Forum Samenleving 11-04-2022
Agendapunt: RIB Afwegingskader grootschalige duurzame energie

De CDA-fractie heeft betreffende het genoemde agendapunt de volgende vragen:
1. In de RIB wordt aangegeven dat de huidige begroting 2022 ontoereikend is. Welke bedrag zou er nodig
zijn om wel voldoende budget te hebben?
Antwoord:
Op basis van de berekeningen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is de verwachting dat
Oudewater per jaar Euro 350.00 nodig heeft om alle taken uit het Klimaatakkoord uit te voeren. De
inschatting van de ROB is dat 80% van de benodigde capaciteit voor uitvoer van het Klimaatakkoord bij
gemeenten benodigd is voor de warmtetransitie en 20% voor de elektriciteitstransitie. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de concept bedragen voor 2022 bekend gemaakt. Voor
gemeente Oudewater gaat het om Euro 97.674. In de meicirculaire wordt het definitieve bedrag bekend
gemaakt. Daarnaast komt er vanuit het Rijk een nationaal isolatieprogramma.
Het huidige budget voor 2022 is enkel toereikend voor het gebiedsproces in 2022 en het afronden van
het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen. Er is geen financiële ruimte binnen de huidige
begroting van 2022 voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en het opstellen van een plan van
aanpak voor zon op dak. Ook is er geen ruimte voor het opstellen van een warmtevisie en strategie, en
het daaruit volgende uitvoeringsprogramma voor de warmtevisie. Tot slot is het huidige budget voor
2022 niet toereikend om vanuit de gemeente met communicatie aan te sluiten op het nationaal
isolatieprogramma.
Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor zon op dak vergt, gebaseerd op de ervaring in
gemeente Woerden, Euro 60.000 per jaar. Dit is inclusief kosten voor communicatie. Het opstellen van
een beeldkwaliteitsplan vergt naar verwachting Euro 15.000 werkbudget. Het resterende bedrag van
Euro 25.000 is onvoldoende om een warmtevisie en strategie op te stellen. De nieuwe middelen zijn
onvoldoende voor het uitvoeren van alle activiteiten die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Na
bekendmaking van de definitieve bijdrage in de meicirculaire zal het college daarom een voorstel doen
voor besteding van de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt.
In 2023 is er Euro 100.000 aan werkbudget en uren nodig voor het afronden van het gebiedsproces, het
vertalen van de uitkomsten van het gebiedsproces naar voorwaarden voor de maatschappelijke tender
en het uitschrijven van de maatschappelijke tender. De kosten voor communicatie en participatie zijn
hierin meegenomen. Er is bij geen rekening gehouden met mogelijke subsidies vanuit Rijk en/of
provincie Utrecht. Daarnaast is er ook in 2023 budget nodig voor de warmtetransitie.
2. De RIB geeft aan dat we, als er in de meicirculaire extra geld voor komt, we pas in Q2 starten met een
plan van aanpak voor zon op dak. Hoe kan het stimuleren van zon op dak versneld worden?

Antwoord:
In overleg met de gebiedscommissie Utrecht-West wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om zon
op dak mee te nemen in het lopende gebiedsproces in Oudewater-Noord. De gebiedscommissie heeft
in verschillende andere gemeenten ervaringen opgedaan met deze aanpak.
Ook heeft gemeente Oudewater de in 2020 en 2021 uitgevoerde analyses naar de potentie en realisatie
van zon op dak met de gebiedscommissie gedeeld. Ook vindt overleg plaats met Stedin en provincie
Utrecht over mogelijke oplossingen voor beperkte netwerkcapaciteit en om bestaande
stabiliteitsproblemen in het netwerk van Oudewater-Noord gelijktijdig aan te pakken.
Tot slot heeft gemeente Woerden haar plan van aanpak zon op dak gedeeld met de gebiedscommissie
Utrecht-West.
3. Wat is de voortgang van het gestarte gebiedsproces? Zijn er al initiatieven gestart en hoe is het
vooruitzicht daarin?
Antwoord:
De gemeente heeft de gebiedscommissie Utrecht-West opdracht gegeven om ook advies over de
mogelijkheden voor energie te geven. Er vindt ambtelijk en bestuurlijk afstemming plaats met de
gebiedscommissie over de voortgang van het gebiedsproces in Oudewater-Noord. Het is aan de
gebiedscommissie om te bepalen wanneer en hoe dit thema aan bod komt. Momenteel ligt de focus
van het gebiedsproces op de thema’s bodemdaling, bereikbaarheid en zon op dak. De gemeente
faciliteert de gebiedscommissie door reeds beschikbare data te delen, zie antwoord vraag 2.
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