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Onderwerp:  
Activiteiten uit 2020 van de programma’s bodemdaling en klimaatbestendig 2050. 

 

Kennisnemen van: 
 

De in 2020 uitgevoerde activiteiten binnen het programma bodemdaling en klimaatbestendig 2050. 

Inleiding: 
 
Met deze raadsinformatiebrief biedt het college inzicht in de activiteiten van 2020 rondom bodemdaling en 
klimaatbestendigheid. 

Kernboodschap: 

 
1. Uitgevoerde activiteiten bodemdaling 
 
Uitbreiding en Monitoring Proefvakken (Regionaal)* 
In Nederland is onvoldoende goed gedocumenteerde kennis en data over zetting van de weg en het riool 
bij gebruik van verschillende ophoogmaterialen. Hierdoor bestaat veel onzekerheid over welk 
ophoogmateriaal in welke situatie het best kan worden toegepast. Daarnaast hebben de modellen waarmee 
de zetting per materiaal wordt berekend een te grote onzekerheidsmarge. Met het project Uitbreiding en 
Monitoring Proefvakken worden door de Groene Hart Regio 9 proefvakken aangelegd met verschillende 
lichtgewicht ophoogmaterialen die met een hoog detailniveau gemonitord worden. Hiermee ontstaat een 
solide wetenschappelijke basis voor de toepassing van lichtgewicht ophoogtechnieken en verkrijgen we 
data waarmee de modellen nauwkeuriger kunnen worden gemaakt. Gemeente Woerden is voor de 6 
deelnemende gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk, Stichtse Vecht, Krimpen aan den 
IJssel en Krimpenerwaard) trekker van dit project en krijgt de middelen voor het aanleggen van 1 proefvak 
en het voeren van het projectmanagement. Van de andere gemeenten worden in Alphen aan den Rijn 4 
proefvakken en in de andere gemeenten 1 proefvak aangelegd. Vanuit de optiek van kennisdeling zijn ook 
de gemeente Gouda en Rotterdam actief betrokken. Afgelopen jaar is het onderzoeksinstituut Deltares 
aangesteld om de metingen te verrichten en is er eind november 2020 een startoverleg met alle 
deelnemende partijen georganiseerd. Vanaf 2021 worden de proefvakken daadwerkelijk gerealiseerd.  
 
Woerden beschikt sinds 2016 over het eerste proefvak in Kamerik. Elk jaar wordt het proefvak ingemeten 
en worden de resultaten van meerdere jaren geanalyseerd. Momenteel wordt nog gewerkt aan de analyse 
van 2020. Uit de tussenrapportages blijkt nu al een groot verschil te ontstaan tussen het proefvak met zand 
en de lichtgewicht alternatieven (Bims, EPS en Argex). 
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Levensduur EPS (Regionaal)* 
Het lichtgewicht ophoogmateriaal EPS (piepschuim) wordt in Nederland nog maar 40 jaar toegepast. In 
enkele situaties niet met het gewenste resultaat. Met dit project wordt onderzocht welke factoren bepalend 
zijn voor de levensduur van het materiaal om zo de levensduur van de techniek accurater te kunnen 
bepalen. Het project Levensduur EPS is een samenwerking tussen Alphen aan de Rijn en Waddinxveen. 
Op verschillende locaties binnen deze gemeentes wordt EPS van verschillende leeftijden uit de grond 
gehaald. Vervolgens wordt het materiaal in het laboratorium onderzocht om de kwaliteit van het materiaal 
vast te stellen en te bepalen welke factoren effect hebben gehad op de mogelijke degradatie. De 
proeflocaties zijn inmiddels geselecteerd. Begin 2021 worden de proefmonsters uit de grond worden 
gehaald en onderzocht in het laboratorium.  
 
