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Onderwerp: concept Agenda Energie 

 

 
De raad besluit: 
 

1. In te stemmen met de concept Agenda Energie. 
2. De concept Agenda Energie te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023. 
3. De concept Agenda Energie te gebruiken als vertrekpunt voor het opstellen van het Actieplan 

Energie. 
4. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een Actieplan Energie met beleidskader en 

uitvoeringsplan.  
 

Inleiding:  
 

Het coalitieprogramma 2018-2022: Duurzaam Oudewater 
Het coalitieprogramma is duidelijk: Oudewater staat voor de grote klimaatopgave. De coalitie 
faciliteert de doelstelling van het kabinet Rutte III, 50% minder uitstoot van CO2 in 2030. 
Naar aanleiding van dit coalitieprogramma is in de programmabegroting 2018-2022 opgenomen dat 
er een Actieplan Energie voor Oudewater wordt opgesteld. Het Actieplan Energie moet inzicht geven 
in de stappen die gezet moeten worden om de duurzame ambities van Oudewater, waar te maken. 
Inmiddels zijn de landelijke doelstellingen geconcretiseerd en is duidelijk dat de landelijke 
ontwikkelingen niet vrijblijvend zijn. De gemeenten krijgen een belangrijke regierol in de 
energietransitie die de aankomende jaren extra inzet vraagt. Ook is meer regionale samenwerking 
nodig op het gebied van grootschalige energie-opwek en verdeling van warmte. In deze nieuwe 
taken voor de gemeente Oudewater was nog niet voorzien in het coalitieprogramma en bij het 
opstellen van de programmabegroting 2018-2022 (voortschrijdend inzicht). 
 
Concept Agenda Energie Oudewater 
Als voorbereiding op het Actieplan Energie zijn in bijgevoegd concept Agenda Energie Oudewater 
de inspanningen geformuleerd die in het Actieplan Energie worden uitgewerkt. De concept-Energie 
Agenda bevat de volgende onderdelen: 
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1. Duurzaam Oudewater: 50% reductie CO2 in 2030 
2. Energie-initiatieven uit de samenleving 
3. Verduurzamen bestaande bouw 
4. Energie-neutrale nieuwbouw 
5. Grootschalige energie-opwek 
In de concept Energie Agenda worden de hierboven genoemde onderdelen toegelicht. Ook is 
inzichtelijk gemaakt wat in het coalitieakkoord staat en hetgeen vanuit landelijke ontwikkelingen op 
Oudewater afkomt als taak. 
 

Van Energie Agenda naar Actieplan Energie (zomer 2019) 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept Agenda Energie om deze als basis te 
gebruiken voor het op te stellen Actieplan Energie. Het Actieplan Energie gaat in op: 
1. Stand van zaken, omvang opgave 
2. Landelijke ontwikkelingen en de taken die op gemeenten afkomen 
3. Visie, ambitie en beleidskader 
4. Aanpak en proces: rol gemeente, overall-strategie, projecten 
5. Organisatie en financiën 
 
Proces 
1. Ten behoeve van de Kadernota 2020-2023 leggen wij u een raadsvoorstel voor met de concept 
Energie Agenda Oudewater, zodat uw raad een inhoudelijke en financiële richting voor de koers van 
het Energie Actieplan kan geven (2

e
 kwartaal 2019). 

2. De Energie Agenda samen met de samenleving uitwerken (zomer 2019). 
3. Voor de begrotingsbehandeling 2020-2023 leggen wij u een raadsvoorstel voor met het Actieplan 
Energie (3

e
 kwartaal 2019). 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

 Artikel 147, tweede lid, gelezen in verband en samenhang met artikel 108, eerste lid, van de 
Gemeentewet en de Wet ruimtelijke ordening.  

Beoogd effect: 

Het doel is de CO2-emissie te verminderen en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave 
“Oudewater draagt bij aan een duurzame wereld”, zoals opgenomen in de Programmabegroting.  
 

