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Samenvatting
Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 – 2018 is het eerste duurzaamheidsplan van
Gemeente Woudenberg en zoals de titel al doet vermoeden, beschrijft dit plan een expeditie naar
duurzaamheid. Met duurzaamheid in dit plan wordt niet alleen milieu bedoeld, maar is gekozen voor
een benadering vanuit de 3P’s: people – planet – profit.
Na een beschrijving van het begrip duurzaamheid wordt gekeken naar het vertrekpunt van de
gemeente. Dat gebeurt door verschillende instrumenten te raadplegen die duurzaamheid meten, te
weten de gemeentelijke duurzaamheidsindex, de lokale duurzaamheidsmeter, nationale monitor
gemeentelijke duurzaamheid en de klimaatmonitor. De voors en tegens van de verschillende
instrumenten wordt afgewogen en uiteindelijk is er gekozen om de lokale duurzaamheidsmeter als
vertrekpunt aan te houden.
In dit plan streven we geen cijfers en reductiepercentages na die gehaald moeten worden.
Duurzaamheid vergt een andere instelling die alle Raads- en Collegeleden en ambtelijke
medewerkers aangaat, net als alle actoren in de Woudenbergse samenleving. Het thema moet in de
haarvaten van de organisatie en de Woudenberger gaan zitten. Als we dat kunnen bereiken, is de
expeditie geslaagd!
Als eindpunt van de expeditie is de ambitie geformuleerd: Gemeente Woudenberg is in 2030 een
duurzame gemeente, waarbij iedereen meewerkt om duurzaamheid na te streven.
Startpunt en eindpunt zijn bekend. En dan? Reisgidsen, ervaringen van anderen en overige bronnen
zijn geraadpleegd en hebben geresulteerd in drie routes en reisschema’s die worden genomen naar
het eindpunt, te weten:
1
2
3

Naar een duurzame gemeentelijke organisatie
Naar duurzame inwoners
Naar duurzame bedrijven en organisaties

De reisschema’s bevatten tussenstops, waarin een concreet project wordt beschreven. Voor de
duurzame gemeentelijke organisatie is dit bijvoorbeeld het energiezuinig maken van gebouwen,
Gemeente Woudenberg als fairtrade gemeente en het verduurzamen van de mobiliteit. Bij
duurzame inwoners is dat bijvoorbeeld het bewust maken van duurzaamheid, het energieverbruik
bij bestaande woningen verminderen en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Voor duurzame
bedrijven gaan we ons focussen op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen
en toezicht en handhaving op energieverbruik.
Bij elk reisschema is een eigen planning opgenomen en is aangegeven waar het reisgeld aan wordt
besteed. Dit is deels aan personeelskosten voor een duurzaamheidscoördinator, deels onderzoeksen advieskosten en deels communicatie.
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Voorwoord
Voor u ligt het eerste duurzaamheidsplan van de Gemeente Woudenberg: ‘Expeditie Duurzaamheid
Gemeente Woudenberg 2014 – 2018’. Met dit duurzaamheidsplan geeft de gemeente Woudenberg
invulling aan haar ambitie om in 2030 een duurzame gemeente te zijn. Bij het opstellen van het
duurzaamheidsplan is nadrukkelijk gekeken naar de Toekomstvisie2030 en grote thema’s die spelen,
zoals financiële crisis, vergrijzing, veranderende taken en rol van de gemeentelijke organisatie en
klimaatverandering. De ambities in dit plan sluiten daar prima op aan. De acties die in dit plan zijn
beschreven, brengen het toekomstbeeld een stukje dichterbij.
In het duurzaamheidsplan wordt duurzaamheid benaderd vanuit de 3P’s, die staan voor people,
planet en profit. Het plan is geschreven als een reis: Expeditie duurzaamheid, met een startpunt,
verschillende routes en tussenstops om uiteindelijk –gezond- de eindbestemming te bereiken.

Gemeente Woudenberg gaat de komende jaren samen met haar inwoners, ondernemers en
organisaties op reis om duurzaamheid vorm te geven. Nadrukkelijk wordt er gesproken over
‘samen’. Duurzaamheid wordt gezien als een verbindende factor, omdat het op vele vlakken de
samenleving raakt.
Gaat u mee?

Gijs de Kruif
Wethouder Gemeente Woudenberg
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1. Inleiding
Voor u ligt het duurzaamheidsplan 2014-2018, dat de geschiedenis in gaat als het eerste
duurzaamheidsplan van de gemeente Woudenberg. Expeditie Duurzaamheid gemeente
Woudenberg beschrijft de reis naar een duurzame samenleving: waar vandaan vertrekken we, waar
gaan we naar toe, wat komen we onderweg tegen, hoe reizen we en welke bagage nemen we mee
op expeditie? Dit zijn relevante vragen waar in dit plan een antwoord op wordt gegeven.
Een gemeente als Woudenberg heeft te maken met allerlei veranderingen, van binnen uit, maar ook
van buiten af. Zo zijn financiële crisis, vergrijzing, veranderende taken en rol van de gemeentelijke
organisatie en klimaatverandering grote thema’s die spelen. Om met de veranderingen mee te
kunnen bewegen en bij te sturen, is gekozen om het ‘traditionele’ milieubeleidsplan los te laten en
aan de slag te gaan met integraal duurzaamheidsbeleid. Dat kan ook, het milieubeleid is inmiddels
goed verankerd binnen de gemeente, de uitvoering van de wettelijke taken is goed belegd en wordt
naar tevredenheid uitgevoerd. Tijden veranderen en daarmee ook de behoeftes en ambities.
Dit is het duurzaamheidsplan 2014 - 2018 waarmee de gemeente Woudenberg samen met haar
inwoners, ondernemers en organisaties de komende jaren op expeditie gaat om duurzaamheid vorm
te geven. Nadrukkelijk wordt er gesproken over ‘samen’. Duurzaamheid wordt gezien als een
verbindende factor, omdat het op vele vlakken de samenleving raakt.
In dit plan is getracht om onze ambities en doelen zo realistisch mogelijk te omschrijven, zodat we
aan het einde van de periode kunnen concluderen dat ons reisschema nog klopt, maar dat de route
en reisbenodigdheden misschien iets aangepast moeten worden om het eindpunt -gezond- te
kunnen bereiken. In dit plan streven we geen cijfers en reductiepercentages na die gehaald moeten
worden. Duurzaamheid vergt een andere instelling die alle Raads- en Collegeleden en ambtelijke
medewerkers aangaat, net als alle actoren in de Woudenbergse samenleving. Het thema moet in de
haarvaten van de organisatie en de Woudenberger gaan zitten. Als we dat kunnen bereiken, is de
expeditie geslaagd!

Samenhang met andere thema’s
Zoals hierboven al werd gemeld, wordt in dit plan duurzaamheid niet beperkt tot een onderdeel van
het milieubeleid. Duurzaamheid is veel breder dan dat en wordt belicht vanuit de people-planetprofit benadering. Pas wanneer deze aspecten goed zijn uitgewerkt, vinden we dat we het met recht
over duurzaamheid kunnen spreken. Dit betekent vanzelfsprekend dat duurzaamheid verschillende
(beleids)velden raakt. Een duurzaamheidsbeleid houdt in dat er in de besluitvorming een heldere
afweging wordt gemaakt tussen de consequenties van verschillende keuzes vanuit economisch,
sociaal én ecologisch perspectief. Dit betekent overigens niet dat in dit plan voor al deze
beleidsterreinen de ambities en doelen worden vastgesteld. Dat gebeurt in andere plannen. Wat we
in dit plan wel doen, is zoeken naar de verbinding en samenhang met de andere beleidsterreinen op
het gebied van people en profit. Een kant-en-klare oplossing voor de ideale balans is niet
voorhanden. Het gaat om het bewust maken van keuzes.
Duurzame keuzes hangen ook af van de afweging die de politiek (en dus de burger) tussen
verschillende belangen maakt. De samenleving heeft zich begin 2014 al uitgesproken over keuzes die
in lastige tijden van crisis gemaakt moeten worden. De bezuinigingsdialoog is hier een tastbaar
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voorbeeld van. Het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen Woudenberg, Samen Leven’ van
Gemeentebelangen Woudenberg en CDA-Woudenberg geeft hier invulling aan. In het
coalitieprogramma heeft duurzaamheid een duidelijke plek gekregen.
Het creëren van lokaal draagvlak voor duurzame ontwikkeling is een belangrijke factor voor succes.
We streven naar de verbinding, de samenhang en het integreren van duurzaamheid in het
gemeentelijke beleid en bedrijfsvoering. Het doel is om tot meer sociaal gewenste, economisch
rendabele en ecologisch verantwoorde keuzes te komen. Daarbij moet gedacht worden aan zowel
de korte als lange termijn effecten van de ontwikkelingen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we kijken waarom we op expeditie gaan, wat we met duurzaamheid bedoelen.
De 3P’s worden toegelicht.
Vóór we daadwerkelijk op expeditie gaan, beschrijven we onder welke voorwaarden we op expeditie
willen. Deze worden in hoofdstuk 3 beschreven.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het vertrekpunt van de expeditie beschreven: Hoe staat de
Gemeente Woudenberg er nu voor op de 3P’s, ook tegen het licht van landelijke ontwikkelingen.
Als we allemaal weten wat we met duurzaamheid bedoelen, welke randvoorwaarden we hierbij
stellen en wat ons vertrekpunt is, kunnen we ook de eindbestemming, de routes naar de
bestemming en de tussenstops bepalen.
Ambities worden voor de langere termijn bepaald, in dit plan verwoord als de eindbestemming.
Doelen richten zich op de kortere termijn, de tussenstops van de expeditie. De doelen worden
geconcretiseerd in de jaarlijkse programma’s. De eindbestemming wordt via verschillende routes
gehaald. Dit is in hoofdstuk 5 beschreven.
Hoofdstuk 6 beschrijft via welke routes we de eindbestemming willen halen. Het plan wordt
afgesloten met in hoofdstuk 7 de reisschema’s voor de komende periode (2014 - 2018). Deze
reisschema’s worden beschreven aan de hand van verschillende tussenstops in de vorm van
concrete projecten: Wat willen we onderweg gaan doen? Wat nemen we mee? Wat willen we zien?
Hoofdstuk 8 is het hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe we nagaan of we nog op koers liggen.
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2. Waarom op expeditie? Uitleg 3P’s
Wat verstaan we onder duurzaamheid?
Duurzaamheid is een begrip dat inmiddels helemaal is verankerd in de maatschappij. Iedereen vindt
er wel iets van. Iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. Maar wat bedoelen we nu met
duurzaamheid en waarom is dat zo belangrijk?
De laatste jaren heeft de term duurzaamheid -of duurzame ontwikkeling, of duurzaam ondernemenmeer en meer opgang gemaakt. Dit niet enkel in ‘groene’ zin, maar in de bredere zin van een
houdbare toekomst in termen van milieu, arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering
van armoede, enzovoort. Het gaat om economisch succesvol ondernemen, wat inhoudt dat men niet
gaat voor de korte termijn winst en hoge bonussen. Het gaat daarbij om het verantwoord omgaan
(of verantwoordelijkheid nemen voor goede omgang) met mensen en de planeet en dus niet voor
slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en zware milieuverontreinigingen. Kortom, het gaat
om rekening houden met alle drie de P’s van people, planet en profit.
Het streven naar continue verbeteren van de balans tussen people, planet en profit is steeds meer
het uitgangspunt van het beleid van overheden én bedrijven geworden. Duurzaamheid als
verbindende factor, dat kansen creëert in tijden van bezuinigingen. Kansen met het oog op zowel
(lokale) economie, sociale samenhang en leefomgeving (milieu). Duurzaamheid speelt zich af op de
overlap van de 3 P’s: people, planet, profit. Een duurzame gemeente kan alleen ontstaan als alle
partijen er achter staan en samenwerken. Pas dan is sprake van duurzame ontwikkeling en kan er
gestreefd worden naar een duurzame gemeente met hoge ambities.

People
Bij de P van People gaat het om de sociale dimensie van duurzaamheid; het sociaal-cultureel
kapitaal. Een duurzame samenleving heeft gemeenschapsgevoel nodig, waarbij burgers zich
betrokken voelen bij wat er in hun eigen samenleving, de wereld en met hun medeburgers gebeurt.
Onderwerpen op de People-dimensie zijn: (burger)participatie, gezondheid, veiligheid,
arbeidsrechten, mensenrechten, onderwijs, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte
activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid, discriminatie en diversiteit op de werkvloer, sport,
etc.

Planet
De 'P' van Planet staat het behoud, de bescherming en het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen
centraal; het ecologisch kapitaal. Kwaliteit van milieu en natuur, de omgang met klimaat en energie
en met het gebruik van grondstoffen zijn belangrijk.
Onderwerpen op de planet-dimensie zijn bijvoorbeeld: water, lucht, natuur (biodiversiteit),
energieverbruik, duurzame energie en consumptie.

Profit
De 'P' van Profit staat voor de economische dimensie van duurzame ontwikkeling; het economisch
kapitaal. Economische ontwikkeling gaat over productie, werkgelegenheid, efficiëntie en rendement,
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infrastructuur en bereikbaarheid. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de vooruitgang van de een
niet ten koste gaat van een ander of van toekomstige generaties.
Bij onderwerpen op de Profit-dimensie kan men denken aan: duurzaam inkopen, duurzame
mobiliteit, financiële weerbaarheid, ketenverantwoordelijkheid, duurzaam bouwen, etc.

Duurzaamheidsbeleid betekent dat er in de besluitvorming een heldere afweging wordt gemaakt
tussen de consequenties van verschillende keuzes vanuit economisch, sociaal én ecologisch
perspectief. Een kant-en-klare oplossing voor de ideale balans is niet voorhanden. Er zullen bewust
keuzes gemaakt moeten worden.

