 16.019742) zijn de opdrachtformulering en uitgangspunten uitgewerkt. 
Ook zijn de processtappen voor de langetermijnstrategie op een rijtje gezet, inclusief de daarbij behorende 
tijdlijnen en kosten voor het opstellen van het spoorboekje. Het college heeft op 4 oktober 2016 ingestemd 
met de in deze notitie opgenomen opdrachtformulering en uitgangspunten en het proces voor het opstellen 
van de langetermijnstrategie. 

Energiedragers zon, warmte en wind 
Er wordt ook uitvoering gegeven aan de motie kleine windturbines door de energiedragers zon, wind en 
warmte in samenhang te onderzoeken in het proces (zie de onderliggende notitie: uitgangspunt 2 op pagina 
2 en het overzicht van de bouwstenen voor het onderzoekspoor op pagina 5). Concreet betekent dit dat in de 
aanloop naar de tweedaagse werksessie in maart 2017 wordt gewerkt aan een kansen- en 

gemeente 
W O E R D E N 

16R.00570 



bedreigingenonderzoek voor windenergie en zonnevelden. Doel is inzichtelijk te maken waarmee rekening 
dient te worden gehouden bij zon-, warmte- en windenergie. Dit sluit aan bij de toezegging aan de raad over 
de motie over het mogelijk maken van kleine windturbines. Dit onderzoek bestaat uit de volgende 
onderdelen: een kaartenboek, overzicht van afgewezen en nieuwe aanvragen van zon- en windenergie, en 
een voorstel over een mogelijk vervolgproces. De definitieve ruimtelijke afweging volgt in het proces van de 
omgevingsvisie. 

Financiën 

Extra budget 2017 
We zien voor duurzaamheid gezien het doel "2030 klimaatneutraal" een groeifase voor de volgende jaren. 
Een toename van projecten en pilots uit de maatschappij is noodzakelijk om het doel te behalen. 
Uit de C02-footprint blijkt dat juist bij ondernemers en burgers veel winst te behalen is om de C02-uitstoot te 
beperken ofte voorkomen. Om deze reden is in de Begroting 2017 een extra structureel budget van 
f 50.000 gevraagd om in te zetten op deze doelgroepen. Met dit extra budget kan worden ingezet op het 
uitdagen van ondernemers en burgers om zelf te investeren in hun eigen klimaatneutrale toekomst. 
Daarnaast proberen we voor 2017 ook een bedrag van C 50.000 binnen te halen door het aanboren van 
externe stimuleringsregelingen/subsidies. 

Kosten spoorboekje: budget 2016 en 2017 
De kosten voor het maken van het spoorboekje voor de langetermijnstrategie bedragen C 28.000,- en 
bijhorende kosten voor het onderzoekspoor zijn geraamd op f31.000,-. Deze kosten worden gesplitst over 
het duurzaamheidsbudget 2016 en 2017. 

Vervolg: 

Er wordt uitvoering gegeven aan het in de notitie beschreven proces om een langetermijnstrategie op te 
stellen. Dit spoorboekje wordt op 1 april 2017 opgeleverd, inclusief de uitvoeringskosten. In het juni-overleg 
kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden door college en raad met het oog op de Begroting 2018 en 
verder. 

In december 2016 wordt middels een RIB inzicht gegeven in de besteding van het duurzaamheidsbudget in 
2016 en 2017 en de voortgang van het project Klimaatneutraal. 

Bijlagen: 

Notitie over proces opstellen lange termijn strategie klimaatneutraal 2030 (16.019742) 

De secretaris De burgemeesť 
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NOTITIE OVER LANGETERMIJNSTRATEGIE KLIMAATNEUTRAAL WOERDEN 2030 
 
1 Inleiding  
 
De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ 
aangenomen waarin een stevige ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te 
zijn. Deze ambitie gaat de gemeente Woerden de komende jaren samen oppakken met partijen uit de 
Woerdense samenleving.  
 
In april 2016 zijn zowel het college als de raad door een presentatie geïnformeerd over de stand van 
zaken van het project klimaatneutraal 2030, inclusief de forse opgave waar de gemeente Woerden 
voor staat. Dit blijkt uit de footprint over 2013 die laat zien dat de C02-uitstoot (door menselijk 
handelen) in de gemeente Woerden 300.146 ton bedraagt. In deze presentatie zijn ook de 
mogelijkheden voor verduurzaming van het energieverbruik aan de orde geweest. Aangeven is dat er 
een langetermijnstrategie nodig is om te komen tot een klimaatneutraal Woerden in 2030.  
In aansluiting op de presentatie van april 2016 is in deze notitie het proces voor het opstellen van 
deze strategie uitgewerkt, inclusief de momenten waarop de raad en de in- en externe partijen hierin 
worden betrokken.  
 