Argumenten: 

 

 
1.1 Oudewater draagt bij aan een duurzame wereld 
De concept Energie Agenda beschrijft de onderdelen die in een Energie Actieplan worden 
uitgewerkt met het doel de CO2-emissie te verminderen en zo bij te dragen aan de 
maatschappelijke opgave “Oudewater draagt bij aan een duurzame wereld”, zoals opgenomen in 
de Programmabegroting. 
1.2 Voldoen aan de landelijke verplichtingen  
Oudewater wil voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit het concept Klimaatakkoord en het 
Interbestuurlijk Programma 
1.3 Ontwikkelen afwegingskader grootschalige energie-opwek  
Om ontwikkelingen voor grootschalige duurzame energie-opwek (b.v. windturbines, windmolens en 
zonneweides), die onder andere voortkomt uit de opgave van de regionale energiestrategie, 
mogelijk te maken is het belangrijk dat een kader ontwikkeld wordt om het karakteristieke 
landschap en de karakteristieke landschapselementen te beschermen. In het afwegingskader wordt 
ook bijvoorbeeld lokaal eigenaarschap meegenomen. Het afwegingskader wordt gebruikt bij het 
vergunnen van projecten voor duurzame energie-opwek in het kader van de Omgevingswet. 
1.4 De energietransitie: Samen met bewoners en bedrijven  
De energietransitie vraagt om samenwerking met verschillende stakeholders. Immers de 
energietransitie kan de gemeente niet alleen. De verduurzaming van gebouwen zal door bewoners 
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en bedrijven zelf ter hand worden genomen. Door als gemeente inwoners bij het verduurzamen van 
hun woning te ondersteunen en collectieve initiatieven te faciliteren kunnen samen met hen 
stappen gezet worden en kan de energietransitie van de grond komen (veranderende overheid). 
1.5 Vele nieuwe vraagstukken vragen beleidskaders 
Op dit moment zijn er voor vele nieuwe vraagstukken geen beleidskaders. Het Actieplan Energie 
biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de samenleving eigen 
beleidskaders vast te stellen. 

 
2. Investeren is noodzakelijk om invulling te geven aan het coalitieprogramma, om aan 
verplichtingen te voldoen en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen 
De concept Energie Agenda voorziet in een investering van € 237.500,-, € 167.500,- € 82.500,- en € 
82.500,- voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. 
 

Kanttekeningen: 

Gebruik maken van producten van gemeente Woerden  
De genoemde noodzakelijk investering gaat er vanuit dat gebruik gemaakt wordt van reeds 
ontwikkelde producten voor de gemeente Woerden. Indien Oudewater vraagt om een eigen aanpak, 
zal het benodigde budget groter zijn. De gevraagde inzet op communicatie en participatie is sowieso 
een eigen Oudewaterse aanpak, waarmee rekening is gehouden in het gevraagde budget. 

Financiën: 

Op basis van de nu bekende gegevens is een inschatting gedaan van de benodigde capaciteit en 
middelen, zowel structureel als incidenteel. Of deze inzet en middelen voldoende zijn om de 
resultaten uit het Actieplan Energie te behalen moet in de tijd blijken.  
In de kadernota zijn op basis van de concept Agenda Energie de volgende financiële middelen 
aangevraagd:  
 

Investeringsagenda Energie 
    in euro's 2020 2021 2022 2023 

Onvermijdelijk 151.000 108.500 73.500 73.500 

Dekking in begroting 30.000 35.000 85.000 85.000 

Tekort/Overschot 
-

121.000 -73.500 11.500 11.500 

Wensen/ambities 116.500 94.000 94.000 94.000 

Tekort/Overschot 
-

237.500 
-

167.500 -82.500 -82.500 
 
 

Uitvoering: 

Uitwerken van de concept Agenda Energie in een Actieplan Energie met de samenleving. Het 
Actieplan Energie gaat in op: 
1. Stand van zaken, omvang opgave 
2. Landelijke ontwikkelingen en de taken die op gemeenten afkomen 
3. Visie, ambitie en beleidskader 
4. Aanpak en proces: rol gemeente, overall-strategie, projecten 
5. Organisatie en financiën 
Het Actieplan Energie wordt betrokken bij de Begrotingsbehandeling van 2020. 
 
 

Communicatie: 

In de zomer wordt de lokale samenleving betrokken. Het uitgangspunt is om 1 à 2 bijeenkomsten te 
faciliteren met bewoners, belangenverenigingen en bedrijven.  
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Samenhang met eerdere besluitvorming:  
Coalitieprogramma 2018-2022 en Programmabegroting 

Bijlagen: 

- Concept Agenda Energie Oudewater, geregistreerd onder corsanummer: 19.009738 
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