Figuur 1 Duurzaamheid volgens de 3P’s: people, planet, profit

Gemeente Woudenberg heeft als onderdeel van de samenleving ook een rol. Voor de gemeentelijke
organisatie zelf zijn de volgende thema’s belangrijk:
People
 Verankering in de organisatie
 Burgerparticipatie
 Duurzaamheid en Samenleving

Planet
 Klimaat & energie
 Natuur & Water
 Afval & Vervuiling

Profit
 Duurzaam Inkopen
 Duurzame mobiliteit
 MVO/Duurzaam Ondernemen

Bijlage 1: People planet profit in de gemeentelijke organisatie beschrijft deze thema’s uitgebreider.

Trias Energetica
Duurzaamheid wordt vaak in een adem genoemd met de Trias Energetica. Een belangrijk thema
rond duurzaamheid is energie: zowel het energieverbruik als de wijze waarop deze energie
geproduceerd wordt. De Trias Energetica is het basisprincipe, ontwikkeld door de TU Delft om tot
duurzaamheid te komen. Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te
nemen. De strategie bestaat uit de volgende drie stappen:
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Stap 1: Beperk de energievraag
Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen
Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

Figuur 2 Trias Energetica

Het woord ‘Energie’ kan natuurlijk vervangen worden door elk willekeurig thema.1

1

Voor mobiliteit wordt de Trias energetica als volgt uitgelegd: Het grootste deel van de afgelegde
reiskilometers gebeurt met de auto. Hier is dan ook de meeste winst te behalen:
1. Voorkom, verkort of verminder autoverplaatsingen;
2. Verander van vervoerwijze: te voet, per fiets en/of met het openbaar vervoer;
3. Verschoon: zorg dat verplaatsingen die toch met de auto(bus) worden gemaakt, met schone auto’s
worden gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische auto’s of auto’s op groen gas.
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3. Randvoorwaarden voor de expeditie
Aan een expeditie worden vooraf eisen gesteld, anders weet je niet waar je naar toe op weg bent,
wat je mee moet nemen, waar je tussenstops kan maken, etc. Oftewel, op expeditie gaan, is meer
dan alleen maar een eindpunt bepalen!

Randvoorwaarde 1: De wijze waarop de gemeente duurzaamheid wil
oppakken
Tot nu toe is duurzaamheid gezien als een milieuthema. Maar duurzaamheid is veel breder en raakt
meerdere aspecten van de samenleving. Om Gemeente Woudenberg duurzaam te kunnen
ontwikkelen, is het van belang om een visie neer te zetten die past bij een brede kijk op
duurzaamheid, vanuit people, planet en profit dus. Als gemeente het goede voorbeeld geven door te
streven naar een duurzame gemeentelijke organisatie. De stappen naar een duurzame organisatie
zijn (onbewust) al gestart, maar waar in het duurzaamheidsplan helder moeten worden wat we al
doen en wat nog nodig is (projecten formuleren). Door een ambtenaar aan te wijzen als
duurzaamheidscoördinator kan deze voor de projecten die uitgevoerd moeten worden als
projectleider optreden.

Randvoorwaarde 2: De termijn waarbinnen de gemeente maatregelen wil
nemen
Door een termijn te stellen aan de doelen en de maatregelen die nodig zijn om je ambitie waar te
maken, is een reisschema nodig. Ambities op korte termijn vereisen over het algemeen meer acties
dan dezelfde ambities op langere termijn. Voorgesteld wordt om met de ambities aan te sluiten op
de toekomstvisie, dus ambities vast te stellen die aansluiten bij het beeld en termijn dat in de
toekomstvisie is geschetst. De ambities zullen betrekking hebben op het beeld dat voor 2030 is
geschetst. We spreken hier dan over ambities voor de middellange termijn. Het duurzaamheidsplan
schetst het beeld voor deze middellange termijn en doet concrete voorstellen voor de korte termijn,
voor de periode tot en met 2018.

Randvoorwaarde 3: Samenwerking met de samenleving
De rol van de gemeente is aan het veranderen. De gemeentelijke organisatie neemt daarbij geen
voortrekkersrol (meer) in, maar zal waar mogelijk faciliteren. In het coalitieprogramma wordt dit
beschreven als niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Als gemeente hebben dus een
faciliterende, ondersteunende, match-makende rol. We bewegen mee op de energie die er is en
hopen net de prikkel te geven die initiatieven mogelijk maakt. De projecten die worden opgestart
om duurzaamheid binnen de gemeente te vergroten, worden uitgevoerd in samenwerking met
partijen uit de samenleving. Ieder in zijn eigen kracht!

Randvoorwaarde 4: De positie die de gemeente binnen Nederland wil
innemen
Gemeente Woudenberg heeft geen ambitie om ‘het beste jongetje van de klas te zijn’. De gemeente
stelt zichzelf realistische doelen en gaat, waar nodig, de komende jaren een inhaalslag maken door
laaghangend fruit te plukken en kansen die zich voordoen te benutten. Denk hierbij ook aan het
benutten van de mogelijkheden van het SER-Energieakkoord en de Crisis- en herstelwet.
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Randvoorwaarde 5: Ambitie in relatie tot financiën
Ambities moeten passen bij de financiële situatie van de gemeente. Aan hoge ambities op korte
termijn realiseren hangt een prijskaartje. Dit kan zorgen voor een negatief imago in tijden van
bezuinigingen. Het is daarom belangrijk dat de doelen en uit te voeren acties in verhouding staan tot
de financiële middelen en capaciteit. Ook hiervoor geldt dat de rol van de gemeente aan het
veranderen is. Nieuwe vormen van samenwerking en financieringsconstructies bieden
mogelijkheden en kansen voor een krachtig duurzaamheidsbeleid.

12

4. Het vertrekpunt: Woudenberg nu
Woudenberg is een kleine gemeente. De kleine schaal uit zich onder meer in korte en effectieve
(communicatie)lijnen, zowel tussen de inwoners onderling als met het gemeentebestuur en de
gemeentelijke organisatie. Er ontstaan steeds meer verbindingen door eigen initiatieven tussen
bewoners, organisaties en bedrijven. Ook de kerk vervult een grote rol binnen de Woudenbergse
gemeenschap.
De rol van de overheid is sterk aan het veranderen. Van een sturende organisatie krijgt de gemeente
steeds meer een regierol en ondersteunt en faciliteert waar mogelijk en wenselijk, zodat er een
actieve ‘participatiesamenleving’ ontstaat. Samenwerkingsverbanden die nu al bestaan, worden
versterkt en verder uitgebouwd. Het is daarbij de kunst voor de overheid om, zonder met het
belerende vingertje te wijzen, de samenleving in beweging te krijgen.
Woudenberg staat, net als de rest van Nederland,
voor moeilijke opgaven. Samen met de samenleving
heeft de Gemeente Woudenberg begin 2014
succesvol de resultaten van de bezuinigingsdialoog
gepresenteerd; een totaal aan
bezuinigingsvoorstellen van € 760.000,-. De raad
heeft deze voorstellen overgenomen. In het
voorjaar, bij de Kadernota, moeten de plannen voor
de resterende € 90.000,- van de bezuinigingsopgave
worden gepresenteerd.
De samenleving heeft zich veerkrachtig en betrokken getoond, iets wat al een prachtig voorbeeld
van een duurzame samenleving is. Naast bezuinigingen komen er ook extra taken naar de gemeente
toe. Dit speelt vooral op het people-deel. Daarnaast zijn er organisatorisch veranderingen gaande op
planet-gebied door de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht2.

Meten van duurzaamheid: hoe dan?
Er zijn vele manieren waarop duurzaamheid wordt gemeten en vastgelegd. Er zijn verschillende
meetsystemen in omloop, ieder met een eigen insteek, onderbouwing en fase van ontwikkeling.
De duurzaamheidsmeter was één van de eerste meetsystemen, 15 jaar geleden ontwikkeld door de
Nationale Commissie van Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Telos, een instituut van de Universiteit
van Tilburg, ontwikkelde het 'duurzaamheidsportret' en de 'duurzaamheidsbalans'. Een systeem van
al wat jaren oud, en zorgvuldig doorontwikkeld. En nieuw is de Gemeentelijke Duurzaamheids Index
(GDI).
De Klimaatmonitor is ontwikkeld door Rijkswaterstaat Leefomgeving in het kader van de Lokale
Klimaatagenda. Zoals de naam al suggereert, is dit een handig instrument voor het planet-deel. Een
feitelijk meetsysteem van bijvoorbeeld de productie van CO2 per gemeente.
2

Wanneer de tot standkoming van de RUD Utrecht een feit is, worden de (milieu)taken die nu zijn
uitbesteed bij het Servicebureau|Gemeenten (SB|G), overgeheveld naar de RUD. Naar verwachting zal dit
op 1 juli 2014 plaatsvinden.
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Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex3 is voor 16 indicatoren berekend hoe een gemeente
scoort. Dit is in Figuur 3 zichtbaar gemaakt.
minima
financiele weerbaarheid

onderwijs

jeugdwerkloosheid

sociale zekerheid

consumptie

gendergelijkheid

hernieuwbare energie

gezondheid

energieverbruik

sport

natuur

burgerparticipatie
lucht

veiligheid
water

Gemiddelde Nederlandse gemeenten

Woudenberg

Provincie Utrecht

Figuur 3 Situatie van Woudenberg t.o.v. Nederlandse gemeenten en gemeenten van de provincie Utrecht (bron:
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2014, Stichting Duurzame Samenleving, www.gdindex.nl)

Het spinnenweb laat zien hoe Woudenberg scoort op verschillende aspecten van duurzaamheid.
Vanuit de verzamelde basisgegevens zijn de waarden voor elk van de 16 indicatoren berekend, op
een schaal van 0 tot 10.Hoe verder het punt naar de buitenste ring gaat, hoe beter de score en dus
hoe duurzamer de gemeente is op dat punt. Zo valt uit de figuur af te lezen dat jeugdwerkloosheid,
sport en veiligheid volgens deze benadering geen grote zorgpunten zijn voor Gemeente
Woudenberg. Vergeleken met het landelijk en provinciaal gemiddelde, scoort Woudenberg
bovendien goed op minima, onderwijs en sociale zekerheid. Dit zijn allemaal indicatoren die
betrekking hebben op de People-kant van duurzaamheid. Gemeente Woudenberg scoort onder het
gemiddelde (vergeleken met landelijk en provinciaal) op hernieuwbare energie, energieverbruik,
gendergelijkheid en financiële weerbaarheid.
Dit is natuurlijk slechts een indicatie van hoe Gemeente Woudenberg scoort. Duurzaamheid is
natuurlijk veel breder dan scoren op 16 indicatoren.

3

De gemeentelijke duurzaamheidsindex, GDI, is opgesteld door Stichting Duurzame Samenleving en
beschikbaar voor alle ruim 400 gemeenten in Nederland. Voor de data van alle gemeenten hebben we
uitsluitend gebruik gemaakt van openbare bronnen.
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Lokale Duurzaamheidsmeter
Gemeente Woudenberg heeft bij wijze van nulmeting de vragenlijsten van de Lokale
Duurzaamheidsmeter ingevuld. Dit is een instrument dat inzicht biedt in de ambities en initiatieven
van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door het invullen van deze meter is een
goed beeld verkregen van de huidige situatie op het gebied van duurzaamheid voor de
gemeentelijke organisatie. Met de resultaten van deze nulmeting staat Gemeente Woudenberg op
nummer 88 van in totaal 107 gemeenten die de index hebben ingevuld4.

Figuur 4 Resultaten van de Lokale Duurzaamheidsmeter

Figuur 4 laat zien dat op alle drie de P’s Gemeente Woudenberg op ten minste één thema
onvoldoende scoort: Duurzaamheid en samenleving voor de people-kant, Klimaat en energie voor de
planet-kant en MVO/Duurzaam ondernemen (en duurzame mobiliteit) voor de profit –kant.

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid
Een ander monitoringssysteem is Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014. In opdracht
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Telos voor alle 403 Nederlandse gemeenten
aan de hand van 90 indicatoren de duurzaamheidsscore in kaart gebracht. De uitkomst blijkt sterk
afhankelijk van onder andere de grootte van de gemeente, het type stad en de geografische ligging.

4

Op www.duurzaamheidsmeter.nl/LDM is uitgebreide informatie te vinden over dit instrument, waaronder
ook de vragenlijsten. De cijfers die in Figuur 4 zijn gepresenteerd, verschillen iets met de scores op de
website, omdat er na het insturen van de resultaten nog een aantal aanvullingen zijn geweest. Deze zijn
wel in Figuur 4 verwerkt, maar konden niet op de website worden aangepast.
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Tabel 1 Scores van de totale duurzaamheid en de drie P’s voor Woudenberg (positie in de betreffende ranglijst staat
tussen haakjes achter de score vermeld) (bron: Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014. Op zoek
5
naar de lokale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten , Telos, www.telos.nl)

Totale score
Woudenberg

57,18 (13)

Score people
(sociaal-cultureel)
62,63 (5)

Score planet
(ecologisch kapitaal)
54,66 (69)

Score profit
(economisch)
54,25 (77)

Zoals in Tabel 1 is af te lezen, scoort Woudenberg als vijfde voor het people-deel van de in totaal 403
gemeenten erg hoog. Kenmerken van de meeste van gemeenten die hier hoog scoren zijn dat zij in
de luwte van de grote steden liggen, waardoor zowel de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen
als de sociale cohesie en participatie hoog zijn, terwijl de werkloosheid en criminaliteit laag zijn,
typische voorbeelden van het ruimtelijk uitsorteren van lusten en lasten. In totaal een 13e plaats is
een mooie score.

Klimaatmonitor
In de Klimaatmonitor staat per gemeente, provincie of ander gebied aangegeven welke CO2- en
andere broeikasgassen er uitgestoten worden, waar ze vandaan komen en in welke hoeveelheden.
Ook zijn er verschillende overzichten beschikbaar van de hoeveelheid energie die gebruikt wordt en
hoeveel hernieuwde energie opgewekt wordt. De hoeveelheden worden per branche geregistreerd.
Klimaatmonitor is een handige website met een uitgebreide databank. De Klimaatmonitor is
onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s met de daarbij behorende sub thema’s. De beschikbare
gegevens variëren van de klimaatambities en -activiteiten van gemeenten, activiteiten van hun
doelgroepen zoals het aantal aardgasauto’s dat in een gemeente rondrijdt of het aantal uitgereikte
energielabels tot uiteindelijke effecten als het gasgebruik van woningen per wijk en buurt en de via
windenergie opgewekte elektriciteit.
Klimaatmonitor is zeer geschikt voor gegevens van de planet-kant van duurzaamheid, bijvoorbeeld
de CO2-voetafdruk (zie ook bij Planet – nu, verder in dit hoofdstuk).