Door het opstellen van een langetermijnstrategie wordt op programmatische wijze uitvoering gegeven 
aan de ambitie om als Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn. De projecten en activiteiten uit het 
huidige actieprogramma duurzaamheid worden onverminderd verder gewerkt. Op verzoek van het 
college is het accent afgelopen jaar meer gelegd op de energietransitie en het beperken van de CO2-
uitstoot. In de nu voorliggende proces-notitie gaat het specifiek om de vraag hoe als gemeente samen 
met ondernemers, bewoners de CO2 neutraliteit in 2030 te realiseren.  
 
Binnen de gemeente Woerden wordt het programma Klimaatneutraal  afgestemd met de 
programma’s: klimaatadaptatie (het programma ontwikkeling veengebieden), het thema circulair 
inkopen en duurzame gebiedsontwikkeling. Op de communicatiemomenten voor de Woerdense 
burgers en ondernemers wordt zoveel mogelijk getracht één gezamenlijke boodschap te 
communiceren en waar mogelijk gezamenlijke sessies te organiseren. 
 
2 Kernboodschap Klimaatneutraal Woerden 2030  
 
Het klimaat verandert. De effecten van klimaatverandering zijn ook in Woerden waarneembaar 
(bijvoorbeeld in jaarlijks terugkerende thema’s als wateroverlast en bodemdaling). Zowel de oorzaken 
als effecten manifesteren zich op verschillende schaalniveaus, van mondiaal niveau tot op het niveau 
van de wijk en het huis.  
 
Door als Woerden zelf de uitstoot van CO2 te verminderen dragen we bij aan het behoud van het 
(natuurlijk) kapitaal van de aarde. Door de komende jaren te investeren in energiebesparing en 
hernieuwbare energieopwekking is dit niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse 
en Woerdense economie: het verbetert het concurrentievermogen van de bedrijven en vergroot het 
woonklimaat en gemak van inwoners van de gemeente Woerden.  
 
Daarom willen we als gemeente gezamenlijk (met ondernemers, burgers, investeerders) het gebruik 
van fossiele brandstoffen beperken, energie besparen en ruimte maken voor schone hernieuwbare 
energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, warmte, wind of water; dit zijn 
bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Een belangrijk voordeel van schone energie is 
dat we daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch 
verminderen.  
 
De komende jaren willen we als gemeentelijke organisatie in samenwerking met de ondernemers en 
burgers belangrijke stappen in de ‘vergroening’ van onze energievoorziening zetten. Juist nu is 
interessant om deze stappen met elkaar te zetten. Het is bijvoorbeeld financieel en praktisch 
aantrekkelijk voor burgers om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals muurisolatie of 
dubbel glas. Ook meedoen aan coöperatieve initiatieven voor duurzame energieopwekking, 
bijvoorbeeld zonnepanelen, levert financieel voordeel op. (bron: Energieakkoord). De energietransitie 
en daarmee Klimaatneutraal is een kans, die we samen op moeten pakken.  
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3 Huidige actieprogramma en strategie Klimaatneutraal 2030 
 
Het huidige actieprogramma Duurzaamheid wordt het 
komende jaar omgezet naar een langetermijnstrategie 
en een uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal 2030.  
Er zijn drie speerpunten geformuleerd:  duurzame 
buurten, duurzame bedrijven en duurzame organisatie.  
 
Deze langetermijnstrategie wordt uitgewerkt in een 
spoorboekje waaruit blijkt hoe Woerden in de komende 
14 jaar aan de slag gaat om het doel te behalen.  
Het proces wordt samen met bewoners, bedrijven, 
kennisinstellingen en de gemeente vormgegeven.  
Het streven is erop gericht dat dit spoorboekje op  
1 april 2017 klaar is.  
 
Onderstaand zijn de opdrachtformulering en uitgangspunten uitgewerkt. Ook zijn de processtappen 
voor de langetermijnstrategie op een rijtje gezet, inclusief de daarbij behorende tijdlijnen.  
Tot slot wordt een overzicht gepresenteerd van de benodigde bouwstenen om een spoorboekje op te 
stellen, inclusief de kosten hiervan.  
 
 

4 Opdrachtformulering en uitgangspunten  
 
De opdrachtformulering luidt als volgt:  
Geef uitvoering aan de motie “Duurzaam met een doel” door het uitwerken van een 
langetermijnstrategie waaruit blijkt hoe Woerden het doel 2030 kan behalen, inclusief wat hiervoor 
nodig is aan mensen en middelen. De lange termijnstrategie schrijven we in de vorm van een 
spoorboekje waarin de weg(en) naar CO2-neutraal worden beschreven. De oplevering van dit 
spoorboekje is uiterlijk 1 april 2017, waarna met het oog op de Begroting 2018 en verder in het  
juni-overleg beraadslaging binnen college en raad kan plaatsvinden over de uitvoering van de 
langetermijnstrategie. 
 