Mycobase (Regionaal) 
In het pilotproject Mycobase wordt een nieuw en volledig natuurlijk lichtgewicht ophoogmateriaal getest op 
een proeflocatie in de Kanis. Het materiaal is een soort Biobased EPS. Dit ophoogmateriaal kan een 
aanvulling zijn op de bestaande technieken voor het ophogen van de openbare ruimte in 
bodemdalingsgevoelig gebied. De grondstoffen voor Mycobase zijn onder andere lisdodde en riet. 
Producten die met hoge grondwaterstanden in het veenweiden groeien waardoor bodemdaling in het 
landelijk gebied geremd wordt. Daarmee is Mycobase niet alleen een nieuw en duurzaam ophoogmateriaal, 
het kan ook bijdrage aan het verminderen van bodemdaling in het landelijk gebied doordat het als 
alternatieve inkomstenbron dient voor de boeren in het Groene Hart. 
 
Restzettingseis (gemeentelijk) (zie ook corsanr 20R.00556) 
Een eis die aan ontwikkelaars en aannemers kan worden opgelegd is om bodemdalingsbestendig te 
ontwikkelen. Dit is ten behoeve van de maximaal toegestane zetting na aanleg van een gebied is dit 
essentieel. Dit heet ook wel een restzettingseis. Afgelopen jaar is deze eis met behulp van diverse 
projectleiders in de gemeente en een geotechnisch specialist opgesteld voor nieuwbouwontwikkelingen en 
reconstructies. Onlangs heeft de raad deze vastgesteld (20r.00556). Met het opstellen van een 
restzettingseis verwachten wij op langere termijn significant lagere beheer en onderhoudskosten voor de 
Openbare Ruimte en minder overlast voor onze inwoners. De restzettingseis wordt geborgd binnen het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) van de gemeente. 
 
Infographic “Hoe doe je Bodemdaling”? (gemeentelijk)  
Omgaan met bodemdaling in projecten is een complex proces. Om een handvat te bieden aan 
projectleiders van de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Realisatie en Beheer is een infographic 
ontworpen die per projectfase uitlegt welke informatie meegenomen moet worden om 
bodemdalingsbestendig te werk te gaan, waar deze informatie te vinden is en hoe deze informatie 
geïnterpreteerd moet worden. De infographic wordt geborgd in het HIOR van de gemeente. 
 
Onderzoek meerkosten bodemdalingproblematiek (Regionaal) 
Het afgelopen jaar heeft gemeente Woerden deelgenomen aan een onderzoek van het Platform Slappe 
Bodem samen met de gemeente Almere en Zaanstad. Dit onderzoek is gedaan om te bepalen hoeveel 
duurder de weg en het riool op slappe bodem is ten opzichte van diezelfde infrastructuur op zand, of deze 
meerkosten te vermijden zijn met behulp van lichtgewicht ophoogtechnieken en of extra toedeling vanuit 
het gemeentefonds (bodem factor) voldoende was om de meerkosten te dekken. Conclusies waren: 
- De kosten van een weg en het riool op slappe bodem zijn tot 2 keer zo hoog als diezelfde 
infrastructuur op zand. 
- Met toepassing van lichte ophoogtechnieken kunnen gemeenten met slappe bodem significante 
besparen op de levenscycluskosten van de weg en het riool. 
- De extra toedeling vanuit gemeentefonds (2,5 mln. in 2019) dekt niet de meerkosten van de 
infrastructuur op slappe bodem (5,8 mln. per jaar). 
 
Mobiel informatiecentrum (Regionaal)* 
Het project Mobiel Informatiecentrum is een samenwerking tussen Alphen aan de Rijn, Woerden, de 
provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht. In het mobiel informatiecentrum, het natte teelthuisje van de 
provincie Utrecht, is een tentoonstelling ingericht over bodemdaling. Door middel van beeld, tekst en 
objecten wordt bewustzijn bij inwoners gecreëerd van de problemen én de mogelijke oplossingen van het 
leven op slappe bodem. Het Mobiel Informatiecentrum wordt nog dit jaar gerealiseerd en zal in 2021 op 
diverse locaties in de regio te zien zijn waaronder in Woerden.  
 