Dus…
Eigenlijk is de enige conclusie die getrokken kan worden uit de verschillende instrumenten dat
duurzaamheid veel omvattend is en dat de scores daardoor zo uiteen lopen. Omdat we in een
duurzaamheidsplan bezig zijn met het ontwikkelen van beleid, past de lokale duurzaamheidsmeter
het beste bij wat we in dit plan voor ogen hebben. De resultaten die de lokale duurzaamheidsmeter
laat zien, gaat, in tegenstelling tot de andere instrumenten, over ambities en niet zo zeer over de
behaalde resultaten.
Hiermee is uiteraard niet gezegd dat deze instrumenten geen waardevolle informatie leveren!

5

Deze nationale monitoring studie naar gemeentelijke duurzaamheid is door Telos uitgevoerd in opdracht
van de Directie Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te ’s-Gravenhage.
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People – nu
Gemeente Woudenberg is een relatief jonge gemeente; 72 procent van de inwoners is jonger dan 65
jaar. Er zijn relatief weinig eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens, veel grote huishoudens
(met meer dan 3 kinderen), weinig bijstandsgezinnen. Ook het risico om in armoede op te groeien is
beduidend lager dan in de rest van de regio. Het percentage vroegtijdig schoolverlaters ligt in
Woudenberg relatief laag ten opzichte van de regio.
De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van het sociale domein. De gemeente
Woudenberg krijgt er naar verwachting drie grote taken bij, te weten:




de invoering van de Participatiewet;
de overgang van diverse functies uit de AWBZ naar de Wmo;
de nieuwe Jeugdwet.

Binnen de gemeente zijn de voorbereidingen volop gaande. In het beleidsplan ‘Beleidskader voor de
transities binnen het sociaal domein - Naar een nieuwe sociale infrastructuur in Woudenberg’ staan
de plannen beschreven. Door de omvang van het sociaal domein-beleid wordt dit leidend in de
organisatie boven al het overige beleid.
Voor wat betreft de verankering van duurzaamheid in de organisatie doet Gemeente Woudenberg al
veel. Zo is duurzame ontwikkeling uitgewerkt in verschillende strategische visies (toekomstvisie,
structuurvisie) en streeft de gemeente bij haar personeelssamenstelling naar een evenredige
afspiegeling van de lokale samenleving en naar vrouwen op leidinggevende posities.
Ook op het gebied van het mobiliseren van de burgerkracht in de vorm van burgerparticipatie doet
Woudenberg het goed. Door structureel aandacht te besteden aan het betrekken van inwoners (al
dan niet vertegenwoordigd in een belangengroep) komen ontwikkelingen tot stand waarbij de
people-kant een goede rol vervult (bijvoorbeeld de totstandkoming van de toekomstvisie en de
bezuinigingsdialoog). Ook een wijkgerichte aanpak en het faciliteren van duurzame
burgerinitiatieven (Stichting Duurzaam Woudenberg) wordt actief gedaan.
Op het vlak van ‘Duurzaamheid en samenleving’ scoort de gemeente slecht. Dit wordt veroorzaakt
door het ontbreken van bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeente en werkgevers aan een
lokale/regionale agenda voor duurzame inzetbaarheid van mensen, het achterwege blijven van
ondersteuning van voorlichting en bewustwording gericht op het verduurzamen van
(consumptie)gedrag van de inwoners, de gemeente is geen Millennium- of fairtradegemeente en
ook geen actief lid van de vereniging voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). Dit onderdeel behoeft
zeker aandacht.

Planet – nu
Gemeente Woudenberg is een moderne dorpsgemeenschap, duurzaam en groen, waar rust en
ruimte centraal staan. Een ideale plaats om te wonen maar ook om als recreant te verblijven. Ook
sporters kunnen gebruik maken van de vele buitensportmogelijkheden die Woudenberg te bieden
heeft. De gehele omgeving leent zich voor verdere uitbouw van recreatie, sport, rust en onthaasting
in wederkerige relatie met gezondheidszorg en educatie voor zowel de dorpsbewoners als
bezoekers.
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Voor het planet-deel werkt Gemeente Woudenberg momenteel met het (verouderde)
milieubeleidsplan 2008 – 2011. In dit plan worden vooral de wettelijk verplichte milieuthema’s
belicht.
Milieubeleidsplan 2008 – 2011
Over duurzaamheid zijn in de vorm van klimaat in dit plan de volgende ambities opgenomen:
1.
2.
3.

4.

De gemeente Woudenberg geeft zelf het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven door zelf alleen duurzaam
opgewekte energie te benutten voor alle gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting in 2012;
Ten opzichte van 2007 wordt in 2012 10 % minder energie gebruikt bij bestaande bouw -waaronder gemeentelijke
gebouwen - en bij openbare verlichting;
De gemeente Woudenberg stimuleert duurzaam bouwen en geeft het goede voorbeeld door zelf de principes van
duurzaam bouwen toe te passen in alle fasen van het planproces (initiatief, ontwerp, uitvoering, oplevering) op de
(ver)bouw van gemeentelijke gebouwen;
Woudenberg beheert klimaat / energie op een ‘Actief’ niveau zoals geformuleerd op de prestatiekaarten ‘Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC)’ en ‘Energie Prestatie op Locatie (EPL)’ van SenterNovem. Zij zet sterk in op voorlichting
over duurzaam bouwen aan burgers en bedrijven. EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw: hoe
lager de EPC des te beter de energie-efficiëntie (bij een EPC van 0 is een gebouw energieneutraal). EPL is een maat
voor de energetische kwaliteit van een hele bouwlocatie, inclusief de energievoorziening die voor en/of in deze
locatie is aangelegd. De schaal loopt van 0 tot 10 (10 is een ideaalsituatie waarbij geen fossiele brandstoffen worden
gebruikt).

Ambitie 1 is gerealiseerd: de gemeente koopt groene energie in voor de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.
De tweede ambitie is niet gerealiseerd. Volgens de klimaatmonitor is het energieverbruik over de jaren nagenoeg gelijk
gebleven. De gemeente heeft zelf geen duidelijk overzicht van haar eigen energieverbruik. Bij de verbouwing van het
gemeentehuis in 2013 is ambitie 3 vormgegeven door het aanpassen van de verlichting (op basis van
bewegingsdetectoren). Het kantorendeel is ingericht met flexplekken. Hierdoor is ruimte bespaard, waardoor alle
ambtenaren in een gebouw passen en de huur van extra kantoorruimte (Inbo) niet meer nodig is. Ambitie 4 is niet uit de
verf gekomen. Voorlichting of advies over duurzaam (ver)bouwen bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen wordt alleen op
verzoek van de aanvrager gegeven.

Figuur 5 geeft een verdeling van de hoeveelheid CO2 die er binnen de Gemeente Woudenberg
wordt uitgestoten. Daarin komt naar voren dat het overgrote deel van de uitstoot afkomstig is van
de gebouwde omgeving en van verkeer en vervoer. Het grootste deel, afkomstig van de gebouwde
omgeving, is te herleiden tot ‘woningen’ en ‘commerciële dienstverlening’. Voor verkeer en vervoer
is dat voor het overgrote deel ‘wegverkeer’6. De CO2-uitstoot is berekend over gas, elektriciteit,
warmte en afval.

6

Dit is exclusief de uitstoot afkomstig van autosnelwegen.
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Figuur 5 De CO2-emissie (in ton) van gemeente Woudenberg, totaal over 2011 (voor zover centraal bekend) Bron:
7
Klimaatmonitor

In Figuur 6 is de CO2-uitstoot omgerekend naar inwoner, wat een goede maatstaf is van hoe
Woudenberg presteert ten opzichte van ‘de rest’. Hier zien we dat een inwoner van Gemeente
Woudenberg bovengemiddeld veel CO2 uitstoot vergeleken met de inwoners van de provincie
Utrecht, maar net onder het landelijk gemiddelde blijft. Ook kunnen we zien dat Gemeente
Woudenberg meer CO2 uitstoot bij 3 categorieën, namelijk woningen, verkeer en vervoer en
huishoudelijk afval.

7

Voor deze grafiek heeft Klimaatmonitor de volgende bronnen geraadpleegd: CBS-Bevolkingsstatistiek,
Nederlandse Emissieregistratie, Rijkswaterstaat Afvalmonitor, www.energieinbeeld.nl, Gemeente,
CO2MPAS, NVRD, Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen, rapport CBS, ECN, PBL, RVO,
Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2-emissiefactoren.
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Figuur 6 De CO2-uitstoot (in ton) per inwoner van gemeente Woudenberg ten opzichte van de CO2-uitstoot per
inwoner van provincie Utrecht, landsdeel West en heel Nederland. Bron: Klimaatmonitor

Bij verder inzoomen op de CO2-uitstoot blijkt dat bij woningen de uitstoot voor tweederde door
gasverbruik wordt veroorzaakt en voor een derde door elektriciteitsverbruik. Bij huishoudelijk afval
wordt de grootste CO2-uitstoot veroorzaakt door huishoudelijk restafval.
Zoals uit Figuur 4 al bleek is voor ‘Planet’-beleid op het gebied van klimaat en energie nog een
wereld te winnen in Gemeente Woudenberg. Dit komt met name doordat de gemeente zichzelf
geen concrete doelen heeft gesteld voor energiebesparing bij gebouwen of doelstellingen om als
gemeentelijke organisatie klimaatneutraal te zijn, geen actueel plan heeft, zelf geen duurzame
energie opwekt en ook het potentieel hiervan niet in kaart heeft gebracht. Het ontbreekt dus vooral
aan inzicht in wat er bespaard kan worden en wat er mogelijk is binnen de gemeente(lijke
organisatie).
Voor Natuur en water scoort de Gemeente Woudenberg goed. De gemeente geeft ruimte aan
ecologisch beheer, heeft bijvriendelijk- en bomenbeleid, beschikt over een integraal plan voor
duurzaam waterbeheer en heeft beleid dat gericht is op het zoveel mogelijk open houden van de
bodem voor het infiltreren van regenwater.
Op het vlak van afval en vervuiling doet Gemeente Woudenberg het goed. De hoeveelheden
ongesorteerd afval zijn de afgelopen jaren afgenomen en het gebruik van kraanwater wordt
gestimuleerd.
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Het rioleringsplan heeft als uitgangspunt de trits van ‘preventie, scheiden en zuiveren’, de gemeente
gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en heeft een goed beeld van bodem- en
luchtkwaliteit en de geluidlast.
Landelijk beleid
In maart 2014 is in Nederland een nieuwe koers aangekondigd voor het te volgen milieubeleid. In het milieubeleid komt
er meer nadruk te liggen op volksgezondheid, duurzaamheid, internationale samenwerking en versimpeling van
wetgeving. Volksgezondheid komt centraal te staan. Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil het kabinet in EU-verband
strenge afspraken maken om de uitstoot door transport te verminderen. Ook wil het kabinet gezondheidsproblemen
door stoffen als microplastics voorkomen, door de introductie van nieuwe stoffen kritisch te monitoren.
Het stimuleren van duurzaam handelen staat tevens op de agenda. Het programma 'Duurzaam Doen', dat het kabinet
lanceerde, biedt concrete handelingsperspectieven voor mensen die duurzaamheid belangrijk vinden. Versimpelde
wetgeving moet de noodzakelijke aanpak en innovaties mogelijk maken.

Profit – nu
In Woudenberg werken ongeveer 4.500 mensen bij een kleine 800 bedrijven en instellingen. De
gemeente geeft hier blijvend aandacht en ondersteuning aan, waardoor het ondernemersklimaat en
de leefbaarheid in Woudenberg worden bevorderd. Dit gebeurt door de geregelde contacten met de
ondernemers en de korte lijnen tussen het bestuur van Woudenberg en ondernemend Woudenberg,
waarvoor de bedrijvencontactfunctionaris intermediair en eerste aanspreekpunt is. Woudenberg
heeft een ondernemersvereniging, DES Woudenberg. Iedereen die in Woudenberg-Centrum een
detailhandel of horecaonderneming drijft, kan lid worden. Daarnaast kunnen ondernemers zich
aansluiten bij Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW).
Figuur 4 geeft een beeld van het profit-deel voor Gemeente Woudenberg. Dit laat zien dat duurzaam
inkopen in zoverre is ingebed dat duurzaamheid het uitgangspunt van het inkoopbeleid is en
duurzaamheid transparant wordt meegewogen in alle aanbestedingstrajecten (de principes van
EMVI8 worden toegepast). Waar relevant, verlangt de gemeente van leveranciers dat ze zich inzetten
voor betere internationale arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld tegen kinderarbeid en hongerlonen).
In het gemeentehuis wordt fairtrade koffie en thee gedronken en er wordt 100% duurzame energie
ingekocht. Papierloos vergaderen, rekening houden met duurzaamheid bij de inkoop van
bedrijfskleding en –auto’s zijn nog enkele verbeterpunten.
Duurzame mobiliteit behoeft met 33 % score op de duurzaamheidsmeter aandacht. De gemeente
heeft geen beleid voor het terugdringen van CO2-uitstoot en verbeteren van de luchtkwaliteit,
elektrisch vervoer of het stimuleren van gebruik OV en fiets en ontmoedigen autogebruik.
Daarentegen zijn er wel speciale voorzieningen rond scholen, zijn veel woonstraten ingericht als 30
km-zone en voert de gemeente projecten uit met positieve neveneffecten op het gebied van
duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de rotondedoseerinstallatie op de rotonde N224N226, die de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd en wachtrijen verminderd (en
daarmee de uitstoot van CO2). Daarnaast bereidt de gemeente projecten voor die veilig en
aantrekkelijk fietsen stimuleren.