De uitgangspunten hiervoor zijn: 
1. De termen Klimaatneutraal en CO2-neutraal worden door elkaar heen gebruikt. Binnen de 

gemeente Woerden is in het actieprogramma Duurzaamheid de volgende definitie vastgesteld:  
“Een klimaatneutrale gemeente Woerden houdt in dat alle menselijke activiteiten en processen op 
het gemeentelijk grondgebied geen bijdrage meer leveren aan klimaatverandering in de vorm van 
CO2-uitstoot”. 

2. In de langetermijnstrategie wordt uitgewerkt hoe de gemeente Woerden het doel Klimaatneutraal 
2030 kan behalen door de inzet van onderstaande elementen:  

 Minder energie verbruiken (isolerende maatregelen, gedrag/bewustwording)  

 Duurzame energie opwekken: hierbij gaat het om een flexibele mix van de energiedragers 
zonne- en windenergie, biomassa warmtekrachtcentrales. Betrek ook de motie over het 
mogelijk maken van kleine windturbines bij dit proces.  

 Fossiele energie zo min mogelijk gebruiken.  
 
De komende twee jaar lopen de volgende sporen naast elkaar:  
1. Het huidige actieprogramma: het huidige programma met de drie speerpunten (duurzame 

buurten, duurzame ondernemers en duurzame organisatie) wordt doorgezet. Vanuit de gemeente 
gefaciliteerd wordt het netwerk van partijen die gezamenlijk investeren in verduurzaming steeds 
groter. Een mooi voorbeeld is de prijsvraag van Duurzaam Woerden waarbij vijf burgerinitiatieven 
worden begeleid om hun project te realiseren.  

2. Gezamenlijk opstellen van het spoorboekje (lange termijn strategie). De opgave kan niet 
zonder betrokkenheid van burgers, ondernemers, investeerders en maatschappelijke organisaties 
behaald worden. Daarom werken we gezamenlijk in de strategie c.q. het spoorboekje uit hoe we 
de ambitie Klimaatneutraal Woerden 2030 gaan behalen. Hierin werken we samen met partijen uit 
de Woerdense samenleving, zoals Duurzaam Woerden. Zowel in- als externe partijen worden met 
elkaar verbonden om kennis en investeringskracht bij elkaar te brengen.  

3. Dit hebben we als volgt vorm gegeven:  
o Breed maatschappelijk debat in november 2016; 
o Informatieve bijeenkomst voor ambtenaren gemeente Woerden in november 2016;  
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o Inspiratiebezoek aan een andere gemeente in januari 2017; 
o Tweedaagse werksessie (Charrette) in maart 2017 om gezamenlijk (met een afvaardiging 

van bewoners, ondernemers, kennisinstituten, de raad en de gemeentelijke organisatie) 
het spoorboekje te formuleren; 

o Actief aan de slag: vanuit het lopende programma’s zijn/worden diverse netwerken 
opgezet (burgers en ondernemers) die actief aan de slag zijn met toepassingen in de 
praktijk. Goed voorbeeld doet goed volgen.  

3. Onderzoekspoor: Om het maatschappelijk debat en het proces van de langetermijnstrategie 
goed te kunnen voeden zetten we een praktisch onderzoekspoor op waarin benodigde kennis en 
feiten boven tafel worden gehaald.  

4. Communicatiespoor: zichtbaarheid en bewustwording is essentieel in dit traject. Er wordt een 
uitgebreid communicatietraject ingezet om samen met de samenleving kennis te delen, elkaar te 
inspireren, te enthousiasmeren en successen te vieren.  

 

5 Proces voor het opstellen van het spoorboekje 
 
Stap 1  Opstartfase       (mei t/m september 2016) 
- Formuleren opdracht en uitgangspunten lang termijnstrategie.  
- Evalueren en aanscherpen lopende programma.  

 
Stap 2  Verkenningsfase      (augustus t/m december 2016) 
In de verkenningsfase staat een interviewronde centraal met interne en externe partijen. In deze 
interviewronde halen we veel informatie op als basis voor de langetermijnstrategie. Doel van de 
interviews is de volgende zaken boven tafel te krijgen: 

- wat is de eigen ambitie? 

- wat kan men zelf? 

- waar heeft men hulp bij nodig? 

- in hoeverre willen de partijen participeren in het opstellen van de langetermijnstrategie?   
 
We interviewen de volgende partijen:  

- Inwoners van de gemeente Woerden 
- Ondernemers/investeerders (groot en klein) 
- Maatschappelijke partijen (zoals scholen, woningbouwcoöperaties)  
- Gemeentelijke organisatie (college, directie en diverse afdelingen) 
- Inspiratoren van kennisinstituten 

 
Gezien de beschikbare tijd en budget worden in totaal 20 interviews gehouden. 
 
- Uitwerken 0-situatie en kansen/belemmeringen in Woerden aan de hand van de elementen: 

 Minder energie verbruiken (gedrag en bewustwording).  