“Woerden zakt door”-kubus (Gemeentelijk) 
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De Woerden zakt door-kubus is een enorme kubus van 2 bij 2 bij 2,5m met een 3D schildering van een 
deels “weggezakt” landschap door bodemdaling. Het project geeft op een laagdrempelige pop-up achtige 
wijze informatie over bodemdaling. Deze kubus is dit jaar geopend in Kamerik door wethouder Artur 
Bolderdijk. De kubus heeft vervolgens in samenwerking met het Natuur en Milieucentrum in het 
Brediuspark gestaan en is vervolgens verplaatst naar de Boschsloot in Zegveld. Op beide locatie is een 
fotoactie georganiseerd, waarbij de mooiste foto kans maakte op 2 bioscoopbonnen.  
 
Veenweiden in Beweging (Regionaal) 
Het gebiedsproces Veenweiden in Beweging is een samenwerking van Provincie Utrecht, 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), gemeente Woerden en de agrariërs in het gebied. 
Gezamenlijk wordt gezocht naar hoe we het landelijk gebied vitaal en veilig houden, nu en in de toekomst. 
In 2020 is gefocust op het opleveren van de kennisdocumenten. We verwachten dit deel van het proces af 
te ronden begin 2021 middels een infographic met onderliggende rapportage en een afsluitende 
bijeenkomst. De deelnemende partijen kijken in welke vorm Veenweiden in Beweging vervolg krijgt in de 
gebiedsprocessen die komende tijd vanuit de provincie Utrecht en HDSR gaan lopen ook met het oog op 
het klimaatakkoord en de middelen die hiervoor beschikbaar komen (20R.01139). 
 
Veenweiden in Beweging (energie) (Regionaal)* 
Binnen het project Veenboeren in Beweging wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de combinatie van 
het remmen van bodemdaling en het opwekken van energie. Hierbij kan gedacht worden aan een 
combinatie van functies die een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, waterberging, het 
remmen van bodemdaling en het reduceren van de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied. Voor dit 
project wordt nauw samengewerkt met het proces voor het opstellen van het afwegingskader duurzame 
energie. Hierdoor kan handig gebruik worden gemaakt van een lopend participatietraject en middelen die 
helpen bij het beantwoord krijgen van onderzoeksvragen in relatie tot het opwekken van energie in het 
landelijk gebied. Ter voorbereiding voor dit project is dit jaar een studie uitgevoerd die alle bestaande 
kennis bij elkaar heeft gebracht. Momenteel bereiden de betrokken afdelingen bij de energietransitie een 
uitvraag voor om tot een projectleider te komen voor de uitvoering van het project. 
 
Nog niet gestarte projecten 
Voor de projecten Combineren LCC en Grex (gemeentelijk) en Massastabilisatie (gemeentelijk) zijn de 
eerste verkennende gesprekken gevoerd en een plan van aanpak geschreven. Begin 2021 wordt ook met 
deze projecten gestart. 
 
 
Samenwerkingsverbanden bodemdaling 
De bodemdalingopgave is groot en kan niet alleen door gemeente Woerden worden opgelost. Om die 
reden voert gemeente Woerden veel projecten uit met andere partijen (regionale projecten) en is zij 
betrokken bij samenwerkingen op het gebied van bodemdaling. 
 
Platform Slappe Bodem 
In 2020 heeft gemeente Woerden opnieuw deelgenomen aan de bestuurlijke en ambtelijke kerngroep van 
het Platform Slappe Bodem. Op het jaarlijkse congres bodemdaling op 19 november presenteerde 
Wethouder Bolderdijk, samen met de deelnemende partijen, de resultaten van het onderzoek ‘kosten in 
beeld’ en het doen van levenscycluskosten. Voor de website van Platform Slappe Bodem zijn dit jaar alle 
Woerdense projecten en links naar documenten geactualiseerd en te vinden op http://www.slappebodem.nl. 
 