8

EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Naast prijs worden ook andere, kwalitatieve
criteria zoals duurzaamheidsaspecten in de beoordeling meegenomen.
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MVO/ duurzaam ondernemen verdient aandacht, gelet op de score van 13 procent. De gemeente
heeft geen loket voor het samenbrengen van vragen en aanbod voor duurzaam bouwen en
renoveren, geen coördinator duurzaam bouwen en er wordt op de bouwplaats niet tot nauwelijks
gehandhaafd op de EPC9. De gemeente heeft geen duurzaamheidslening of biedt bedrijven gratis
toegang tot meetinstrumenten (bijvoorbeeld de milieubarometer10). De gemeente heeft wel een
ondernemersloket waar vragen over duurzaamheid en MVO gesteld kunnen worden.

Afspraken regionaal, landelijk, Europees, mondiaal
Zowel mondiaal, Europees, nationaal als regionaal liggen er forse uitdagingen op het gebied van
klimaat en energie. De diverse ambities op de verschillende niveaus zijn hieronder weergegeven.
In Europa is onlangs afgesproken dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen veertig procent lager
moet liggen dan het niveau in 1990. Het energieverbruik in Europa moet voor 27 procent uit
duurzaam opgewekte energie bestaan. De nieuwe doelstellingen lijken streng, want momenteel is
het doel voor 2020 de ’20-20-20’-lijn: twintig procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, twintig
procent meer hernieuwbare energie als zon en wind en twintig procent meer energie-efficiëntie.
De nationale overheid stelt zich de volgende doelstellingen:
 20% CO2-reductie in 2020
 14% duurzame energie in 2020
 De Nederlandse inzet in de EU voor een doel in 2030 is ten minste een broeikasgasreductie
van 40% ten opzichte van 1990, zoals recent voorgesteld door de Europese Commissie11
Provincie Utrecht:
 In 2040 is de provincie klimaatneutraal.

SER Energieakkoord
In het Energieakkoord (SER, 2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties
afgesproken dat in 2023 16 procent hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. Er zijn bindende
afspraken gemaakt over energiebesparing, schone energietechnologieën en het klimaatbeleid.
De uitvoering hiervan moet leiden tot duurzame groei en groene werkgelegenheid, 15 duizend extra
voltijdsbanen tot en met 2020, met een accent op de eerstkomende jaren. Dit zou gerealiseerd
moeten worden door werk voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, groei van de cleantech
industrie en door investeringen in energie-efficiency bij de bestaande energie-intensieve industrie.
Het Rijk reserveert in deze kabinetsperiode circa € 70 miljoen om diverse ondersteunende
maatregelen te financieren, zoals de overeenkomst voor het faciliteren van gemeenten bij lokale en
regionale energiebesparing en -opwekking, het verstrekken van het indicatief energielabel, het
expertisecentrum voor energiebesparing, betere handhaving van de Wet milieubeheer.
De opgave van de ondersteuningsstructuur in het Energieakkoord bestaat uit de volgende
onderdelen:

9
10
11

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt.
www.milieubarometer.nl/aanbod
De uiteindelijke hoogte zal worden bepaald rekening houdend met het Impact Assessment18 van de
Europese Commissie en ontwikkelingen rond de mondiale klimaatafspraken.
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1. Stimuleren Energieke Samenleving;
2. Energiebesparing particuliere sector, huursector, bedrijven en maatschappelijk vastgoed
(vooral onderwijsvastgoed);
3. Decentrale duurzame energieopwekking.
Het uitgangspunt van de ondersteuningsstructuur is om het beschikbare budget enerzijds in te
zetten voor het bundelen en beschikbaar maken van kennis en expertise op landelijk niveau. En
anderzijds voor het versnellen en opschalen van bestaande lokale/regionale initiatieven voor
energiebesparing en opwekking.
Het ondersteuningsprogramma voor gemeenten
Het ondersteuningsprogramma Energie voor gemeenten bestaat uit twee onderdelen:
1. Deelprogramma gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren): Dit is een
ondersteuningsstructuur voor lokale en regionale energiebesparing en -opwekking in de
gebouwde omgeving. Hiervoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de periode
2014 - 2016 aan de VNG een subsidiebijdrage beschikbaar gesteld van in totaal € 15 miljoen.
Dit bedrag wordt met name ingezet voor regionale ondersteuning en voor expertise- en
competentieontwikkeling.
Het SER Energieakkoord ziet hulp bij energieopwekking én energiebesparing als belangrijke
rol voor gemeenten. Zo is de gemeente bijvoorbeeld aan zet voor het opzetten van een
energieloket. De voorbereidingen bij Gemeente Woudenberg voor een gezamenlijke aanpak
zijn inmiddels gestart met regiogemeenten (gemeente Leusden, Amersfoort, Baarn, Soest en
Bunschoten gaan gezamenlijk een aanvraag indienen).
2. Deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame
energieproductie: Dit is ondersteuning van gemeenten bij de overige ambities uit het
Energieakkoord. Het gaat daarbij om het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij
bedrijven (Wet Milieubeheer), maatregelen ten behoeve van verduurzaming van de sociale
huurvoorraad, het maatschappelijk vastgoed (o.a. schoolgebouwen), openbare verlichting,
mobiliteit en transport en duurzame energieopwekking.
In tegenstelling tot het deelprogramma gebouwde omgeving is voor deze ondersteuning
geen budget beschikbaar voor gemeenten. De ondersteuning houdt in dat de VNG zelf extra
capaciteit inzet om gemeenten te adviseren bij de realisatie van deze doelstellingen uit het
SER Energieakkoord. VNG zal ondersteunen met de gebruikelijke producten op het gebied
van dienstverlening (bijeenkomsten en publicaties) en een platformfunctie (verzamelen en
delen van praktijkervaringen). Voor kennis en praktijkervaringen zijn bestaande databanken
en/of kenniscentra ter beschikking. De VNG blijft de rol van belangenbehartiger uitoefenen
voor bijvoorbeeld het signaleren van knelpunten rond wet- en regelgeving.
Ondersteuning voor decentrale duurzame energieopwekking
Om de decentrale duurzame energieopwekking te bevorderen, is met ingang van 1 januari 2014 de
regeling ‘Verlaagd tarief’ in werking getreden, ook wel bekend als ‘postcoderoos’. Bij deze regeling
komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een
belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze
regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in
een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Met deze regeling kunnen
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inwoners die zelf geen (geschikt) dak
hebben12, in de gelegenheid gesteld om toch
hun ‘eigen’ duurzame energie op te wekken.
De postcoderoos-regeling wordt na 4 jaar
door de overheid geëvalueerd, maar de
regeling op basis van de postcoderoos wordt
voor 10 jaar gegarandeerd. Daarna gaan de
dan geldende regels gelden.

Proces van de ‘postcoderoos’ in het kort:
1. Er wordt een coöperatie opgericht;
2. De coöperatie investeert in de zonnepanelen die door
lokale installateurs worden geplaatst (goed voor de
lokale economie!);
3. Er wordt een productieaansluiting aangevraagd;
4. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het net (een
energiebedrijf), niet aan het gebouw;
5. De leden ontvangen een belastingkorting op de
opgewekt hernieuwbare energie.

Momenteel worden voor Woudenberg
voorbereidingen getroffen voor een pilot. Het
gaat hier om 80 zonnepanelen op het
Cultuurhuis. Dit is een initiatief van een inwoner van de gemeente.

12

Bijvoorbeeld bewoners van een appartementencomplex, flatgebouw, of een woning met een ongeschikt
dak of beschaduwd door bomen.
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5. Eindbestemming: Ambitie van Gemeente Woudenberg
Dit hoofdstuk beschrijft de ambities van de Gemeente Woudenberg. Ambities zijn richtinggevend en
hebben over het algemeen betrekking op de lange termijn (tot 2030), en in een aantal gevallen op
de middellange termijn (2020). Doelstellingen dienen op korte termijn te worden gerealiseerd
(uiterlijk 2018). Het jaarlijks op te stellen duurzaamheidsprogramma kwantificeert deze ambities en
doelstellingen in concrete activiteiten.
Duurzaamheid vraagt om een integrale benadering. De basis voor het duurzaamheidsplan is al
gelegd in de toekomstvisie. Daar wordt onder andere de visie neergezet van Woudenberg als een
duurzaam, groen en prettig leefbaar dorp.
Toekomstvisie Woudenberg2030
In de Toekomstvisie Woudenberg2030 zijn voor de gemeente Woudenberg vier kernwaarden beschreven:
1
2
3
4

Woudenberg: klein, hecht, zorgzaam en pluriform dorp
Woudenberg: Levendig dorp om prettig in te wonen
Woudenberg: groen en duurzaam dorp waar ruimte en rust centraal staan
Woudenberg als agrarisch en bedrijvig dorp.

Ambitie Gemeente Woudenberg
Gemeente Woudenberg vindt het belangrijk dat Woudenberg in de toekomst ook een plek blijft
waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar bedrijven zich graag vestigen. Een hechte
gemeenschap waar niemand buiten de boot valt. Bij de Toekomstvisie Woudenberg2030 zijn de
piketpaaltjes al geplaatst, waardoor we nu de volgende bijpassende ambitie kunnen formuleren:

Gemeente Woudenberg is in 2030 een duurzame gemeente,
waarbij iedereen meewerkt om duurzaamheid na te streven.

Het is duidelijk dat we samen in beweging moeten komen. De opgave is zeker niet alleen een
technische opgave. Er zijn immers vele bewezen technieken voorhanden! Het is vooral ook een
organisatorische opgave, waarbij de kunst is om energie los te maken, een beweging te ontwikkelen
en uiteindelijk te investeren. Oftewel, dit is geen expeditie van de gemeentelijke organisatie alleen,
maar van de hele Woudenbergse samenleving!
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6. Routes naar de eindbestemming
Bij een expeditie horen routes: welke weg gaan we nemen en welke afslagen nemen we wel en
welke juist niet. Deze routes zijn de verschillende doelen die we formuleren waarmee we de ambitie
ook waar kunnen maken. Voor het behalen van de eindbestemming is het niet de bedoeling dat we
met zijn allen één route gaan nemen. We splitsen ons op en iedereen neemt de route die bij hem of
haar past. Van elke route nemen we ervaringen en souvenirs mee die er samen voor zorgen dat we
de eindbestemming kunnen bereiken. Aandachtspunt hierbij is dat de doelen die we voor elke route
formuleren in verhouding staan tot wat we kunnen vragen, bijvoorbeeld aan financiële middelen en
capaciteit. Het heeft in tijden van bezuinigingen geen zin om projecten voor te stellen die grote
investeringen vereisen. Dit kan zorgen voor een negatief imago rond het thema duurzaamheid.
Door onderweg contact te houden met elkaar, maken we gebruik van elkaars ervaringen en dat
maakt dat we met zijn allen, gezond en wel, de eindbestemming halen.
Boven alles staat de maatschappelijke opbrengst. Zoals eerder gezegd, biedt duurzaamheid nieuwe
kansen en uitdagingen voor onder andere economie, werkgelegenheid, vergroten van de
betrokkenheid van inwoners, sociale cohesie en kostenbesparingen op energie en materiaalgebruik.
Als gemeente kunnen we het goede voorbeeld geven en duurzame initiatieven stimuleren. Het is
optimaal indien iedereen hieraan een bijdrage kan en wil leveren.

Figuur 7 Verschillende routes naar de eindbestemming

Successen op het gebied van duurzaamheid kan leiden tot een positief imago voor de gemeentelijke
organisatie. Hiermee kan een sneeuwbaleffect naar de samenleving in gang worden gezet.
Daarnaast gaan we met de projecten inzetten op samenwerking en creatief op zoek naar win-win
situaties. Wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het levensbestendig maken van woningen, dan is
het handig om meteen te praten over energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld isolatie (het
liefst geplaatst door de lokale ondernemer!). Dit heeft naast comfort ook een lagere energierekening
als gevolg.
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Route 1: Een duurzame gemeentelijke organisatie
Het is belangrijk om te focussen op dingen waar je als gemeentelijke organisatie invloed op hebt. Dat
is in eerste instantie uiteraard de eigen organisatie. Als we als gemeente duurzaamheid willen
uitdragen, betekent dat ook dat we zelf het goede voorbeeld geven. Door ook zelf in te zetten op
energie-efficiëntieverbetering, energiebesparing en duurzame energie en daarbij de verbinding te
zoeken met de ketenpartners en tussen het fysieke met het sociale domein geeft zij het belang van
deze ambitie aan. Bovendien laat ze zien dat het ook echt kan, als de wil er maar is. Hiervoor is
inbedding van duurzaamheid in de eigen organisatie belangrijk. Investeringen in energie besparen en
in duurzame energie, betalen zichzelf op termijn terug.
Daarnaast wordt ingezet op verbinding met de samenleving. Voor mensen met een afstand tot de
maatschappij betekent dit dat zij mogelijkheden krijgen om mee te doen. Ook hier geldt dat
samenwerking met verschillende doelgroepen voor iedereen een verrijking kan zijn.
Voor de medewerkers wordt gezocht naar een optimale mix van opleiding en andere mogelijkheden,
zodat iedereen zich kan ontwikkelen tot een niveau dat het beste past bij de medewerker en de
organisatie. Wanneer dit wordt nagestreefd, zal uitval laag blijven.

Route 2: Duurzame inwoners
Inwoners van de Gemeente Woudenberg zijn een belangrijke partner voor het bereiken van een
duurzame samenleving. Zij zijn het die zich als vrijwilliger inzetten, die zorgen dat de lokale
economie draait en die helpen het milieu minder te belasten door bewust om te gaan met energie
en grondstoffen.
Burgerinitiatieven worden aangemoedigd en gefaciliteerd. Hiermee wordt niet zozeer een financiële
ondersteuning bedoeld, maar moet gedacht worden aan faciliteren in de zin van gebruik maken van
elkaars kennis, ervaring en netwerk.
De inwoner van Woudenberg heeft zelf invloed op haar consumptiepatroon. Of het nu gaat om
energiegebruik, voedsel, vervoer, aanschaf van materialen of het scheiden van afval, op alle
terreinen geldt dat door bewust gedrag er veel kan worden bereikt voor een duurzaam
Woudenberg. De invloed van de Woudenberger is groot!