 Duurzame energie opwekken (flexibele mix van energiedragers).  

 Fossiele energie zo min mogelijk gebruiken 

 
 
 
 
 
  

Eindproducten: 

- Door het college vastgestelde opdrachtformulering. 

- Reeds beschikbare C02 footprint 2013 van de totale gemeente Woerden. 

Eindproduct: 

- Krachtenanalyse stakeholders op basis van gespreksverslagen in de vorm van bijvoorbeeld 
een poster.  

- 0-situatie onderzoek kansen en bedreigingen voor verschillende energiedragers.  
Hierin zullen ook de motie van de raad (mogelijk maken van kleine windturbines,) geen 
gaswinning onder molenvliet en zonnevelden in mee worden genomen. Een kansen- en 
bedreigingenkaart wordt in december 2016 opgeleverd.  
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Eindproduct:  

- Door middel van een presentatie aan college en raad wordt de tussenstand gepresenteerd 
van de resultaten uit de interviews en de uitkomsten van het maatschappelijk debat.  

- Opleveren voorbereiding tweedaagse werksessie en beoogde deelnemerslijst.  

Stap 3 Maatschappelijke debat       (november 2016)  
 
Op 23 november 2016 wordt een maatschappelijk debat gehouden, waarbij ook inspirerende sprekers 
en  kennisinstituten worden betrokken, over de elementen:  

 Minder energie verbruiken (gedrag en bewustwording)  

 Duurzame energie opwekken (flexibele mix van energiedragers) 

 Fossiele energie zo min mogelijk gebruiken 
 
In november 2016 wordt tevens een informatieve bijeenkomst voor ambtenaren gehouden. 
 

 
Stap 4 Werkbezoek aan andere gemeente      (januari  2017) 
Afleggen van een werkbezoek in januari 2017 aan een gemeente die een gelijksoortig proces hebben 
doorlopen, en waar Woerden van kan leren. De datum wordt nog vastgesteld. De behoefte vanuit 
raadsleden voor dit werkbezoek wordt nog geïnventariseerd.  

 
Stap 5 Tussenstand terugkoppeling en vaststelling     (februari 2017) 

- Terugkoppeling: opgave versus uitkomsten interviewronde en uitkomsten van het 
maatschappelijk debat. 

- Eventueel aanpassing opdrachtformulering. 
- Concept opzet voor de tweedaagse werksessie (Charrette) inclusief voorstel hoe de 

deelnemers te selecteren. Op dit moment wordt gedacht aan loting.  
 

 
Stap 6 Opstellen spoorboekje doormiddel van tweedaagse werksessie   (maart 2017) 
 
Er wordt in maart 2017 een tweedaagse werksessie (Charrette) gehouden om samen met inwoners, 
ondernemers, kennisinstanties en gemeente aan de slag te gaan om het spoorboekje te maken voor 
de langetermijnstrategie. Hierbij wordt ook het ja-tenzij principe  van Woerden betrokken; waar nodig 
vindt een loting plaats over de deelname aan deze werksessie.  
 
Werkwijze: de tweedaagse werksessie 
In een tweedaagse werksessie werken in een korte tijdspanne 
externe specialisten in een intensief proces samen met lokale 
partijen. Onder hoge druk wordt externe expertise verbonden met 
lokale kennis en ervaring. Gedurende deze tweedaagse werksessie 
wordt de opgave om als Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn 
vanuit een drietal sporen onderzocht: 

- Vanuit het ruimtelijk beeld; de vormgeving van de te volgen weg 
en de inpassing daarvan; 

- Vanuit de branding van Woerden; 

- Vanuit de implementatie, het handelingsperspectief.  
 
In korte tijd, met een duidelijke deadline, samen met deelnemers 
vanuit verschillende achtergronden werken aan een integraal 
vraagstuk: dat is een Charrette. In navolging van de verkeersvisie 

Eindproduct:  

- Standpunten van verschillende partijen in beeld door maatschappelijk debat in bijvoorbeeld 
de vorm van een posters en beeldverslag. 

 

Eindproduct:  

- Kennisuitwisseling en do’s en dont’s in beeld.  
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 Eindproducten: 

- Met dit proces is draagvlak en draagkracht georganiseerd voor de weg naar een CO2 
neutraal Woerden.  

- Definitief spoorboekje inclusief consequenties voor de organisatie van het programma en 
benodigde budgetten.  

 

Eindproducten: 

- College en raadvoorstel met bijlagen spoorboekje + voorstel organisatie. 

- Opstarten en implementatie van de strategie zoals omschreven in het spoorboekje om als 
gemeente Woerden klimaatneutraal te zijn in 2030.  

 

 Eindproduct: 

- Aan het einde van deze tweedaagse werksessie is het spoorboekje in concept gereed. 
Waar nodig worden details daarna nog verder uitgewerkt. In het spoorboekje is met 
draagvlak van diverse partijen een routing uitgezet hoe te komen tot klimaatneutraal 
Woerden in 2030.  