Regio Deal Bodemdaling Groene Hart 
Als gemeente Woerden nemen wij actief deel aan de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. De Regiodeal 
Bodemdaling is geënt op kennisontwikkeling met het doen van projecten op gebied van bodemdaling. Door 
intensief samen te werken binnen de Regio Deal en door kennis te delen via het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling profiteert de gemeente Woerden ook van de kennis en ervaring van 
andere projecten die door de andere deelnemende partijen worden gerealiseerd. De mede door de Regio 
Deal gefinancierde projecten zijn gemarkeerd met een *. 
 
Binnen de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart is inmiddels een actieve samenwerking ontstaan. Om hier 
een bijdrage aan te leveren heeft dit jaar ook bijgedragen aan onder andere de organisatie van de 
trefpuntbijeenkomst voor projectleiders, de bijeenkomst voor bestuurder en het filmen en monteren van de 
updates van de lopende projecten. 
 
Programma Bodemdaling in de media 



Pagina 4 van 7 
 

Bodemdaling krijgt is in toenemende mate in het nieuws en krijgt steeds meer landelijke aandacht. Ook het 
programma Bodemdaling van de gemeente Woerden heeft dit jaar meerdere malen de media gehaald, 
zowel landelijk, regionaal als lokaal. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 
- De dorpsstraat komt op heipalen, zodat die niet verzakt – Trouw 
- Bodemdaling in de Kanis – Radio 1 (vanaf 8 uur 43) 
- Kubus in Kamerik moet inwoners bewust maken van bodemdaling – RTV Utrecht 
- Gemeenten Woerden en Alpen aan den Rijn starten pilot met volledig natuurlijk ophoogmateriaal – 
Woerdense Courant 
- https://vimeo.com/event/460555/videos/478523836/ - Bijdrage Gemeente Woerden aan het 
Nationaal Congres Bodemdaling 
 
2. Uitgevoerde activiteiten klimaatbestendigheid 
 
Vaststelling Actieplan Klimaatbestendig 2.0 (zie ook corsanr: 20R. 00559) 
Op 26 oktober 2020 is het actieplan Klimaatbestendig 2.0 door de gemeenteraad vastgesteld. In het 
Actieplan Klimaatbestendig 2.0 is met behulp van de tool ‘Staat van je straat’ een klimaatlabel op 
straatniveau opgesteld. Deze tool geeft iedere straat een label, net zoals een energielabel, op basis van 
data op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Aan de hand van deze inzichten is 
een ambitie bepaald voor de bestaande gebouwde omgeving en nieuwbouw- en ontwikkellocaties. 
Daarnaast beschrijft het plan op welke wijze we de ambitie gaan realiseren. Dat doen we aan de hand van 
inrichtingseisen en -principes. Op deze wijze is de gemeente transparant en duidelijk in wat het van 
projectleiders en ontwikkelaars verwacht.  
Het beleidsstuk is in te zien via deze link. 
 
Ontwikkeling tools 
Met het vaststellen van het beleidsstuk vraagt ook dat projectleiders klimaatbestendig werken vanaf nu. Om 
projectleiders daarin te ondersteunen hebben we twee tools ontwikkeld. Door het invullen van de tools krijg 
je een eerste indicatie welk label jouw project scoort. Het zijn aparte tools voor wateroverlast en hitte. De 
tools zijn geborgd in het HIOR. 
 
Borgen van het beleid in nieuwbouw- en reconstructieprojecten 
Om te zorgen dat het beleid geborgd wordt in nieuwbouw- en reconstructieprojecten, zijn er workshops met 
projectleiders georganiseerd. De workshops zijn gericht aan projectleiders van nieuwbouwprojecten en 
reconstructies. In de workshop is het nieuwe beleid toegelicht, is geoefend met het toepassen van de 
inrichtingseisen en -principes en de tools. 
 
Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte en Wijkplannen 
In het uitvoeringsplan Klimaatbestendig Openbare Ruimte (KbOR) staan alle maatregelen die nodig zijn om 
onze gemeente klimaatbestendig te maken. Dit uitvoeringsplan is een onderdeel van het beleid 
Klimaatbestendig 2.0 en is uitgewerkt in een kaartlaag van GIS. Op deze kaartlaag staan de locaties 
aangeduid waar knelpunten en mogelijke oplossingen liggen voor onder andere stroombanen, 
natuurvriendelijke oevers en duikers. In dit document staat per locatie informatie over het knelpunt, het 
doel, de maatregel en de kosten benoemd. Omdat het uitvoeringsplan op basis is van modellen zoals het 
‘wateroverlastmodel’, is dit jaar ook de vertaling naar de praktijk gemaakt. 
Deze vertaling is terug te vinden in de ‘wijkplannen’. Per wijk is, samen met collega’s groen en riolering, een 
wijkexpeditie geweest. Waarbij gekeken is naar de haalbaarheid van bedachte ideeën.  
 
Subsidieregeling groene daken en afkoppelen 
2020 is het derde jaar dat inwoners subsidie kunnen aanvragen voor de aanleg van een groen dak en het 
afkoppelen van regenwater. Er is nu door middel van de subsidieregeling in totaal 6847 m2 groen dak 
aangelegd en 9247m2 afgekoppeld (peildatum 18-11-2020). In 2020 is al het beschikbare subsidiebudget 
besteed. 
 
Animatie afkoppelen regenpijp 
Voor inwoners van de gemeente Woerden is een animatie gemaakt over het afkoppelen van je regenpijp. In 
deze animatie wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om af te koppelen, hoe je een regenpijp afkoppelt 
en hoe je hier subsidie voor aanvraagt bij de gemeente Woerden. De animatie is hier te vinden. 
 
Groene bushokjes 
Op 12 augustus 2020 zijn er drie groene bushokjes in Woerden gerealiseerd. In samenwerking met de 
uitbater JCDecaux zijn twee haltes gekozen. De laatste is als winnaar door inwoners van Woerden 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-dorpsstraat-komt-op-heipalen-zodat-die-niet-verzakt%7Eb7132dbc/
https://www.nporadio1.nl/gemist/2020-07-21
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2078001/
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/1019416/gemeenten-woerden-en-alpen-aan-den-rijn-starten-pilot-met-volle
https://vimeo.com/event/460555/videos/478523836/
https://indd.adobe.com/view/a54dbc28-13e9-4f59-b8ec-d076a74923f5
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gekozen. De bushokjes met een groen dak zijn te vinden bij de bushalte Klaverweide in Molenvliet, de 
bushalte Jozef Israelslaan in het Schilderskwartier en aan de voorzijde van station Woerden. In de bushalte 
is ook een poster geplaatst met informatie over de subsidieregeling. 
 
Groen dak gemeentehuis 
Naast een groen dak op de bushokjes geeft de gemeente ook het goede voorbeeld door een groen dak op 
de raadszaal. Het groene dak zorgt voor minder opwarming tijdens een hete periode en houdt water vast 
als het regent. Het groene dak wordt eind 2020/begin 2021 gelegd. 
 
Maquette Duurzaamheid 
De maquette is gerealiseerd in samenwerking met team Energie. De maquette is een hulpmiddel om op 
een laagdrempelige, speelse, maar toch informatieve manier inwoners handvatten te bieden om zelf aan de 
slag te gaan met het verduurzamen van huis en tuin. Doordat de maquette makkelijk verplaatsbaar is, 
kunnen collega’s hem ook gebruiken bij bijvoorbeeld bewonersavonden. De maquette heeft afgelopen jaar 
onder andere in het Natuur en Milieucentrum en buurtcentrum de Plint gestaan.  
 