Route 3: Duurzame bedrijven en organisaties
Ondernemers zijn zich steeds vaker bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er zijn
verschillende redenen waarom het voor hen interessant is om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Het levert kostenbesparingen op door bijvoorbeeld lagere energiekosten en het
verminderen van afval. Daarnaast is duurzaam ondernemen goed voor het imago van een bedrijf. De
markt vraagt steeds meer naar duurzame producten en bedrijven.
Door thema’s op de gemeentelijke agenda te verbinden met elementen van het ondernemerschap,
kunnen maatschappelijke problemen op vernieuwende wijze worden aangepakt. Te denken valt aan
thema’s rond leefbaarheid, veiligheid, energie, arbeidsparticipatie van jongeren, allochtonen en
gehandicapten, en diversiteit en integratie. Coalities tussen maatschappelijke organisaties en
bedrijven zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen, waar MVO als thema naadloos inpast.
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7. Reisschema’s
We weten de eindbestemming en via welke routes we daar willen komen. Nu is het moment
gekomen om na te denken over wat we onderweg nodig hebben; wat willen we gaan zien, wat moet
er in de rugzak, hoeveel geld moeten we meenemen, hoe gaan we ons verplaatsen en hoe zorgen
we dat iedereen weet waar we zijn en of we nog op schema liggen? Dit hoofdstuk geeft per route
een reisschema weer.

Reisschema route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie
Als gemeente gaan we het goede voorbeeld geven. Dat doen we door kritisch naar onszelf te kijken
en te handelen. We streven naar een duurzame organisatie in 2020.

Tussenstop 1: Duurzaamheidscoördinator en -ambassadeurs
Zoals eerder gezegd is een actieve rol van de gemeente een voorwaarde. Dit begint bij de mensen
zelf. Door een duurzaamheidscoördinator aan te wijzen, krijgt duurzaamheid een duidelijke plaats
binnen de organisatie. Projecten die nodig zijn om de doelen en ambities te realiseren, worden
vanuit de duurzaamheidscoördinator geïnitieerd en gecoördineerd. Om de coördinator geen
roepende in de woestijn te laten zijn, wordt op elke afdeling een duurzaamheidsambassadeur
aangesteld die verantwoordelijk is voor de borging van duurzaamheid binnen de organisatie. Zo
wordt duurzaamheid binnen de organisatie zichtbaarder en weet iedereen bij wie hij of zij terecht
kan voor vragen en ideeën.
De duurzaamheidscoördinator zorgt ook voor een goede verbinding naar buiten. Waar mogelijk
wordt samenwerking gezocht met inwoners (ook jongeren!), belangenorganisaties, bedrijven en
instellingen. Ook treedt deze op als contactpersoon naar andere gemeenten (en onderzoekt actief
naar mogelijkheden voor samenwerking) en overige overheden.
Door een duurzaamheidscoördinator voor 2 dagen per week aan te stellen, kunnen projecten
serieus van de grond komen.

Tussenstop 2: Gebouwen, kantoren en openbare verlichting
Om als gemeentelijke organisatie duurzaam te zijn, moeten de komende jaren stappen worden
genomen. Daarbij is het laaghangend fruit natuurlijk het meest voor de hand liggend om als eerste
mee aan de slag te gaan. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de mate van invloed die een
gemeente kan uitoefenen afgezet tegen het energiegebruik.
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Tabel 2 De bijdrage van de verschillende organisatieonderdelen en de invloed die de gemeentelijke organisatie hierop
heeft. (bron: Stappenplan klimaatneutrale gemeentelijke/provinciale organisatie, Een generieke benadering,
Builddesk, in opdracht van SenterNovem, 2008)

Grote
invloed
gemeente
Gemiddelde
invloed
gemeente
Kleine
invloed
gemeente

Grote bijdrage
energiegebruik
 Gebouwen en kantoren
 Openbare verlichting

 Scholen







Gemiddelde bijdrage
energiegebruik
Verkeersregelinstallaties
Wagenpark
Werk-werkverkeer
Woon-werkverkeer
Sporthallen en -centra

Kleine bijdrage
energiegebruik
 (Riool)pompen en gemalen
 Gemeentewerf



Hulpdiensten

 Culturele podia
 Bibliotheek

 Afvalinzameling

Willen we een goede inhaalslag maken, dan beginnen met datgene waar we grote invloed op
hebben én waar veel winst te behalen is: de eigen gebouwen en kantoren en openbare verlichting.
De gemeentelijke gebouwen moeten serieus onder de loep worden genomen. De gemeente heeft
verschillende gebouwen in eigendom en beheer. Daarnaast zijn er nog gebouwen die wel in
eigendom zijn, maar waarvan het onderhoud en beheer door een externe partij wordt uitgevoerd.
In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de gemeentelijke gebouwen en waar het gebouw voor wordt
gebruikt.
Tabel 3 Overzicht van de gemeentelijke gebouwen

Adres

Functie

De Bosrand

19

Milieustraat

Dorpsstraat

40

Cultuurhuis

Europaweg

4

Brandweerkazerne

Europaweg

6

Chill-out jongerencentrum?

Griftdijk

3B

Provinciale werf

Henschoterlaan

44

Algemene begraafplaats

Parklaan

1

Gemeentehuis (deels monumentaal, deels kantoor)

Een up-to-date duurzaam onderhoudsplan voor de gebouwen geeft inzicht in wanneer welke
maatregelen genomen moeten worden. Van deze gebouwen wordt afzonderlijk gekeken wat het
energieverbruik is, zowel voor gas als voor elektriciteit. Voor sommige gebouwen is het
energieverbruik wellicht verklaarbaar, voor andere gebouwen misschien niet. Door inzicht te krijgen
in (de ontwikkeling van) het energieverbruik kan een overzicht worden verkregen waar de meeste
winst te behalen is en kan een actieplan worden opgesteld. Ook inzicht in de mogelijkheden van het
opwekken van duurzame energie is belangrijk. Zo kunnen daken beschikbaar worden gesteld voor
het opwekken van duurzame (zonne-)energie en het groenafval ingezet worden voor het opwekken
van energie.
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Binnen de Gemeente Woudenberg is onvoldoende expertise aanwezig met de meest up-to-date
(technische) mogelijkheden op het gebied van energiebesparende maatregelen. Om een stap in de
goede richting te zetten als gemeentelijke organisatie, is het aangaan van een samenwerking met
een partij die dat overzicht wél kan bieden, noodzakelijk. Deze samenwerking kan verschillende
vormen hebben; van het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek tot het aangaan van een
samenwerking met een Energy Service Company (ESCo). De constructie met een ESCo (zie kader) is
het onderzoeken waard.
Wat is een ESCo?
ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de
energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten
te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie
te ontlasten.
De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en -management, etc. overneemt is meestal een consortium
van partijen, bestaande uit een technisch team en een financier, die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt
en op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energiedienstverlening aan de opdrachtgever
teruglevert.
Er is geen vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken, zoals
financiering, looptijden, etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker.
De eindgebruiker van energie kan via deze opzet haar energiehuishouding kwalitatief beter en/of goedkoper
georganiseerd krijgen. Daarnaast zijn voor de eindgebruiker (publiek of privaat) meer voordelen zoals
risicovermindering, PR/imagoverbetering, invulling van milieuwetgeving/-doelstellingen, minder vermogensbeslag en
meer mogelijkheden om te gaan focussen op kerntaken.

Voor openbare verlichting kan een soortgelijk traject worden doorlopen. Daarnaast is het goed te
weten dat als doelstelling in het SER Energieakkoord is opgenomen dat door renovatie en
verduurzaming van de openbare verlichting ten opzichte van 2013 een energiebesparing geleverd
wordt van 20% in 2020 en 50% in 2030. Na een inventarisatie van de huidige stand van zaken zullen
gemeenten, in samenwerking met het themateam duurzame verlichting (opgericht vanuit de Lokale
Klimaatagenda), worden geïnformeerd hoe de verduurzaming aangepakt kan worden.
In het inkoopplan 2014 is de gezamenlijke aanbesteding13 openbare verlichting opgenomen. Hierbij
willen we verduurzaming en financiële aspecten meenemen.
Het SER Energieakkoord zegt over maatschappelijk vastgoed het volgende: “Voortbouwend op
bestaande kennis zal de VNG eerst een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed bij
gemeenten maken. Op basis van de inventarisatie en de beschikbare informatie bij kennispartners
zal een repeteerbare (aanbestedings)aanpak worden opgesteld waarvan de feitelijke uitrol in 2015
kan starten. De VNG zal samen met initiatiefnemers van de Green Deal Regionale Samenwerking
kijken naar de mogelijke inzet op de verduurzaming van schoolgebouwen.”
Met het op te stellen actieplan wordt inzichtelijk waar het ‘laaghangend fruit’ geplukt kan worden in
de vorm van maatregelen en wat de kosten, maar vooral ook de baten zijn. Belangrijk dus om de
13

De gezamenlijke aanbesteding wordt uitgevoerd door gemeenten die een contract hebben met Citytec,
onder regievoering van IBMN.
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ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten te houden zodat wanneer zich kansen
voordoen, hier voortvarend op kan worden geanticipeerd.

Tussenstop 3: Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid
Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking werk te
bieden14 en om stages en leerwerkplekken aan te bieden. Daarmee investeren we duurzaam in
toekomstmogelijkheden van mensen. Door de verschillende taken waar de gemeente
verantwoordelijk voor is te combineren, kan invulling worden gegeven aan het people-deel van de
organisatie.
De gemeente is voornemens om kansen te bieden aan mensen die nu een achterstand hebben op de
arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door hen gestructureerd en als onderdeel van de gemeentelijke
organisatie in te zetten. Nu gebeurt dit nog vaak op ad hoc basis.

Daarnaast is duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie een
continu punt van aandacht. Dit is vastgelegd in de HRM-nota en uit zich onder andere in aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling en ouderenbeleid. In een omgeving die steeds dynamischer wordt en
een organisatie die zich verder ontwikkelt naar een klantgeoriënteerde en resultaatbewuste
organisatie is een andere kijk op mens en werk nodig. Een andere kijk vraagt om patronen te
doorbreken en samen een nieuwe dynamiek te vinden. Initiatiefrijk, één van onze kernwaarden,
vraagt van medewerkers dat zij regie en verantwoordelijkheid nemen. Ook vraagt dit dat zij in staat
zijn mee te bewegen met de ontwikkelingen in de organisatie, te leren en in ontwikkeling te blijven.
Medewerkers willen wij meer bewust maken van de urgentie en de mogelijkheden om zich te blijven
ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijk van de organisatie en de
medewerkers, waarbij het accent bij de medewerkers zelf ligt. Investeren in de ontwikkeling van alle
medewerkers staat centraal. We willen medewerkers stimuleren om te werken aan hun
ontwikkeling en na te denken over hun eigen loopbaan.

Tussenstop 4: Gemeente Woudenberg als Fairtrade gemeente
Om Fairtrade Gemeente te worden, moeten de gemeente en haar inwoners actief zijn in het
bevorderen van eerlijke handel. Dit hangt nauw samen met het duurzaam inkopen. Het gaat hier om
goede werk- en leefomstandigheden van de mensen (geen kinderen!) die onze producten
produceren. Niet alleen hier, maar ook voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden.
De gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes campagnecriteria.
1
2

14
15

Een werkgroep stimuleert fairtrade: Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven
neemt om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden.
De lokale overheid kiest fairtrade: Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade.
De gemeente neemt dit op in beleid en koopt fairtrade in.15

De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 banen voor arbeidsbeperkte mensen.
In het inkoopbeleid van de Gemeente Woudenberg wordt met duurzaam inkopen al aandacht besteed
aan fairtrade. Een waardevolle aanvulling van het inkoopbeleid zou het circulair inkopen kunnen zijn. Bij
circulair inkopen gaat het om andere, innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen
(performance based prestatiecontracten) of pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf reeds
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3
4
5
6

Winkels en horeca verkopen fairtrade producten: In plaatselijke winkels verkopen ze
duidelijk zichtbaar eerlijke producten. Horecazaken serveren fairtrade producten.
Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade: Lokale bedrijven en maatschappelijke
organisaties kopen en gebruiken fairtrade producten.
Lokale (media)aandacht voor fairtrade: Er bestaat een strategie om de campagne
langdurig in het nieuws te houden. De werkgroep organiseert publieksevenementen.
Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen: De werkgroep ondersteunt of
onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.

Een Fairtrade gemeente is dus alleen mogelijk in samenwerking met de samenleving! Een
samenwerking met de al bekende organisaties is een goede start.

Tussenstop 5: Verduurzamen mobiliteit
Om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Woudenberg te kunnen blijven
garanderen, heeft de gemeente zelf voertuigen in gebruik. Deze zijn op dit moment niet allemaal
even milieuvriendelijk. Wanneer bedrijfswagens aan vervanging toe zijn, moeten de
milieuvriendelijke alternatieven serieus worden overwogen. Gedacht kan worden aan elektrisch
rijden of rijden op gas. Vervanging wordt voorafgegaan door een afweging of aanschaf van een
nieuw voertuig werkelijk nodig is of dat door het anders inrichten van de werkzaamheden en slim
combineren dit niet meer nodig is. Hier kan ook buiten de gemeentegrenzen worden gekeken!
Naast de gemeentelijke voertuigen komen de medewerkers ook met verschillende voertuigen naar
hun werkplek. Met beleid kan gestuurd worden op de wijze waarop een medewerker zich voor het
werk verplaatst. Uiteraard is verplaatsen niet voor iedere medewerker elke keer noodzakelijk;
binnen de gemeente zijn voldoende voorzieningen om thuis te werken. Daarnaast neemt Gemeente
Woudenberg deel aan deelstoel.nl. Via deze website is het voor ambtenaren mogelijk een werkplek
elders te reserveren, bijvoorbeeld in de woonplaats van de medewerker.
Om in- en overzicht te krijgen, is het bevragen van de medewerkers een middel. Met de resultaten
kan een actieplan worden opgesteld hoe carpoolen, fietsen en ov gestimuleerd kunnen worden
(bijvoorbeeld door middel van het reiskostenbeleid van de eigen organisatie, parkeerplaatsen te
reserveren voor autodelen, een goede mogelijkheid voor de (elektrische) fiets te stallen). Het
ophalen van ideeën door middel van bijvoorbeeld een prijsvraag zorgt ervoor dat medewerkers zich
bewust worden en betrokken gaan voelen.