 

kunnen de deelnemers worden geselecteerd doormiddel van loting. Tijdens de tweedaagse 
werksessie worden ideeën verzameld, gesorteerd en op bruikbaarheid getoetst.  
 
De tweedaagse werksessie is ook een ontmoeting tussen partijen die elkaar in één setting normaal 
niet zo snel zouden ontmoeten om samen een vraagstuk op aan te pakken. In dit geval 
woningbouwcorporaties, ondernemers, investeerders, leveranciers, bewoners, bestuurders, 
medewerkers van kennisinstituten, ontwerpers, energie-, ruimtelijke ordenings-, 
financieringsspecialisten van betrokken overheden. Raadsleden zijn tevens van harte welkom.  
Het maximaal aantal deelnemers is ongeveer 50 mensen. Deze partijen leveren allen een bijdrage en 
hoorden van elkaar wat ze belangrijk vinden. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en dus draagvlak 
voor de uiteindelijke plannen.  
 
Tijdens de werksessie vindt na elke uitwerking in de groepen een plenaire terugkoppeling plaats. 
Hierin delen de deelnemers hun ideeën, inspireren elkaar en scherpen de opdracht verder aan. 
Tijdens de terugkoppelingen ontstaat een kruisbestuiving tussen de groepen en wordt duidelijk waar 
de verschillende groepen de accenten leggen. Luisteren naar elkaar en elkaar uitdagen om te komen 
tot een fraai en goed onderbouwd eindbeeld is kenmerkend voor het proces van een Charrette. 
 
Naarmate de tweedaagse vordert maken de deelnemers in de groepen keuzes en komen zij 
gezamenlijk steeds dichter bij het gewenste eindbeeld. De verbeeldingen maken de implicaties van de 
keuzes en ideeën inzichtelijk en stimuleren tegelijkertijd het creatieve proces. De creatieve stimulans 
geldt zeker voor het werk van de aanwezige cartoonist, die de discussies op treffende en geestige 
wijze weergeeft. 
 

Stap 7 Afstemming inhoud concept spoorboekje    (1 april 2017 deadline) 
- De inhoud van het concept spoorboekje wordt afgestemd met de deelnemers. 
- Terugkoppeling van concept spoorboekje aan college en de raad. Op basis van de input van 

college en raad wordt het concept omgezet naar een definitief spoorboekje.  
- Vertaling van het spoorboekje (organisatie, benodigde budgetten) naar de begroting 2018 en 

verder.  

 
Stap 8 Formaliseren programma 2018-2030      (juni 2017)  

- Formaliseren programma 2018-2030: behandeling lange termijn strategie in college en raad. 
- Verwerken in begroting gemeente 2018 en verder  

6 Onderzoekspoor 2016-2017 
 
Er is een aantal bouwstenen noodzakelijk om het spoorboekje te kunnen maken:  

 Kennismodules voor initiatieven van derden.  

 0-situatie in kaart brengen: waar liggen de grootste kansen en bedreigingen?  

 Zonne- en windenergie: vaststellen onderzoeksvraag en uitvoeren 
belemmeringsonderzoek.  
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 Scenario’s doorrekenen voor flexibele mix van energiedragers.  
 Meest recente CO2-footprint opstellen.  

 
Met het kansen en bedreigingen onderzoek als basis kijken we tevens in het onderzoekspoor welke 
financieringsmogelijkheden er zijn om de energietransitie in Woerden te kunnen financieren. Hierbij 
wordt ook gekeken welke investering de meeste C02-reductie oplevert.  
 
We kijken naar de volgende vormen:  

 Fondswerving 
Lobbyen, subsidies (EU, landelijk, provinciaal)  en crowdfunding,  

 Verdienmodellen  

 Opzetten energiefonds 

 Concessiemodellen (denk bijvoorbeeld aan laadpalen).  

 Eigen bijdrage vanuit de gemeenten met de gedachte om een multiplier effect te creëren.  
Door investeringen van diverse partijen (markt, overheid, burgers) bij elkaar te brengen.  
 

Het stimuleren van burgers en ondernemers door de gemeente levert de eerste mooie projecten en 
pilots op. Hier heeft het huidige Actieprogramma Duurzaamheid een bijdrage aan geleverd door 
startkapitaal, kennis en kunde beschikbaar te stellen en partijen samen te brengen. De positieve 
respons vanuit de maatschappij betekent meer werk en meer benodigde budgetten vanuit de 
gemeente Woerden. Dit draagt eraan bij om goede initiatieven ook echt tot wasdom te laten komen.   