Regenwateradviseurs 
Inwoners die interesse hebben in het afkoppelen van hun regenpijp, maar niet weten waar ze moeten 
beginnen, kunnen een afspraak maken met een afkoppelcoach. Deze geeft bij inwoners thuis advies over 
hoe zij kunnen afkoppelen. Ook sturen we de afkoppelcoaches actief langs de deuren, om ter plekke 
inwoners te adviseren en mensen zo te stimuleren om ook hun regenpijp af te koppelen. 
 
Funderingsloket 
In oktober 2020 is er landelijk veel aandacht geweest voor de funderingskaart van het kenniscentrum 
aanpak funderingen (KCAF). Op de kaart waren verschillende ‘labels’ te zien die de mogelijke staat van een 
fundering aangeeft. Het werd opgepakt door de media. Daarin stonden ook berichten dat de labels verplicht 
zouden worden. Gemeente Woerden wil haar inwoners ondersteunen in de vragen die er mogelijk zijn over 
de staat van funderingen en onderzoek doen. We openen daarom in Q1 van 2020 een online 
funderingsloket. Verdere toelichting staan in raadsinformatiebrief met corsanummer 20R.01189. 
 
Samenwerkingsverbanden klimaatbestendigheid 
 
Netwerk Water & Klimaat 
In het Netwerk Water & Klimaat is dit jaar hard gewerkt aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Een 
regiobrede strategie met uitgangspunten voor klimaatadaptatie. Vanuit Woerden namen we actief deel in 
deze werkgroep. Op 28 januari 2021 wordt de RAS definitief gepresenteerd op de jaarlijkse klimaattop. De 
RAS krijgt concrete uitwerking in een ‘uitvoeringsprogramma’ waar een Utrechts bouwconvenant onderdeel 
van is.                          
 
Vanuit het Rijk worden er vanaf 2021 klimaatgelden verdeeld, waar je als ‘werkregio’ aanspraak op kan 
maken. We nemen actief deel in de groep die deze subsidie aanvraag voorbereid. 
 
Vanuit de communicatiekant zitten we ook in de groep ‘inwonersparticipatie’. Zo is er een menukaart 
ontwikkeld, waarop voorbeelden ter inspiratie staan van alle gemeenten in de regio op het gebied van 
activiteiten met, voor of door inwoners rondom het thema klimaatbestendigheid. Daarnaast is de website 
klimaatklaar.nl doorontwikkeld en kun je als inwoners ‘testen’ welk tuinlabel jouw tuin heeft en wat je kunt 
doen om dit label te verbeteren. In 2021 zal vanuit het netwerk ‘april actiemaand’ worden georganiseerd, 
waarin elke gemeente meerdere acties organiseert om extra aandacht te besteden aan het thema 
klimaatbestendigheid. Deze activiteiten worden, waar het kan, gezamenlijk ontwikkeld/georganiseerd en 
ook vanuit gezamenlijk oogpunt gecommuniceerd. Denk hierbij aan tegel eruit, plant erin, 
tuinontwerpwedstrijd, etc. 
 
Woningcorporatie Groen-West 
Naast de gemeente als voorbeeld, de subsidie voor woning eigenaren, is een gedeelte van het vastgoed 
ook in bezit van Groen-West. We werken daarom samen met Groen-West om dat aandeel van vastgoed 
klimaatbestendiger te maken. Zo helpen we hen met kaders voor een klimaatadaptieve tuin, die voor iedere 
bewoner goed te onderhouden is. 
 