Tussenstop 6: Duurzame gebiedsontwikkeling in Woudenberg Oost
In de nieuw te ontwikkelen wijk Woudenberg Oost wordt duurzaamheid vanaf het begin
meegenomen. Het gaat dan niet alleen om de woningen of bedrijfspanden zelf, maar om het gehele
gebied. Daarnaast zal worden gelet op people- en profit-aspecten als levensloopbestendig bouwen,
sociale cohesie en duurzame inzet van bedrijven.

afspraken te maken met betrekking tot hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.
Circulair inkopen betekent niet alleen kostenbesparing, risicoverlaging, verduurzaming en
(keten)innovaties. Het brengt ook een nieuwe visie op het vak en wordt door veel inkopers ervaren als
een verrijking, die de persoonlijke uitdaging en de maatschappelijke waarde vergroot. Momenteel wordt
ervaring opgedaan met circulair inkopen met behulp van een Green Deal.
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Uit de structuurvisie Woudenberg 2030:
“Woudenberg Oost wordt gebouwd voor eigen behoefte. De wijk wordt in fases gerealiseerd en pas nadat het Groene
Woud is afgerond. Dit is nog wel afhankelijk van de voortgang van fase 4 van het Groene Woud. Ook het verbeteren
van de ontsluiting en verkeersafwikkeling op de N224 geldt als randvoorwaarde voor de ontwikkeling. De structuur met
radialen (spinnenweb) biedt flexibiliteit in ontwikkelrichting en in ontwikkeltempo. De wijk kan schilsgewijs worden
opgebouwd, startend aan de westzijde, in aansluiting op de bebouwde kom. Voor de eerste fases volstaat één
ontsluiting. In de latere fases wordt de tweede ontsluiting gerealiseerd en de ontsluitingslus afgerond. In de
voorgestelde fasering hoeft het bouwverkeer van latere fases de reeds gerealiseerde delen niet te belasten.”

Het plangebied wordt op hoofdlijnen begrensd door de Zegheweg (west-/ noordwestzijde), de
provinciale weg N224 (zuidzijde) en het Valleikanaal (oost-/ noordoostzijde). Binnen het plangebied
worden drie deelontwikkelingen onderscheiden, te weten nieuwe woningbouw aan de westzijde,
herstructureringen van Bedrijventerrein Parallelweg aan de oostzijde en aanpassingen aan de
provinciale weg N224 aan de zuidzijde.
In deze fase is het belangrijk te onderzoeken welke specifieke kansen zich voor Woudenberg Oost
voor duurzaamheid voordoen. Specifieke kansen zijn bijvoorbeeld: mogelijkheden van duurzame
energieopwekking (gebruik zonnepanelen en –collectoren door zongericht bouwen, WKO,
koudewinning uit oppervlaktewater, …), mogelijkheden voor waterafvoer (grijs watercircuit,
afkoppelen regenwater), mogelijkheden vervoer (parkeerplaatsen, fietsroutes, fiets voor auto, …),
etc. Deze brengen we in kaart met behulp van het gedachtegoed van de provinciale ‘Leidraad
Duurzame Gebiedsontwikkeling’ (december 2013). Van de specifieke kansen wordt op deze manier
duidelijk of het mogelijk en realistisch is, waardoor deze kansen zo veel mogelijk kunnen worden
benut.
De provincie biedt (gratis) ondersteuning aan gemeenten bij de toepassing van de Leidraad. Hierbij
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitale tekentafel die ondersteuning biedt bij
het benutten van milieu- en duurzaamheidskansen bij nieuwbouwprojecten, de MKP-MapTable (zie
kader).
MKP-MapTable is een middel om optimale milieukwaliteit en duurzaamheid bij gemeentelijke ruimtelijke plannen binnen
de provincie Utrecht te helpen realiseren. MKP-MapTable combineert:
 De milieukwaliteitsprofielen (MKP’s) die provinciale gebiedsgerichte milieu- en duurzaamheidsambities vastlegt in
termen van MKP-scores (0 - 10) voor 20 indicatoren en 9 gebiedstypen.
 De communicatiekracht van de MapTable, waarbij elke deelnemer dezelfde toegang heeft tot de computer en het beeld
kan tonen wat zijn/haar verhaal ondersteunt.
 De analysekracht van GIS, die door elke deelnemer gebruikt kan worden.
 Mogelijkheden voor het veranderen van het ontwerp en meteen zien wat dat voor gevolgen heeft voor de duurzaamheid
van het gebied.
Het resultaat is een digitale planomgeving waarbij planners, ontwerpers, economen en milieuspecialisten samen kunnen
werken aan de milieukwaliteit en duurzaamheid van een plangebied bij alle fasen van het planproces.

Insteek is om voor alle drie de deelontwikkelingen van Woudenberg Oost gebruik te maken van de
MKP-MapTable. De resultaten zullen worden meegenomen in de vervolgtrajecten.
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Tussenstop 7: CO2-compensatie
Onderweg kan gekozen worden om CO2 te compenseren. Als compensatie ervoor zorgt dat elders
CO2 wordt vastgelegd, of uitstoot van CO2 in de toekomst voorkomen wordt, dan vermindert
klimaatcompensatie het effect van de huidige CO2-uitstoot. Er zijn verschillende methoden voor
CO2-compensatie:





door broeikasgassen zoals CO2 vast te leggen, bijvoorbeeld via bosaanplant. Groeiende
bomen zetten CO2 om (met behulp van zonlicht en water) in zuurstof, hout en wortels;
door het vervangen van milieubelastende activiteiten door milieuvriendelijke alternatieven;
zoals vervangen van een kolencentrale door een windmolenpark of terrein vol
zonnepanelen;
door te investeren in maatregelen die energie besparen, en zo de uitstoot van
broeikasgassen voorkómen; de totale hoeveelheid broeikasgassen neemt daardoor niet toe.
Als dit gebeurt in het kader van klimaatcompensatie, wordt eenzelfde hoeveelheid CO2uitstoot voorkómen als er is vrijgekomen.

Er zijn verschillende instanties die dit aanbieden16. Een lokale manier om dit te doen, is bijvoorbeeld
de CO2 Bank Utrecht.
CO2 Bank Utrecht
De Natuur - en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft begin 2014 de CO2 Bank Utrecht opgericht. Via de CO2 Bank
Utrecht kunnen overheden, bedrijven én particulieren uit de provincie Utrecht hun uitstoot van broeikasgassen
compenseren in de eigen regio. Met dat compensatiegeld dat in het CO2 Bank terecht komt, financiert de CO2 Bank
projecten in de regio. Dit zijn bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of de productie van duurzame energie
(wind, zon, water, biomassa), waardoor er per saldo geen CO2 vrijkomt.
De CO2 Bank richt zich op non-profit organisaties zoals sportclubs, verenigingen en scholen, die aan de slag willen
met energiebesparing en duurzame energie. Daarvoor stelt de CO2 Bank geld beschikbaar: geld dat bedrijven,
organisaties en particulieren betalen om hun CO2-uitstoot te compenseren.

De verschillende tussenstops worden op verschillende momenten aangedaan. In Figuur 8 is te zien
hoe het reisschema voor de duurzame en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie eruit ziet.

16

Aanbieders in CO2-compensatie wisselen sterk. Een actueel overzicht van instanties die CO2
compenseren en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, staan op de website: http://www.icroa.org/.
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Figuur 8 Reisschema voor route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie

Uit Figuur 8 is op te maken dat, los van personele kosten, vooral voor het kunnen doen van uitgaven
voor energieonderzoek, campagne en CO2-compensatie financiële middelen beschikbaar moeten
zijn. De uitgaven zullen vooral gemaakt worden bij tussenstop 2, 4 en 7.

Reisschema route 2: Naar duurzame inwoners
De inwoners van gemeente Woudenberg spelen een centrale rol in een duurzame samenleving.
Velen zullen al bewust met duurzaamheid omgaan, anderen nog niet. Dat kan verschillende
oorzaken hebben, zoals geen mogelijkheden hebben of zien, geen kennis of geen interesse. Het
streven is om iedere inwoner mee te nemen op expeditie, waarbij iedereen natuurlijk vrij staat om
van de route af te wijken of sneller of langzamer te gaan.

Tussenstop 1: Bewust maken van duurzaamheid
Zoals in de eerdere hoofdstukken al duidelijk is geworden, is duurzaamheid is een rekbaar begrip.
Voor iedereen is er wel een aspect uit te halen dat goed past. En wellicht past er meer, maar is dat
nog niet duidelijk. Zo kan het zijn dat door een kleine aanpassing in gedrag grote veranderingen in
bijvoorbeeld afvalscheiding, autogebruik of energiebesparing gerealiseerd kan worden. Bewust zijn
van bijvoorbeeld je CO2-uitstoot kan ogen openen.
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Communicatie is daarbij het ‘toverwoord’. Door informatie te geven, in gesprek te gaan met
inwoners en acties te starten met duurzaamheid als thema, kan de bewustwording vergroot worden.
De gemeentelijke organisatie kan daar een belangrijke rol spelen, maar zoekt nadrukkelijk de
samenwerking met de samenleving. De goede samenwerkingsverbanden die er nu al zijn, zullen
worden versterkt en verbreed. Samen met partijen
CO2-footprint
als de stichting Duurzaam Woudenberg en Vallei
Wonen wordt gekeken hoe de kennis over
Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gasverbruik
duurzaamheid kan worden vergroot. Ook de
en elektriciteit in huis een mengsel van
kerkelijke organisaties kunnen hier een goede
broeikasgassen, waaronder CO2. Omgerekend naar
alleen CO2 komt er jaarlijks gemiddeld bijna 8,5 ton
bijdrage leveren, zij hebben een groot bereik
(8.400 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Om
binnen de Woudenbergse gemeenschap. Ook
met bomen deze huishoud-CO2 te compenseren,
wordt uitdrukkelijk gedacht aan samenwerking met
moeten ruim 400 bomen in de tropen een jaar lang
basisscholen. Met deze groep gaan we de
groeien.
samenleving vragen ideeën aan te dragen over
CO2-uitstoot is te berekenen via verschillende
duurzaamheid. Hoe concreter hoe beter. Deze
rekentools. Op internet zijn deze beschikbaar,
ideeën kunnen verwerkt worden in een
bijvoorbeeld op de website van
‘Woudenbergs duurzame ideeënboek’. Dit boek
www.milieucentraal.nl.
kan als startpunt dienen voor het opstellen van een
plan van aanpak over bewustwording en gedragsverandering. Vervolgens kan, na goedkeuring,
gestart worden met de uitvoering van dit plan.

Tussenstop 2: Het energieverbruik bij bestaande woningen verminderen
De CO2-uitstoot17 in de gemeente Woudenberg is het grootst in de gebouwde omgeving.
Energieverbruik gerelateerd aan woningen nemen daarvan het grootste deel voor hun rekening.
Door het energiezuiniger maken van de bestaande woningen, kan veel energie bespaard worden. Dit
kan zowel door het gas- als elektriciteitsverbruik terug te dringen. Investeringen in het
energiezuiniger maken van de woning betalen zich direct uit in een lagere energierekening en
bovendien, zeker als het isolatie betreft, in wooncomfort.
Energiebesparing raakt meer dan in eerste instantie misschien gedacht wordt. Zo is er een koppeling
te maken tussen energiebesparing en armoede. Energie is een steeds terugkerende kostenpost en
door minder energie te verbruiken, wordt logischerwijs ook de energierekening lager.
Energiebesparing is goed voor de lokale werkgelegenheid. Door het aanbrengen van
energiebesparende maatregelen door lokale partijen, kan de lokale economie een zetje gegeven
worden.
Het is goed om te weten waar veel energie verbruikt wordt (en waar weinig). Groot verbruik
suggereert groot besparingspotentieel (wat natuurlijk niet altijd opgaat). Een manier om inzicht in
energieverbruik te krijgen is de applicatie ‘Energie in Beeld’. Deze applicatie is ontwikkeld door
Enexis, Liander en Stedin met als doel gemeenten een handje te helpen. Energie in Beeld geeft direct
inzicht in het energieverbruik van een gemeente en maakt zichtbaar op welke gebieden het
duurzaamheidbeleid (planet) zich moet richten.

17

CO2-uitstoot is berekend over gas, elektriciteit, warmte en afval.
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De applicatie ‘Energie in Beeld’ geeft een visuele weergave van het energieverbruik in de gemeente. Dankzij de
kleurvakken wordt zichtbaar welke gebieden veel energie verbruiken en welke weinig. Vanwege privacy zijn de
gegevens niet op individueel niveau te zien, maar uitsluitend op postcode- en buurtniveau. Energie in Beeld wordt sinds
1-1-2014 gratis ter beschikking gesteld aan gemeenten.

De gemeente heeft hier een faciliterende rol als het gaat om energiebesparing en opwekking van
duurzame energie. Vanuit het SER-energieakkoord worden met het deelprogramma ‘Gebouwde
omgeving’ gemeenten ondersteund bij het opzetten van een regionale alliantie. De ondersteuning
vanuit het Rijk geldt voor 2014 tot en met 2016. Er wordt gestreefd naar een energieloket voor elke
gemeente, waarbij particuliere woningeigenaren informatie kunnen krijgen over het nemen van
energiebesparende maatregelen. Hier wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de regio voor
kennisuitwisseling en een netwerk van lokale partijen (bouwers, installateurs, financiële instellingen,
maatschappelijke organisaties). De ondersteuning wordt momenteel aangevraagd waarbij
samenwerking met de regio18 wordt gezocht. Voor de uitwerking van de doelen wordt in de tweede
helft van 2014 een gezamenlijk projectplan met concrete businesscases voor energiebesparing en
energieopwekking uitgewerkt voor de jaren 2015 en 2016.
Een ander onderdeel van het SER-akkoord staat voor ondersteuning van decentrale duurzame
energieopwekking (zie ook hoofdstuk 4). Voor Woudenberg wordt een pilot voorbereid om met
behulp van deze regeling zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Cultuurhuis. De gemeente
heeft hier slechts een faciliterende rol.