 
7 Communicatiespoor 2016-2017 
 
Zichtbaarheid is essentieel in dit traject. Het werken aan een Klimaatneutraal Woerden in 2030 is een 
opgave die enkel bereikt kan worden als iedereen een stap voorwaarts wil en kan zetten. Er wordt een 
uitgebreid communicatietraject ingezet om samen met de samenleving kennis te delen, elkaar te 
inspireren, te enthousiasmeren en successen te vieren. Belangrijk is om een continue stroom van 
informatie te hebben, om aandacht te blijven vragen voor het onderwerp. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande communicatiemiddelen van de gemeente en betrokken partners. 
 
7 Vervolg 
 
De kosten voor de uitvoering van de langetermijnstrategie zijn op 1 april 2017 in beeld en worden dan 
aan college en raad voorgelegd ter besluitvorming. De financiële uitkomsten van deze besluitvorming 
worden betrokken bij de Begroting 2018 en verder.  
 
Na de besluitvorming over de langetermijnstrategie gaan gemeente en partijen uit de Woerdense 
samenleving aan de slag met de uitvoering ervan.  
  
 
8 Raming van de kosten 2016-2017  
 
De kosten voor het maken van het spoorboekje bedragen € 28.000,- en bijhorende kosten voor het 
onderzoekspoor zijn geraamd op  31.000,-. Deze kosten worden gesplitst  over het 
duurzaamheidsbudget 2016 en 2017. Het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om het maken van het 
spoorboekje (het opstellen van de langetermijnstrategie) en niet om de uitvoeringskosten ervan.  
Zoals aangegeven zijn deze uitvoeringskosten op 1 april 2017 in beeld en worden dan aan college en 
raad voorgelegd.   
 
 



WOERDEN 

Klimaatbestendig 2050 
Het klimaat verandert, we krijgen vaker te maken met extreme droogte, 
hitte en heftige regenbuien. Ook de kans op een dijkdoorbraak 
neemt toe. Samen met inwoners, ondernemers en partners zoals het 
waterschap gaan we werken aan een Woerden dat in 2050 bestand is 
tegen al deze veranderingen. We zijn dan klimaat- en waterbestendig. 
Het is belangrijk om de ruimte om ons heen de komende decennia 
zo aan te passen, dat onze huizen, straten, planten en dieren deze 
veranderingen aankunnen. En ook dat we voorbereid zijn op een 
overstroming. 

Gezonde samenleving 
Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Een omgeving 
die uitnodigt tot wandelen, spelen en sporten. Met voldoende groen, 
een goede bodemkwaliteit en voldoende en schoon water voor mens 
en dier. Het is belangrijk dat de lucht en het geluid van goede kwaliteit 
zijn en dat planten en dieren zich kunnen aanpassen aan de gevolgen 
van extreme weersomstandigheden. Daarnaast kiezen we voor bomen 
en planten die van nature in het gebied voorkomen en zetten we in op 
bij- en vlindervriendelijk groen. Kortom een aantrekkelijk en gezond 
Woerden waar we graag willen wonen en ontspannen. 

Circulaire 
economie 
De huidige economie put de aarde uit. En 
op is straks op. Een circulaire economie 
brengt alle grondstoffen en materialen 
na gebruik weer terug in het systeem. In 
Woerden doen we dat door het slimmer, 
lokaler en groener organiseren van 
ketens, van grondstof tot reststroom, op 
basis van de principes van biobased en 
circulaire economie. Daarbij kunnen we 
veel leren van de natuur. Die werkt uit zijn 
aard al circulair. Groene innovatie biedt 
ook nieuwe kansen voor de regionale 
economie: Woerden als de circulaire 
hoofdstad van het Groene Hart. 

Gezonde 
samenleving 

Bodemdaling 
Gemeente Woerden ligt in een gebied dat gevoelig is voor 
bodemdaling. Dit leidt tot problemen op wegen en straten, zoals 
scheuren in het wegdek of kapotte rioleringen. Het onderhoud van 
de openbare ruimte kost hierdoor veel geld. Het is belangrijk om te 
zoeken naar slimmere technieken om de gevolgen van bodemdaling 
voor de toekomst zo veel mogelijk beperken. Hierbij werken wij 
met veel partijen samen, waaronder de gemeenten aangesloten bij 
Platform Slappe Bodem. 

Klimaat 
bestendig 

Bodem 
daling 

Circulain 
economie 

/ i 

I. neutraal 

poerden uur 
zaam 

CO neutraal 2 
2030 
We gebruiken nu voornamelijk gas, olie 

of kolen als energiebron. Deze fossiele 

brandstoffen stoten C O 2 uit. Dit is 

slecht voor het milieu. Mondiaal zijn er 

afspraken gemaakt om de uitstoot van 

C O te verminderen. Voor Nederland 
2 

betekent dit dat de energievoorziening 
in 2050 volledig CO -neutraal moet zijn. 
Samen met inwoners en ondernemers 
werken wij er aan om deze doelstelling 
al in 2030 te bereiken. We gebruiken 
dan geen fossiele brandstoffen meer en 
zijn volledig overgestapt op duurzame 
energiebronnen zoals zon, wind of 
aardwarmte. 

o 
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WOERDEN 

Droogte 
In de toekomst krijgen wij door 
klimaatverandering meer te maken 
met droogte. Droogte is ongewenst, 
want hierdoor sterven planten 
en bomen. Ook wordt het water 
van slechtere kwaliteit, waardoor 
vissen sterven. Verder heeft droogte 
negatieve gevolgen voor funderingen 
van houten palen en onze CO 2 uitstoot. De 
gewasopbrengst in de landbouw neemt af 
door droogte. Boeren gaan dan vaak beregenen. 
Als er een watertekort is kan er ook 
een beregeningsverbod komen. 

