
Aanvulling op concept Duurzaamheidsprogramma 2017 / 2018 

Toelichting 

De betrokken maatschappelijke organisaties willen graag meer werk en resultaat behalen in 

Oudewater met een duurzaam karakter. Vandaar dit voorstel als lokale aanvulling, dat gericht is op 

praktische resultaten en afspraken voor de toekomst van onze eigen gemeenschap. Dit is een 

aanvulling op het concept duurzaamheidsprogramma 2017 - 2018. Daar waar zaken elkaar 

overlappen stellen wij praktisch voor te kiezen voor ‘de Oudewaterse variant’. Om de voorgestelde 

zaken te kunnen oppakken en realiseren, wordt voorgesteld het huidige werkbudget duurzaamheid 

van € 5.000 te verhogen naar € 35.000,=. Dit t.b.v. Oudewaterse duurzame projecten, uitgevoerd 

door lokale maatschappelijke  organisaties. Hiermee wordt concreet ‘handen & voeten’ gegeven aan 

het nieuwe coalitieprogramma onderdeel: “WIJ ZIJN SAMEN DUURZAAM”.  

 

Doel 

Meer praktische duurzame projecten realiseren door lokale maatschappelijke organisaties in 

Oudewater. Daarmee lokale kennis en betrokkenheid benutten met veel meer lokaal resultaat & 

impact. De projecten richten zich op het vergroten van aandacht voor duurzame keuzes & producten 

o.a. via markt en de toename duurzame energie gebruik in Oudewater: zowel opwekken als 

besparen. 

De volgende projecten kunnen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van DECO: 

1. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen; 

Kosten: totaal kosten realisatie traject € 15.000 (DECO); bijdrage gemeente: € 7.500,=; 

activiteiten & resultaten: gemeentelijke daken ‘beleggen’ met zonnepanelen en realiseren met 

lokale bedrijven. Opstarten/traject realiseren: Opstellen programma van Eisen & bouwtechnisch 

onderzoeken dakconstructies & benutten mogelijkheden meerjaren-onderhoudsbudgetten  

gebouwen & uitvoeren en/of ondersteunen aanbesteding zonnepanelen & meerdere 

financieringsopties gemeente &; Resultaten:  

A: Gemeentelijke energierekening & onderhoud: besparen & vergroenen van gem. organisatie;  

B: Invulling voorbeeldfunctie op energiegebied door realisatie zonnepanelen op gem. gebouwen;  

C: mogelijkheid: ondersteunen inwonerstraject, zie Zonneveld Oudewater (postcoderoos). 

2. Duurzame markt 2017 & 2018;  

Kosten: totaal circa € 15.000,=; gevraagde gemeentelijke bijdrage: € 7.500,= p/j (materiële kosten 

en beperkte & gerichte ondersteuning).  

Resultaat: aantrekkelijke markt voor ondernemers/deelnemers en inwoners en bedrijven in 

Oudewater en omstreken met circa 40 stands.  

3. Energiecafé ’s & Energiemarkt om duurzame energie en energiebesparing te ondersteunen;  

Kosten: totaal € 13.500,=; gevraagde gemeentelijke bijdrage: € 5.000. 

Resultaat: 3x E-cafés en een aparte E-markt in 2017. 

4. Project Zonneveld;  

Kosten: uit PvA project worden de kosten inzichtelijk; de gemeente wordt gevraagd bijdrage van 

max. € 5.000,= voor het ontwikkelen en realiseren van het traject. 

Resultaat: succesvolle SDE aanvraag en realisatie Zonneveld.  

5. QuickScans bedrijven duurzaam energie gebruik Oudewater;  

Kosten: 4 QuickScans  € 5.800,= voor 4 bedrijven; bijdrage gemeente: € 4.000,=. 

Resultaat: 4 bedrijven nemen maatregelen. Vliegwiel voor andere Oudewaterse bedrijven. 

6. SDE aanvraag Tappersheul;  

Kosten totaal: circa € 15.000,=. Bedrijfsleven € 10.000 en de gemeente wordt bijdrage gevraagd 

van € 5.000,=. Resultaat: minder CO2 uitstoot en bedrijven met zonnepanelen op Tappersheul. 

7. Haalbaarheidsstudie ‘Smartgrid Tappersheul’;  

Kosten: nog onbekend; op basis van aanpak en RVO-subsidiemogelijkheden nader bepalen. 

Resultaat: haalbaarheidsstudie; betrekken uitbreiding Tappersheul III en benuttig huidige 

energie & koude/warmte.  



Dit is een gezamenlijke actie & samenwerking van ViTap & BVO & werkgroep DMO en de Duurzame 

energie coöperatie Oudewater (DECO). De maatsch. organisatie die de projecten uitvoert is DECO. 

Budgetneutraal & Dekking 

Budgetneutraal: Het is wellicht mogelijk om de gemeentelijke gevraagde bijdrage  (circa € 34.000,=) 

te dekken uit de besparing op de inzet van de ODRU circa € 32.000,= + het werkbudget duurzaamheid.  

Dekking: om het gevraagde bedrag voor projecten toe te voegen aan het duurzaamheidswerkbudget. 

Het budget dus concreet te verhogen van € 5.000 naar € 35.000.  

 

2 beleidszaken  

 

1. Afspraken & kaders duurzaam bouwen; gemeente stelt ambities & kaders vast voor Duurzaam 

Bouwen, conform andere voorbeeldgemeenten zoals gem. Utrecht, om duurzaam ‘nieuwbouw’ 

daadwerkelijk een impuls te geven. Dit in zowel kwaliteit als duurzaamheid van (nieuw) te 

realiseren gebouwen. De gemeente Oudewater hanteert daarbij het uitgangspunt: energie-

neutraal; duurzame materialen en duurzame werk- of bouwprocessen. Dit geldt voor alle 

(nieuw) bouwwerkzaamheden vanaf 1 januari 2017. Ook voor verbouw dergelijke ambities 

aangeven; 

2. Mogelijk maken Zonneweide Oudewater; beleid Zonneveld; het versneld mogelijk maken van 

zonneveld in Oudewater  opstellen beleid. Daarna traject als gemeente 

faciliteren/ondersteunen samen met NMU & ODRU en DECO om tot een succesvolle SDE 

aanvraag te komen. Kosten project 2017 delen & subsidies bij elkaar brengen om 

realisatiekosten te drukken en e.e.a. realistisch te maken. 