Tussenstop 3: Het bevorderen van duurzame mobiliteit
Mobiliteit zorgt landelijk voor circa 20% van de totale CO2-uitstoot, in Woudenberg is dit zelfs 34
procent (zie Figuur 5). Lokale problemen rond gezondheid en leefbaarheid, zoals luchtkwaliteit,
geluidshinder en verkeersdrukte, zijn sterk gerelateerd aan mobiliteit. Als gevolg van de groei van
het (auto)verkeer en de daarmee samenhangende parkeerproblemen, verslechtert de leefkwaliteit.
Langdurige blootstelling aan fijn stof en roetdeeltjes heeft een negatief effect op de gezondheid van
mensen. Ook het verbruik van schaarser wordende energie baart zorgen: we worden hiervoor steeds
afhankelijker van andere landen. Duurzame mobiliteit gaat dus ook over de transitie naar duurzaam
energiegebruik. Duurzame voertuigen en brandstoffen bieden bovendien kansen voor de
automotive-industrie of voor boeren (groen gas).
Kortom, het is wenselijk om zowel aan het veranderen van gedrag (anders verplaatsen (gebruik fiets,
openbaar vervoer en elektrische fiets voor langere afstanden), ‘Het nieuwe werken’ en deelauto’s)
als aan het vergroenen ( schone voertuigen en introductie schone brandstoffen) aandacht te
besteden.

18

De regio waarmee een regionale alliantie wordt aangegaan, bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
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Het SER-Energieakkoord stelt dat in 2030 mobiliteitsgerelateerde CO2-emissies 17% dienen lager te zijn dan in 1990
en in 2050 zelfs 60% lager. Het akkoord zet in op techniek en gedrag, waarbij duurzame brandstoffen en schone
voertuigen sterk naar voren worden geschoven.
Zo heeft de sector mobiliteit in het SER-Energie-akkoord de ambitie uitgesproken om in 2030 te komen tot
maximaal 25 Mton CO2-uistoot in 2030 [uit: Klimaatagenda: weerbaar, welvarend en groen, oktober 2013]
Gemeenten staan onder meer aan de lat voor:





het opnemen van klimaatdoelen in lokaal ruimtelijk beleid;
het verhogen van het aandeel verplaatsingen per schone tweewielers naar 35% in 2030 (2011: 26%);
het meewerken aan de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
pilots voor zero emissie door stadsdistributie (Rotterdam en mogelijk ook Eindhoven, Maastricht en
Zutphen).

Van gemeenten wordt verwacht dat zij voor eind 2014 op lokaal/regionaal niveau afspraken maken
om het gebruik van schone tweewielers te verhogen van 26% van alle verplaatsingen in 2011, naar
35% in 2030. Een belangrijke doelstelling is dat in 2035 nieuwe personenauto’s CO2-emissievrij
rijden; in 2050 geldt dat voor alle auto’s.
Voor Gemeente Woudenberg betekent dit dat zij gaat inzetten op het bevorderen van het gebruik
van de (elektrische) fiets en deelauto’s. Hiervoor is het belangrijk dat er (meer) ruimte komt voor de
fietser. Deze moet zich makkelijk, snel en veilig kunnen verplaatsen.
Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn belangrijke pijlers binnen duurzaam vervoer. Door
deze vormen van vervoer efficiënt aan te bieden, met informatie over het aanbod, zullen meer
mensen hiervan gebruikmaken. Verdere verduurzaming is mogelijk door eisen op te nemen in de
concessie. Eisen aan emissies of motorisering: elektrische aandrijving, groen gas, CNG (compressed
natural gas), LNG (liquid natural gas) of waterstof.
Verreweg de meeste kilometers worden met de auto gemaakt. Daarom is verschoning van de
automobiliteit een belangrijke pijler van duurzaam mobiliteitsbeleid. Op korte termijn kan
verschoning al veel effect opleveren. Gemeente Woudenberg zal hier aan meewerken door het
gebruik van deelauto’s te stimuleren en door laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en
groengasvulpunten te faciliteren. Voor de laadpalen voor elektrisch vervoer en groengasvulpunten
neemt de gemeente een faciliterende rol; het initiatief wordt bij de markt gelaten.

Tussenstop 4: Duurzaam consumeren
Duurzaam consumeren is consumeren zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Rekening
houden met hoe producten zijn gemaakt, niet meer gebruiken dan nodig is en zorgen dat producten
na gebruik een goede bestemming krijgen. Daar gaat het om bij duurzaam consumeren. Het
duurzaamste consumeren, is natuurlijk minder of niet consumeren (“consuminderen”). Zo kan bij
aanschaf van grotere dingen worden gekeken of dit met de buren kan worden aangeschaft (een
ladder of gereedschap zijn hier goed
voorbeelden van). Op internet zijn al
Milieu Centraal biedt een overzicht van de ruim 100 in
Nederland gebruikte keurmerken voor duurzaam
‘leensites’, zoals www.peerby.nl te vinden.
Duurzame producten kunnen in aanmerking
komen voor een keurmerk. Zo’n keurmerk

consumeren. Deze informatie is ook als smartphone-app
beschikbaar onder de naam KeurmerkenWijzer.
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stelt eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid, eerlijke handel en/of dierenwelzijn.
Ook het omgaan met afval valt onder duurzaam consumeren. Zorgen dat er geen afval ontstaat en
als dat wel ontstaat dat het afbreekbaar is en goed wordt gescheiden. Er zijn volop ontwikkelingen
op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Dit is een proces dat continu geoptimaliseerd
wordt. Gemeente Woudenberg blijft niet achter. In 2014 wordt hard gewerkt aan een verbeterplan
voor de afvalinzameling en -verwerking. Uitgangspunten zullen zijn: preventie, circulair benaderen
en optimaliseren van afvalstromen. Hierbij wordt uiteraard ook gelet op de wijze van verwerken van
het Woudenbergse afval.
Door goed te communiceren, wordt bewustwording vergroot en duurzaam consumeren bevorderd
(zie ook tussenstop 1). Consumenten hebben grote invloed. Door duurzame producten te kopen en
‘slechte’ producten te laten liggen, kan de verduurzaming van het aanbod versneld worden. Door er
steeds om te vragen, kunnen consumenten de aanbieders ook ‘opvoeden’.
Duurzaam consumeren is ook het stimuleren van het gebruik van groene energie, dus energie die is
opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals zon, water of wind en het duurzaam omgaan
met je geld, bijvoorbeeld door groen te bankieren en beleggen.
Omdenken met een omelet en een blaadje sla
Uit verschillende studies blijkt dat keuzes sterk afhangen van het aanbod, en de daarmee impliciet gecommuniceerde
norm. Als vijf maaltijden in een restaurant vlees bevatten, en er is maar één vegetarische optie, dan denken mensen
onbewust dat vlees eten normaal is. Als de vegetarische optie bovendien vaak niet veel creatiever is dan een omelet met
een blaadje sla en een bleek, uitgedroogd schijfje tomaat, wordt de gemiddelde carnivoor niet verleid vlees een dagje
over te slaan.
Met de slogan 'Carnivoor? Geef het door!' pleitte gedragseconome Prast ervoor de huidige situatie om te draaien: wat als
niet de vegetariërs zich speciaal moeten melden bij een diner of vliegreis, maar de mensen die vlees willen eten?
Aangezien 80 procent van de mensen 'de standaardoptie' blijkt te kiezen, ongeacht wat deze is, kan deze strategie
enorme winst opleveren.

De verschillende tussenstops worden op verschillende momenten aangedaan. In Figuur 9 is te zien
hoe het reisschema naar duurzame inwoners eruit ziet.
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2014
2015
2016
2017
2018
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Tus s en Bewus t ma ken va n
s top 1 duurza a mhei d

Tus s en Het energi everbrui k va n
s top 2 bes taa nde woni ngen
vermi nderen

Tus s en Het bevorderen va n
s top 3 duurza me mobi l i tei t

Verza mel en pa rtijen en opha l en duurza me i deeën ui t de
s a menl evi ng
Ideeën verza mel en i n een Woudenbergs duurza a m
i deeënboek
Ops tel l en pl a n va n a a npa k 'Bewus twordi ng en
gedra gs vera nderi ng i nwoners gemeente Woudenberg'
Ui tvoeri ng pl a n va n a a npa k 'Bewus twordi ng en
gedra gs vera nderi ng i nwoners gemeente Woudenberg'
Inzi cht i n energi everbrui k woni ngen Woudenberg d.m.v.
'Energi e i n Beel d'
Startbi jeenkoms t Energi el oket met a l l e betrokken a ctoren
va n de 'Eeml a nd-coa l i tie'
Opzetten projectpl a n met concrete bus i nes s ca s es met
Eeml a nd-coa l i tie (i hkv Energi el oket (SER-energi ea kkoord))
Ui tvoeren projectpl a n Energi el oket (bv. ui tvoeri ng
doel groepenprojecten, communi ca tie, thema -a vonden)
Pl a n va n a a npa k verhogen gebrui k tweewi el ers
Ui tvoeren pl a n va n a a npa k verhogen gebrui k tweewi el ers
Onderzoek mogel i jkheden deel a uto's i n Woudenberg
Begel ei den koms t deel a uto's

Tus s en Duurza a m cons umeren
s top 4

Zi e tus s ens top 1

Figuur 9 Reisschema voor route 2: Naar duurzame inwoners van Gemeente Woudenberg

Uit Figuur 9 is op te maken dat, los van personele kosten, voor communicatie en het faciliteren van
de deelauto’s financiële middelen beschikbaar moeten zijn. De uitgaven zullen dus vooral gemaakt
worden bij tussenstop 1, 3 en 4. Voor tussenstop 2 is door het Rijk een financiële ondersteuning ter
beschikking gesteld voor het opstarten van het Energieloket

Reisschema route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties
Net als inwoners, spelen ook bedrijven en organisaties een grote rol binnen een duurzame
samenleving. In Woudenberg zijn de ondernemers vertegenwoordigt in winkeliersvereniging Door
Eendracht Sterk (DES) en Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW). Voor doorontwikkeling,
opschaling en versnelling van duurzaam ondernemen is samenwerken een ‘must’. De gemeentelijke
organisatie kan hierin een stimulerende rol spelen.

Tussenstop 1: Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren
MVO draagt bij aan een positief imago; (potentiele) Klanten zien graag een maatschappelijk
betrokken bedrijf. Op sociaal gebied kan MVO leiden tot minder ziekteverzuim, minder
bedrijfsongevallen en een prettiger werksfeer. MVO in de personele sfeer betekent onder andere
aandacht voor het welzijn van medewerkers, het stimuleren van de gezondheid van medewerkers,
aandacht geven aan normen en waarden op de werkvloer en onderlinge omgangsvormen.
De gemeente wil ondernemers stimuleren te werken aan Social Return om zo mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting werk. Gemeente en ondernemers hebben elkaar hard
nodig om mensen duurzaam uit de bijstand te laten komen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan geld opleveren. Bedrijven en organisaties
kunnen soms wel tot 60 procent op de kosten van energie besparen. Wie geen dief van zijn eigen
portemonnee wil zijn, treft dus ook besparingsmaatregelen. Door minder energie, water en
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grondstoffen te gebruiken, kan geld worden bespaart en bovendien is dit goed voor het milieu. Ook
hier is mobiliteit weer een belangrijk onderdeel!
Zoeken naar slimme besparingsmogelijkheden en hier het resultaat van te zien, ook in financieel
opzicht, werkt positief. Vanuit de gemeente kan hier een voorlichting over worden gegeven bij het
bedrijvenloket en een bijeenkomst aan worden gewijd. Hier kan worden geïnventariseerd of er
belangstelling is voor een MVO-platform waar kennis en ervaring worden samen worden gebracht
en ontsloten.
Zeven succesfactoren van MVO
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Betrek ondernemers en ondernemersverenigingen bij de initiatie van het project. Laat ondernemers zelf problemen
signaleren. Breng de behoeften van de ondernemer in kaart en houd deze als uitgangspunt. Blijf ook tijdens het
verloop van het project in dialoog met de ondernemer.
Pak de organisatie van het project breed op binnen de gemeentelijke organisatie. Werk samen met zoveel mogelijk
secties (EZ, milieu, welzijn), projectleiders en bedrijfscontactfunctionarissen. Informeer en motiveer de betrokken
partijen en laat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Zorg voor een duidelijke projecttrekker en coördinator,
bijvoorbeeld in de vorm van een actieve werkgroep.
Schakel specialisten in voor ondersteuning.
Werk samen met externe partijen, zoals Kamers van Koophandel, banken, brancheorganisaties, stichtingen en
gemeenten in de regio, of de provincie.
Zorg voor een zichtbare betrokkenheid van burgemeester, wethouders en inhoudelijke specialisten.
Wees reëel in wat haalbaar is per bedrijf.
Evalueer periodiek.

Uit: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Lokale overheden Hoe start je MVO? Van MVO Nederland

Zoals bij de tussenstop 2 van het reisschema ‘Naar een duurzame inwoner’ al was te lezen, wordt
vanuit het SER-energieakkoord gestreefd naar een energieloket voor elke gemeente, waarbij
particuliere woningeigenaren informatie kunnen krijgen over het nemen van energiebesparende
maatregelen. Hier wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de regio voor kennisuitwisseling
en een netwerk van lokale partijen. Uiteraard is hier een duidelijke rol weggelegd voor de bedrijven
die betrokken zijn in de huizenmarkt. Hier moet niet alleen gedacht worden aan de bouwbedrijven
en installateurs, maar ook spelen financiers, maatschappelijke organisaties en makelaars hier een rol
in.

Tussenstop 2: Toezicht en handhaving op energiegebruik
Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een wettelijke verplichting. Vooral
bedrijven die veel gas of elektriciteit verbruiken, zijn verplicht besparingsmaatregelen te nemen die
binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Door handhaving en het toezicht op naleving van de Wet
Milieubeheer kan een bedrijf verplicht worden energiebesparende maatregelen te nemen. Het
Servicebureau|Gemeenten (SB|G), die voor onder andere Gemeente Woudenberg
milieuvergunningen handhaaft bij bedrijven, controleert dit en RUD Utrecht zal dit voortzetten.