Hitte 
De temperatuur stijgt, waardoor het leven in de stad minder 

prettig wordt. De luchtkwaliteit gaat achteruit en planten, bomen 

en dieren vertrekken of sterven af. Niet alleen door droogte maar 

ook door hoge temperaturen neemt de waterkwaliteit 

af. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld stankoverlast, 
vissterfte, kroosdekken, blauwalg en botulisme. 
Ook is hitte slecht voor de gezondheid van 

de inwoners. Zwakkere 
bevolkingsgroepen 

voelen zich sneller 

onwel, inwoners 
slapen slechter en de 

productiviteit neemt af. 

i 
Overstromingsrisico 
De kans op een overstroming vanuit bijvoorbeeld de Lek 
neemt toe. Een overstroming zorgt voor schade aan de 
natuur en economie en er is kans op slachtoffers. In 
gemeente Woerden moet het normale leven tijdelijk 
stoppen, wanneer alle inwoners geëvacueerd 
worden naar droge gebieden. Het duurt daarna 
ook nog een tijd voordat het gewone leven weer 
draait. De schade aan bijvoorbeeld winkels, 
zorgcentra, banken, nutsvoorzieningen moet na 
een ramp weer worden hersteld. 

Wateroverlast 
Extreme regenbuien komen vaker voor. 

Het gevolg is dat we gehinderd worden door 
water op straat. In sommige gevallen regent 
het zo hard dat het riool overstroomt. 
Als dit gemengde riolering betreft, zal 
dit water ook afvalstoffen uit het riool 
bevatten. Dit kan een gevaar voor de 
volksgezondheid opleveren door de 

aanwezigheid van schadelijke micro
organismen zoals bacteriën en virussen. 

Daarnaast is er ook sprake van schade aan 
gebouwen en natuur. Kelders lopen onder 

water en soms stroomt water ook de huizen in. 
Bovendien ontstaat er meer kans 

op ongelukken als putdeksels 
door het stromende 

water gaan drijven. 

Landsmeer 
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Klimaatbestendig 2050 
Samen met inwoners, ondernemers en partners zoals het waterschap gaan we 
werken aan een Woerden dat in 2050 bestand is tegen de klimaatveranderingen. 
We zijn dan klimaat- en waterbestendig. Het is belangrijk om 
de ruimte om ons heen de komende decennia zo aan te 
passen, dat onze huizen, straten, planten en dieren deze 
veranderingen aankunnen. Bijvoorbeeld door meer 
groen en minder stenen op straat, in tuinen en zelfs 
op daken toe te passen zodat regenwater beter 
wordt vastgehouden. En zo zijn er nog veel meer 
mogelijkheden waar we gezamenlijk mee aan de 
slag kunnen gaan. 
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WOERDEN 

De huidige economie put de aarde uit. En op is straks op. Een circulaire economie brengt alle grondstoffen en 
materialen na gebruik weer terug in het systeem. In Woerden doen we dat door het slimmer, lokaler en groener 
organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased en circulaire economie. 
Daarbij kunnen we veel leren van de natuur. Die werkt uit zijn aard al circulair. Groene innovatie biedt ook nieuwe 
kansen voor de regionale economie: Woerden als dè Circulaire hoofdstad van het Groene Hart. 

Pelletkachel Batenstein 
Van snoeiafval naar warm zwembad. We onderzoeken of we voor de 

pelletkachel van zwembad Batenstein een lokale reststroom kunnen 

gebruiken. Welke partij kan met/voor ons uit houtig snoeiafval 

hoogwaardige pellets maken? En klopt het kostenplaatje dan nog? 

De Lisdoddesloot 
Het telen van lisdodde als grondstof voor eco-

isolatiemateriaal via experimentele, strooksgewijze 

teelt op de overgang van sloten en weidegrond. Op 

deze wijze stoppen we oevererosie, halen we extra 

waarde uit de perceelsranden, verhogen de waterkwaliteit 

en vergroten de biodiversiteit. 