Media en communicatie 
Artikel over “innovatieve aanpak” beleid in Binnenlands Bestuur 
Het Binnenlands Bestuur heeft in een artikel aandacht geschonken aan het Actieplan Klimaatbestendig 2.0, 



Pagina 6 van 7 
 

door de “innovatieve aanpak” van het vaststellen van de ambities aan de hand van een 
klimaatlabelsysteem.  
Klimaatlabels helpen gemeente woerden bij het klimaatbeleidsplan – Binnenlands Bestuur 
 
Groene bushokjes in gemeente Woerden  
In de Woerdense Courant is een artikel geschreven over de plaatsing van de groene daken op de drie 
bushokjes.  
Woerden wil meer groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld – Woerdense Courant  
 
Krachtportretten 
In de Woerdense courant zijn 4 krachtportretten geplaatst gedurende het jaar. In deze krachtportretten laten 
Woerdenaren met een groen dak of een afgekoppelde regenpijp zien hoe en wat zij hebben gedaan om 
klimaatbestendiger te worden. Met deze krachtportretten vragen we meer aandacht voor de 
subsidieregeling en stimuleren daarmee de aanleg van groene daken en het afkoppelen van de regenpijp. 
Ook laten we hiermee zien hoe makkelijk het is om zelf maatregelen te nemen, en bieden we duidelijk 
handelingsperspectief. 
 
Social media 
We voeren campagne op verschillende social media accounts van de gemeente Woerden. Waarbij we 
inspelen op de actualiteit van het weer. In de verschillende uitingen op met name Facebook en in mindere 
mate Twitter en LinkedIn, brengen we klimaatbestendigheid en bodemdaling onder de aandacht door het 
geven van tips, het laten zien van goede voorbeelden van zowel inwoners als onszelf en activiteiten die we 
organiseren (dit jaar door corona erg minimaal). In al deze uitingen streven we er naar te verwijzen naar de 
subsidies, de miniwebsite op woerden.nl over klimaatbestendigheid en bodemdaling of naar 
www.klimaatklaar.nl. 
 
 

Financiën: 
 

Klimaatbestendig 
Het beschikbare budget voor 2020 voor Actieplan Bodemdaling 2050 was € 120.000,-    
Het beschikbare budget voor 2020 voor Actieplan Klimaatbestendig 2050 € 380.000 voor Actieplan 
Klimaatbestendig 2050, waarvan € 321.000 is gedekt uit de rioolheffing en € 140.000,- voor Actieplan 
Bodemdaling waarvan € 29.000,- is gedekt uit de rioolheffing. Daarnaast koppelen we in alle lopende 
projecten, aan de voorkant het onderwerp klimaatadaptatie mee. 
 
Bodemdaling 
In 2021 is er € 90.000 budget beschikbaar voor bodemdaling uit de algemene middelen. Gemeente 
Woerden krijgt bijna € 1.800.000,- vanuit de Regiodeal Bodemdaling (waarbij sommige projecten buiten de 
gemeentegrens vallen) en € 30.000,- cofinanciering vanuit andere subsidiebudgetten.   
Voor klimaatbestendigheid is er € 750.000 (Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte) waarvan 
€ 70.000 uit algemene middelen, € 600.000 is gedekt uit de rioolheffing en € 80.000 cofinanciering vanuit 
het HDSR. 

Vervolg: 
 

Voor Bodemdaling wordt er in 2021 gaan we verder met het realiseren van de projecten vanuit de Regio 
Deal Bodemdaling Groene Hart.   
 
Voor klimaatbestendig wordt er in 2021 verder ingezet op borging van klimaatbestendigheid in 
(nieuwbouw)projecten en beleid. De subsidieregeling blijft van kracht en er wordt uitvoering gegeven aan 
het communicatieplan. We zetten in op rijksgelden en regionale afspraken. 

Bijlagen: 
 

   

https://www.binnenlandsbestuur.nl/cookies-accepteren.9508784.lynkx?redirect=https%3a%2f%2fwww.binnenlandsbestuur.nl%2fruimte-en-milieu%2fkennispartners%2fsweco-nederland%2fklimaatlabels-helpen-gemeente-woerden-bij-het.14962230.lynkx
https://www.ad.nl/woerden/woerden-wil-meer-groene-daken-en-geeft-zelf-het-goede-voorbeeld%7Ea6fdcafd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  
Drs. M.H.Brander                         V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                     Burgemeester   
 
 
 