De verschillende tussenstops worden op verschillende momenten aangedaan. In Figuur 10 is te zien
hoe het reisschema naar de duurzame bedrijven en organisaties eruit ziet.
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2014
2015
2016
2017
2018
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Tus s en Ma a ts cha ppel i jk
Informeren over MVO vi a bedri jvenl oket en
s top 1 vera ntwoord
ondernemervereni gi ngen
ondernemen s ti mul eren Bi jeenkoms t over MVO

Tus s en Toezi cht en ha ndha vi ng
s top 2 energi egebrui k bi j
bedri jven en
orga ni s a ti es

Opzetten pl a tform MVO
Inzi cht kri jgen i n energi egebrui k en a fs pra ken
Moni toren en eventueel bi js turen

Figuur 10 Reisschema voor route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties

Uit Figuur 10 is op te maken dat, los van personele kosten, voor communicatie en het organiseren
van een of meerdere MVO-bijeenkomsten financiële middelen beschikbaar moeten zijn. De uitgaven
zullen dus vooral gemaakt worden bij tussenstop 1. Voor het opzetten van een MVO-platform wordt
uitgegaan van financiering vanuit de betrokken marktpartijen.
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8. Waar ben je?
Voor de thuisblijvers is het fijn dat de expeditieleden laten weten waar ze zijn, wat ze meemaken,
hoe het met het budget staat en of we nog op schema liggen of dat het reisschema moet worden
aangepast.
Daarom is het belangrijk te monitoren. Monitoring van de verschillende reisschema’s, dus de
projecten, vindt jaarlijks plaats in de vorm van een jaaroverzicht. In het jaaroverzicht wordt
teruggeblikt en gekeken of we nog op schema liggen. Vervolgens wordt in een jaarprogramma
geïnformeerd over welk deel van de reisschema’s in het komende jaar zullen worden uitgevoerd.
Met de samenleving wordt frequent gecommuniceerd. Het is van belang om zichtbaar en in contact
met alle partijen te blijven.
We sturen een kaartje en maken een verslag van de expeditie!
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Bijlage 1: People planet profit in de gemeentelijke organisatie
People
Globaal kunnen onder People 3 hoofdthema’s worden geschaard: Verankering, Burgerparticipatie en
Samenleving.
1. Verankering binnen de organisatie
Zorgdragen voor duurzame ontwikkeling is
mensenwerk. De integratie van duurzaamheid
(of MVO) binnen de gemeentelijke organisatie
is een continu leer- en groeiproces. In het
ideale geval heeft de gemeente duurzaamheid
binnen haar organisatie verankerd in de
werkprocessen en organisatie cultuur.

In 2010 is de zogeheten ISO 26000 richtlijn vastgesteld, een
internationale richtlijn voor Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). Deze biedt
handvatten voor elk type organisatie om hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te
vullen en op gestructureerde wijze te implementeren
[www.nen.nl/iso26000]. De richtlijn is het resultaat van een
5-jarig wereldwijd multi-stakeholder consultatie proces. De
basiselementen van ISO 26000 vormen belangrijkste
referentiekader voor de vragen met betrekking tot het
proces van institutionalisering en internalisering van
duurzame ontwikkeling binnen kernprocessen van de
gemeente.

2. Burgerparticipatie
Er zijn veel verschillende vormen van
burgerparticipatie, bijvoorbeeld door het
betrekken van burgers bij het lokaal bestuur, beleidsontwikkeling en -uitvoering of door het inspelen
en faciliteren van lokale initiatieven. Door burgerparticipatie ontstaat samenhang en verbinding in
de samenleving. Op buurt- en wijkniveau kunnen (tijdelijke) netwerken ontstaan om bijvoorbeeld
energieprojecten van de grond te tillen, denk aan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, het
opzetten van een energiecoöperatie, etc.
3. Duurzaamheid & Samenleving
De transitie naar een duurzame samenleving vraagt bewustwording, betrokkenheid en het verhogen
van de competentie bij individuen en in organisaties om te leren begrijpen wat duurzaamheid
betekent. Duurzame ontwikkeling betekent ook rekening houden met behoeften en ambities van
mensen elders. Het begrip mondiaal burgerschap sluit hierop aan. Samenwerking, (nieuwe)
partnerschappen en/of het aansluiten bij bestaande initiatieven bieden gemeenten kansen om
handen en voeten te geven aan het bekende adagium ‘Think Globally, act Locally’.

Planet
1. Klimaat en energie
De klimaatdoelstellingen waren in 2009-2011 neergelegd in de zogeheten klimaatakkoorden:
-

Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990
Een energiebesparing van 2% per jaar
Een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020

Deze klimaatakkoorden hebben in 2011 een vervolg gekregen in de vorm van de zogeheten Lokale
Klimaat Agenda (LKA_ 2011-2014, www.lokaalklimaatbeleid.nl). Hierin zijn de doelstellingen m.b.t.
het terugdringen van CO2-uitstoot en de productie van duurzame energie bijgesteld richting de
Europese doelstellingen van respectievelijk 20% en 16%.
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Gemeenten spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstellingen.
2. Natuur en Water
De overheid heeft een belangrijke taak wat betreft beheer, bescherming en zo nodig versterking van
het ecologisch kapitaal (de producten en diensten die de natuur ons schenkt). Dit gaat over behoud
en versterken van de lokale flora en fauna (biodiversiteit) en overige ecologische functies binnen de
grenzen van de gemeente zoals het duurzaam beheer van water.
Naast het naleven van (inter)nationale afspraken met betrekking tot het behoud en verbeteren van
biodiversiteit en ecologische functies is er in toenemende mate aandacht voor de economische en
maatschappelijke waarde van natuur en water in en om stad/dorp. (www.biodiversiteit.nl)
3. Afval & Vervuiling
De uitvoering van de Wet Milieubeheer behoort tot één van de kerntaken van gemeenten. Maar wat
wordt er lokaal nog meer gedaan ter voorkoming van vervuiling, het zuinig omgaan met
grondstoffen en het streven naar een circulaire economie?

Profit
De hoofdthema’s van de derde P zijn: Duurzaam Inkopen, Duurzame Mobiliteit en MVO/Duurzaam
Ondernemen
1. Duurzaam Inkopen
De overheid is in zijn geheel een invloedrijke marktpartij, jaarlijks wordt voor ongeveer 60 miljard
aan producten en diensten ingekocht (ref: rijksoverheid.nl dossier Duurzaam Inkopen). Eenvoudig
gezegd betekent duurzaam inkopen dat milieu en mensenrechten uitgangspunt moeten zijn van het
inkoopbeleid. Duurzaam Inkopen is met name een uitdaging wanneer producten onderdeel zijn van
internationale handelsketens, denk aan hout, natuursteen, ICT of bedrijfskleding. In dit kader
aansluiting bij keteninitiatieven voor het verduurzamen van internationale handel van belang.
2. Duurzame Mobiliteit
Goede bereikbaarheid is een belangrijke factor voor economische ontwikkeling, het stimuleren van
een zuinige en schone mobiliteit is hier een onderdeel van. Net als het bevorderen van
verkeersveiligheid.
3. MVO / Duurzaam Ondernemen
“Duurzaam Ondernemen loont! Het bespaart kosten, verbetert uw concurrentiekracht, draagt bij
aan een goede reputatie en de wereld wordt er ook nog beter van!” Ref: www.duurzaammkb.nl
Een gemeente heeft diverse mogelijkheden om ondernemers in hun regio de stimuleren en te
helpen om voortgang te boeken op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen
oftewel duurzaam ondernemen. MVO Nederland (www.mvonederland.nl) biedt hiervoor veel
praktische voorbeelden en tips.
Een sector waar (lokale) overheden veel invloed hebben om de core business te verduurzamen is de
(woning)bouw. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over energieprestaties maar betreft eveneens
onderwerpen als gebruikte materialen en gebruikskwaliteit. Een schat aan informatie is te vinden
via: www.agentschapnl.nl, www.duurzaamgebouwd.nl, www.gprgebouw.nl en www.breeam.nl
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Samengevat ziet dat er als volgt uit:
People

Planet

Profit

Verankering in de organisatie

Klimaat & energie

Duurzaam Inkopen

Burgerparticipatie

Natuur & Water

Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid en Samenleving

Afval & Vervuiling

MVO/Duurzaam Ondernemen
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Bijlage 2: Indicatoren van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven die zijn gebruikt bij de totstandkoming van de indicatoren. Naast de omschrijving, de geraadpleegde
bron, het jaar van de gebruikte gegevens en het doel, zijn de formules weergegeven die zijn gebruikt om de indicatoren te berekenen. Hierin is F(X) de
berekende indicatorwaarde en X de waarde van het basisgegeven. De verschillende kleuren in de tabel duiden op de 3P’s waar de indicator betrekking op
heeft, people (oranje), planet (groen), profit (blauw).
Tabel 4 Overzicht gebruikte basisgegevens indicatoren voor Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2014 (bron: Stichting Duurzame Samenleving, www.gdindex.nl)
Basisgegevens
Minima

Onderwijs

Sociale zekerheid

Gendergelijkheid

Gezondheid

Sport

Burgerparticipatie

Veiligheid

Omschrijving
% personen in particuliere
huishoudens met een inkomen
lager dan 105% van het sociaal
minimum
% voortijdig schoolverlaters in het
voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs
Aantal uitkeringen sociale zekerheid
per 1000 inwoners (excl.
volksverzekeringen en ziektewet)
Arbeidsparticipatie vrouwen in %
van de potentiële beroepsbevolking
vrouwen
% volwassenen (> 20 jaar) met
ernstig overgewicht
% kinderen (2 – 20 jaar met
overgewicht, per GGD regio
Sportdeelname volgens de RSOnorm in % bevolking van 6 tot 79
jaar
Opkomstpercentage
Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Bron
CBS

Jaar
2010

Doel
0%

Formule
F(X) = -0.6944*X + 10

Kinderen in Tel, Databoek 2012,
Verwey-Jonker Instituut

2010

0%

F(X) = -163.93*X + 10

CBS

2011

Minimum waarde

F(X) = -0.0625*X + 12.5

CBS

Gemiddelde over 2010 – 2012

F(X) = 0.1111*X

CBS

Gemiddelde over 2008 – 2011

Het maximum in Nederland van
de arbeidsparticipatie van
mannen (90%)
0% ernstig overgewicht
volwassenen (X1)
0% overgewicht kinderen (X2)

Sportaccommodaties in beeld.
Mulier Instituut/ Arko Sports
Media. Data per COROP gebied
Kiesraad

2010 – 2011

Deelname 75%

F(X)=0.1333*X

100%

F(X)=X*10

Aantal geregistreerde misdrijven
per 1000 inwoners

CBS

De meest recente
gemeenteraadsverkiezing, dat
wil zeggen 2010, dan wel 2009,
2011 of 2012 voor
heringedeelde gemeenten
2011

Geen misdrijven

F(X) = -0.0883*X + 11.439
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F(X1)= -0.6536*X1 + 10
F(X2=)-0.4902*X2 + 10
F(X)= (F(X1) + F(X2))/2

Basisgegevens
Water

Omschrijving
Biologische kwaliteit
oppervlaktewater
Voor bevolking gewogen
jaargemiddelde concentratie van
NO2 en PM10, in µg/m3

Bron
Kader Richtlijn Water

Jaar
2009

Doel
Kwaliteit Zeer goed

Formule
F(X)=X

NSL – Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit

2011

Natuurkwaliteit van de land- en
wateroppervlakten in relatie tot de
totale oppervlakte van de
gemeente
Het gemiddeld huishoudelijk
verbruik van elektriciteit en gas
voor individuele aansluitingen van
particuliere woningen, per inwoner
per jaar
Productie van hernieuwbare
elektriciteit

CBS, PBL, Compendium voor de
Leefomgeving

2010, of 2008 indien er geen
data voor 2010 zijn

NO2: jaargemiddelde 40 µg/m3
(X1)
PM10: jaargemiddelde 40
µg/m3 (X2)
15%

F(X1)= -0.3448*X1 +
13.214
F(X2)=-0.5618*X2 + 20
F(X)= (F(X1) + F(X2))/2
F(X)=40*X voor X≤0,25
F(X)= 10 voor X>0,25

CBS

2011

De minimumwaarde van 1131
kWh elektriciteit (X1) en 176
m3 gas (X2) per inwoner per
jaar

F(X1) = -0.0135*X1 +
25.284
F(X2)=-0.0097*X2+11.71
F(X)=(F(X1)+F(X2))/2

Klimaatmonitor

2011

16% hernieuwbare energie in
2023

Consumptie

Niet-hergebruikt huishoudelijk afval

CBS / Afvalmonitor

2011

100 kg per inwoner

Jeugdwerkloosheid

Percentage niet-werkende
werkzoekende jongeren van 16 t/m
22 jaar
De verhouding Eigen
Vermogen/Vreemd Vermogen
gecombineerd met het gemiddelde
OZB-tarief van de gemeente

Verwey-Jonker Instituut

2010

0%

F(X) = -2E-06*X2 +
0.0088*X + 0.2 voor X <
1977
F(X)=10 voor X > 1977
F(X) = -0.0133*X + 13.333
voor 100<X<400
F(X)= 10 voor X<100
F(X)= 0 voor X>400
F(X) = -1.7182*X + 10

CBS (EV/VV) en Ministerie BZK,
Directie Bestuur, Democratie
en Financiën (OZB-tarief)

2011

Hoogste van Nederland
(EV/VV)(X1) resp. laagste van
Nederland (OZB-tarief)(X2)

Lucht

Natuur

Energieverbruik

Hernieuwbare energie

Financiële weerbaarheid
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F(X1) = -0.1769*X12 +
2.6607*X1 + 0.6811 voor
0<X1<5;
F(X1)=10 voor X1>5
F(X1)=0 voor X1<0
F(X2)=-49.553*X2+12.053
F(X)= (3*F(X1)+F(X2))/4