ŕ 

O Ũ Û O Û O 

Minder afval 

Slimmerj lokalen groener 

Milieuwinst 
Minder fossiele grondstoffen en energie 

Minder bodemdaling 

Van afval naar grondstof 

Van reegele naar upeyele 

Groenej hernieuwbare grondstoffen (biomassa) 

(Berm)gras: 
waardevolle 
reststroom 
Van gemaaid (berm)gras maken we stalstrooisel, 
isolatiemateriaal en wie weet papier. Bijdragen 
aan circulaire economie door dat wat in de 
omgeving groeit te benutten tegen 
gelijkblijvende of lagere kosten. 
Voor de boeren in het 
Groene Hart levert dit 
goedkoper stalstrooisel 
en een beter 
stalklimaat op. 

Nieuwe economische kansen 
VĴerk maken van toekomstbestendige landbouw 

Samen werken aan nieuwe productieketens 

Van eigendom naar dienst 

Circulair slopen/ 
bouwen/renoveren 
Kost het? Nee, het spaart! Het spaart waardevolle grondstoffen, 
het milieu en als je het slim doet ook geld. Je stapt wel af van 'al 
het oude weg ' en 'allemaal nieuw ervoor terug' (de sloper sloopt, 
de bouwer bouwt). Het betekent vooral co-creatie en omdenken. 
Opdrachtgever, architect, sloper, bouwer en gebruiker gaan vooraf 
met elkaar om tafel. Ze maken een plan, waarbij hergebruik van 
materiaal voorop staat. De ecologische impact van een gebouw 
neemt af en ontwerpen worden flexibeler. De 'restwaarde' neemt 
toe door herbruikbaarheid van gebouw en/of materialen. 

ergebruik materiaal 

Huis uit 
herbruikbare 
componenten 

G ro nd stoffenba n k 

Circulaire materiaal stroom 

o o o Groene 
hart 
werkt! 

O 

O 
Groene Hart Werkt! 
Groene Hart Circulair maakt deel uit van het programma Groene Hart Werkt! Dit is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in 

het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio. Gemeente Woerden is trekker van dit samenwerkingsverband. 
Groene Hart Werkt! brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt. Het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 

overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke (regionale) projecten. 
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WOERDEN 

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Een omgeving die uitnodigt tot wandelen, spelen en sporten. 
Met voldoende groen, een goede bodemkwaliteit en voldoende en schoon water voor mens en dier. Het is belangrijk 
dat de lucht en het geluid van goede kwaliteit zijn en dat planten en dieren zich kunnen aanpassen aan de gevolgen 
van extreme weersomstandigheden. Kortom een aantrekkelijk en gezond Woerden waar we graag willen wonen en 
ontspannen. 

Uitnodiging tot 
wandelen, spelen 
en sporten 
Overgewicht veroorzaakt op dit moment belangrijke 
gezondheidsproblemen bij volwassenen en kinderen. 
Dagelijks bewegen, bij voorkeur buiten, is goed voor de 
fysieke en mentale gezondheid. Het ontmoedigen van 
autogebruik en aantrekkelijker maken van de omgeving om 
te gaan fietsen en wandelen draagt bij 
aan een betere gezondheid van 
inwoners. 

FINISH 

row 

Goede 
geluidskwaliteit 
Rust en stilte biedt ruimte om te ontspannen. Teveel 
geluid zorgt ervoor dat we minder goed slapen. 
Bij inrichtingskeuzes speelt het beperken 
van geluid ook mee. Daarom is het 
belangrijk om technieken te kennen 
die geluid afschermen en weren. 

Voldoende groen, goede 
bodemkwaliteit en voldoende 
en schoon water 
Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Samen 
met inwoners en ondernemers slaan we de handen ineen 
om Woerden groen te houden. Daarbij stimuleren we 
te kiezen voor bomen en planten die van nature 
in het gebied voorkomen en zetten we in op bij¬

en vlindervriendelijk groen. En samen met het 
waterschap zorgen we dat het water in onze sloten, 
vijvers en plassen van voldoende kwaliteit is en blijft. 
Het is daarom belangrijk dat de doorstroming goed is 
en dat we ons robuuste watersysteem goed beheren. 

1 

Planten en dieren bestand 
tegen klimaatverandering 
In de toekomst worden hogere temperaturen, langere hitte- en droogteperiodes 
en meer hevige regenval voorspeld. Veel planten, dieren en insecten zijn hier nu 
niet tegen bestand. Het is belangrijk dat er daarom een zogenoemde groen-blauwe 
structuur komt van verbonden natuurgebieden. Op die manier kunnen planten, 
dieren en insecten tijdelijk naar andere gebieden gaan. 

Goede luchtkwaliteit 
Een slechte luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidsproblemen. 

Stevige groenstructuren binnen de gemeente Woerden zorgen 

voor zuurstof en zuivering van de lucht. Ook inwoners en 

ondernemers kunnen bijdragen aan een goede luchtkwaliteit, 

bijvoorbeeld door over te gaan op elektrisch rijden. 

M i 
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