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Kennisnemen van 
De onderzochte mogelijkheden en conclusies om inwoners en bedrijven te stimuleren op hun eigen terrein vrijwillig 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen, zoals gevraagd in de motie ‘Samen met inwoners naar een klimaatbestendig 
Woerden’ van 15 oktober 2020.  
  
 
   
 
Inleiding 
Op 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Beleid klimaatbestendig 2050 2.0’. In dit beleid stelt de 
gemeente doelen op gebied van de vier landelijke thema’s die horen bij een klimaatbestendige inrichting. Het gaat daarbij 
om de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Om deze doelen te halen is het belangrijk om (naast de 
inrichting van de openbare ruimte) ook inwoners en bedrijven te stimuleren om zelf ook maatregelen te nemen. 60% van 
Woerden is namelijk van inwoners of bedrijven. Daarom heeft de raad met de motie ‘Samen met inwoners naar een 
klimaatbestendig Woerden’ extra aandacht gevraagd naar de mogelijkheden hiervan. 
 
   
 
Kernboodschap 
Sinds de vaststelling van het Beleid klimaatbestendig 2050 2.0 is er ingezet op het stimuleren van klimaatadaptieve 
maatregelen door inwoners. Dit wordt gedaan aan de hand van communicatie, acties en subsidies. Er is bewust gekozen 
om in te zetten op bewoners en relatief weinig op bedrijven. Deze keuze is gebaseerd op de bereidheid van inwoners vs. 
bedrijven in combinatie met het beschikbare communicatie budget. Door eerst in te zetten op de pioniers en de bewoners 
die net een laatste zetje nodig hadden, krijgen we de beweging op gang.  
 
Naast de uitgevoerde acties zijn ook de mogelijkheden, genoemd in de motie, verder onderzocht (zie bijlage 1 Notitie 
onderzochte initiatieven met JOIN nummer d/21/032912) . Daarbij is een afweging gemaakt tussen kosten en impact. De 
acties die tot zichtbaar succes hebben geleid geveltuintjesactie (zowel individueel als het bewonersinitiatief in 
Waterrijk/Bomenbuurt) en de subsidieregeling voor groene daken of afkoppelen van de regenpijp. Overige uitgevoerde 
acties dragen bij aan het informeren en stimuleren van inwoners, maar zijn niet direct meetbaar. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om het plaatsen van een krachtportret in de Woerdense Courant (niet meetbaar) die ervoor zorgt dat een 
inwoner subsidie aanvraagt (wel meetbaar) of een samenwerking met tuincentrum de Bosrand (niet meetbaar) waardoor 
een inwoner een geveltuintje aanvraagt (wel meetbaar).  



 
De hoofdconclusie die we op dit moment kunnen trekken is dat bewoners meer worden gestimuleerd als het initiatief of 
idee uit de samenleving komt. Dit zien we terug in het sneeuwbal effect van de geveltuintjes maar ook de hoeveelheid 
buren die samen met elkaar groene daken aanleggen. Daarom blijven we kleinschalige initiatieven op gebied van 
vergroening en afkoppelen stimuleren en faciliteren. We sluiten aan bij regionale campagnes om het bereik te vergroten 
en minder zelf het wiel hoeven uit te vinden.  
  
 
   
 
Financiën 
Er is binnen de huidige rioolheffing € 20.000,- voor communicatie van klimaatadaptatie en acties gereserveerd en € 
100.000,- voor de subsidies voor de aanleg van een groen dak of afkoppelen.  
 
We zetten daarmee verder in op bewonerscommunicatie en de subsidieregeling. Daarbij borduren we voort op de huidige 
acties en zoeken we verbinding met het regionale netwerk Water & Klimaat. Communicatie blijft inspringen op de 
actualiteiten en verbinding zoeken met actieve bewoners.  
  
 
   
 
Vervolg 
De raad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de gang van zaken omtrent klimaatbestendigheid (inclusief 
communicatie) middels een raadsinformatiebrief.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Notitie onderzochte initiatieven (JOIN nummer d/21/032912) 



Notitie onderzochte initiatieven in 2021

Op 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Beleid Klimaatbestendig 2050 2.0. 
De raad heeft daarbij ook de motie ‘Samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden’ 
aangenomen. Daarin wordt gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om inwoners en 
bedrijven te stimuleren maatregelen te treffen op eigen terrein. In deze notitie de samenvatting en 
conclusies van de onderzochte initiatieven.

Steenbreek
Stichting Steenbreek is een stichting waar je, je als gemeente bij kunt aansluiten. Zij gaan onnodige 
verharding tegen door te vergroenen en doen dat samen met aangesloten gemeenten, provincies, 
waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en 
andere betrokken maatschappelijke organisaties.

Situatie in Woerden
Gemeente Woerden is lid van ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’ als onderdeel van het regionale 
Netwerk Water en Klimaat. Dit is een soortgelijk initiatief als stichting Steenbreek. De bijbehorende 
werkgroep heeft het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat er een klimaatplein in tuincentrum de 
Bosrand stond en dat er een gezamenlijke campagne en advertentiemateriaal is ontwikkeld voor 
‘April actiemaand’,  waarin extra aandacht wordt besteed aan het vergroenen van de tuin. Inwoners 
van Woerden worden op die manier gestimuleerd minder tegels in de tuin te hebben.

Amsterdam Rainproof
Amsterdam Rainproof is een bewonersinitiatief uit Amsterdam met als missie: Amsterdam bestand 
maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Op dit platform komen alle ideeën, 
initiatieven en informatie samen. Zo hebben ze een toolbox, handige tips en communicatiemiddelen 
klaar staan op de website.

Situatie in Woerden
Via het Netwerk Water en Klimaat is de groep ‘bewonersparticipatie’ het afgelopen jaar druk bezig 
geweest met het opzetten van een tool waarmee inwoners een tuinlabel kunnen krijgen. Inwoners 
kunnen online berekenen wat voor label hun tuin heeft en krijgen tips om deze nog verder te 
vergroenen. In de maanden april en mei kon men bij het invullen van het label een tuinbon winnen. 

NK tegelwippen
Het NK tegelwippen is een landelijk initiatief wat plaatsvindt van 30 maart t/m 30 september 2020 
om Nederland te vergroenen door tegels te wippen in ‘wedstrijdverband’. 81 gemeenten doen mee. 
In deze wedstrijd kun je strijden tegen een andere gemeente. De gemeente Woerden strijdt tegen de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Situatie in Woerden
Het NK tegelwippen is in Woerden gefaciliteerd. Bewoners konden hun tegels gratis inleveren op het 
Stadserf. Daarnaast kregen zij een tuinbon van €20,- bij aanmelding voor een geveltuintje. Er zijn van 
maart tot en met juli al 24 geveltuintjes aangevraagd.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven voor het onttegelen in de wijk. Zo is er in 
Bloemenkwartier een ‘Tegel eruit, plan erin’ actie geweest, waarbij meer dan 200 tegels zijn gewipt 
en was er op 10 juli een geveltuintjesactie in Waterrijk. Daarbij is er meer dan 50 vierkante meter aan 
geveltuin bijgekomen. Door deze actie hebben inmiddels zo’n 10 adressen uit diezelfde wijk zich 
aangemeld voor een geveltuintje. In Woerden zijn nu 1415 tegels gewipt (stand: 16 juli 2021).

Tegeltaxi/tegel ophaalservice
De gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Houten hebben een tegeltaxi/tegel ophaalservice 
in het leven geroepen om overbodige verharding uit tuinen van inwoners op te halen. Elke gemeente 



vult dit op een andere manier in. Zo haalde de één de tegels bij inwoners op, maar regelde een ander 
alleen een inleverpunt. Bij de gemeente Rotterdam is een website ontwikkeld waar inwoners zich 
aan kunnen melden. Ze melden zich aan voor een tijdslot in hun wijk, waarbij tegels maandelijks 
opgehaald worden. Het ophalen gebeurt door een externe aannemer.

Situatie in Woerden
Om het jaar rond een tegeltaxi te faciliteren kost veel geld. Er is ook gekeken naar een ‘medium’ 
variant waarbij bewoners bijvoorbeeld gedurende één maand of één week tegels konden laten 
ophalen, ook dit bleek niet haalbaar binnen het huidige budget.

Uiteindelijk is gekozen voor een ‘light’ variant met twee onderdelen. 
 Actieve bewoners die een initiatief in hun wijk/buurt willen organiseren helpen we. Het gaat 

dan over een actie ‘Tegel eruit, plant erin’. De betreffende bewoner is dan zelf 
aanspreekpunt voor het initiatief, zorgt ervoor dat flyers worden verspreid (gemeente levert 
de flyers) en dat andere bewoners geïnformeerd worden. De gemeente draagt de zorg en 
kosten voor de plaatsing en het ophalen van een container. Deze container staat één 
weekend op een centraal punt in de wijk. Bewoners die gebruik willen maken van de actie 
laten bewijs (in de vorm van foto’s) zien aan de actieve bewoner, waarna zij hun tegels in de 
container mogen doen.

 Tijdens het NK tegelwippen, faciliteert de gemeente gratis inleveren van tegels bij het 
Stadserf. Inwoners mogen op vertoon van een ‘voor’ en ‘na’ foto van de gewipte tegels de 
tegels gratis inleveren. Zij moeten zelf de tegels naar het stadserf brengen.

Bomenfonds
Verschillende gemeenten in Nederland (onder andere gemeente Ede en Leiden) hebben een 
bomenfonds. Daarbij vraagt de gemeente een vergoeding voor iedere vergunningsplichtigeboom die 
gekapt wordt. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd, status en kwaliteit van de boom. De 
vergoeding wordt vervolgens in een fonds gestopt, waarvan nieuwe bomen aangekocht worden.

Situatie in Woerden
Op dit moment is er geen ambtelijke capaciteit in de gemeente Woerden voor de opzet van dergelijk 
fonds en het controleren van de naleving ervan. In februari 2021 heeft een onafhankelijk onderzoek 
naar het bomenfonds in de gemeente Leiden aangetoond dat het bomenfonds maar ten dele werkt. 
Met als oorzaak dat de vergunninghouder wegkomt zonder nieuwe aanplant en het vervolgens een 
taak van de gemeente wordt. 

Mede door deze conclusie hebben we gekeken naar alternatieven. In straten met een slecht 
hittelabel (zie beleid Klimaatbestendig 2050 2.0), hoge parkeerdruk en smalle straten is weinig 
ruimte voor een (extra) boom in de openbare ruimte. Om toch minder hittestress te ervaren is een 
boom op particulier terrein dan gewenst. Door beperkte financiële mogelijkheden is het niet mogelijk 
om bomen uit de algemene middelen te sponsoren. We zijn uitgeweken naar andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld de sponsoring van bomen door Woerdense bedrijven. Een boom van Woerden, voor 
Woerden. JCI Het Groene Hart is aan het onderzoeken of het mogelijk is om in het Woerdense 
jubileumjaar 650 bomen weg te geven aan inwoners. We hebben als gemeente voorwaarden 
opgesteld om de bomen voor langere tijd op een plek te houden, zodat ze de stad ook koelte kunnen 
bieden ten tijde van hitte.
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