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Inleiding: 

In aansluiting op de "notitie hoofdlijnen duurzaamheidsprogramma 2017-2018" (17R.00147) is een 
duurzaamheidsprogramma voor de gemeente Oudewater opgesteld waarin de focus met name ligt op het 
stimuleren van lokale duurzame initiatieven. Op 23 februari 2017 heeft een brede bijeenkomst 
plaatsgevonden met geïnteresseerde inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen om een 
gezamenlijke ambitie te formuleren en aan de hand van verschillende thema's doelen te stellen. Hierdoor is 
een gezamenlijk stip op de horizon ontstaan en een samenhang tussen de initiatieven. In het nu 
voorliggende duurzaamheidsprogramma zijn deze lokale duurzaamheidsinitiatieven uitgewerkt. 

Kernboodschap: 

Door het Duurzaamheidsprogramma 2017-2018 wordt invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente 
Oudewater op het gebied van duurzaamheid. De gemeente en lokale duurzame initiatieven streven 
gezamenlijk naar een duurzaam, schoon en leefbaar Oudewater. In dit programma ligt de focus op het 
stimuleren van lokale duurzame initiatieven. 



In 2017-2018 staan de thema's "Energie" en "Afval = grondstof' centraal. 

Ook de wens van de raad voor minder proces en meer concrete resultaten komt tot uiting in het 
duurzaamheidsprogramma. De doelen van de verschillende projecten en activiteiten zijn zo SMART 
mogelijk geformuleerd. Waar mogelijk worden initiatieven aan elkaar gekoppeld waardoor deze elkaar 
versterken. Vanuit de doelgroepen gezien is het prettiger om één bijeenkomst te bezoeken waarin een 
totaalpakket wordt gepresenteerd ten opzichte van aparte bijeenkomsten. Ook vindt dan een efficiëncy-slag 
plaats waardoor de kosten gereduceerd kunnen worden (minder organisatiekosten, minder bijeenkomsten, 
minder advertentiekosten etc). 

Financiën 

De raad heeft op 16 maart 2017 besloten om een budget van C 56.000 beschikbaar te stellen voor de pilot 
stimuleren lokale duurzame initiatieven 2017-2018 (dekking 67400010/38020). Van dit bedrag is C 42.650 in 
2017 toegekend. Het nog resterende subsidiebedrag van C 13.350 is beschikbaar voor initiatieven in 2018. 

De inzet voor het begeleiden van de lokale initiatieven is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2017 
ODRU-Oudewater. 

De inzet voor het project zwerfafval in 2017 wordt bekostigd uit de NEDVANG-subsidie. 

Vervolg: 

Toekenning en uitbetaling van de subsidies heeft in april 2017 plaatsgevonden, waarna de lokale duurzame 
initiatieven van start zijn gegaan. Indien dit kan worden ingepast, krijgen de initiatieven in januari 2018 de 
mogelijkheid om de voortgang van hun project(en) te presenteren tijdens een informatieavond van de raad. 

Op basis van de in 2017 opgedane ervaringen wordt het proces voor subsidieverlening aan lokale 
duurzame initiatieven aangescherpt. Ook wordt gekeken naar aanscherping van de toetsingscriteria. 
Het streven is om in januari 2018 een besluit te nemen over het proces rond de subsidieverlening in 2018. 

Bijlagen: 

Duurzaamheidsprogramma 2017-2018 gemeente Oudewater (document 17.021546) 

De wnd. secretaris De burgemeester 
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1. Duurzaamheidsprogramma 2017-2018 
 

In de gemeente Oudewater zijn de afgelopen jaren al mooie initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid uitgevoerd. Voorbeelden zijn de Duurzame Markt, de Share Fair en de inspanningen 
van zwerfafvalambassadeurs.  
 
Voor u ligt het duurzaamheidsprogramma 2017-2018 voor de gemeente Oudewater. Op basis van de 
wensen van de raad is een duurzaamheidsprogramma opgesteld waarin de focus met name ligt op 
het stimuleren van lokale duurzame initiatieven. Daarnaast zijn de relevante gemeentelijke initiatieven 
op het gebied van duurzaamheid samengebracht en zijn overkoepelende doelen gesteld. 
Uitgangspunt was verder om te komen tot minder proces en meer concrete resultaten op het gebied 
van duurzaamheid binnen de daarvoor beschikbare gemeentelijke capaciteit. 
 
Subsidie en financiering 
Met deze andere opzet, waarbij initiatiefnemers door subsidie zelf hun project(en) realiseren, wordt in 
2017 en 2018 ervaring opgedaan. Bij de start van het programma is in totaal eenmalig € 56.000 
beschikbaar voor de opzet en uitvoering van de door de initiatiefnemers aangedragen projecten en 
activiteiten voor 2017 en 2018. De verschillende projecten en activiteiten binnen het 
duurzaamheidsprogramma zijn zo SMART

1
 mogelijk geformuleerd. Door deze aanpak is duidelijk wat 

er op welk moment gerealiseerd wordt, en kan bij de eindverantwoording van het initiatief worden 
bezien of de gestelde doelen zijn behaald.  
 
Gezamenlijke ambitie 
Op 23 februari 2017 heeft een brede bijeenkomst plaatsgevonden met geïnteresseerde inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partijen om een gezamenlijke ambitie te formuleren en aan de 
hand van de verschillende thema’s doelen op te stellen. Hierdoor is een “stip op de horizon” ontstaan 
en een samenhang tussen individuele initiatieven. De ambitie van de gemeente Oudewater is in het 
volgende hoofdstuk beschreven.  
 

Lokale duurzame initiatieven 2017-2018 

Toekenning en uitbetaling van de subsidies heeft in april 2017 plaatsgevonden, waarna de lokale 
duurzame initiatieven van start zijn gegaan. Indien dit kan worden ingepast, krijgen de initiatieven in 
januari 2018 de mogelijkheid om de voortgang van hun project(en) te presenteren tijdens een 
informatieavond van de raad. 
 
Wensen 

In aansluiting op dit programma voor 2017-2018 zijn vanuit de lokale initiatieven een aantal de 

wensen naar voren gekomen. Om deze in beeld te houden voor het vervolg na de pilot in 2017-2019 

zijn deze onderstaand opgenomen:  

 Structureel budget voor ondersteuning lokale initiatieven, en/of opzetten van een fonds;  

 Ambitieuze doelstellingen voor de gemeente Oudewater; 

 Ambitie stellen voor duurzaam bouwen; 

 

Definitie Duurzaamheid  

Onder duurzaamheid wordt in het programma verstaan:  
“Duurzaamheid is de ontwikkeling die aansluit op behoeften van het heden, zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar brengt (definitie van de VN-
commissie Brundtland uit 1987).  
Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, 
zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en 
de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.” 
 

                                                           
1
 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.  
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2. Duurzame ambitie gemeente Oudewater 
 

De gemeente Oudewater zet zich in voor een schone en duurzame gemeente en gaat zich in 2017-
2018 richten op de thema’s “Energie” (duurzaam opwekken en energie besparen) en  
“Afval = grondstof”.  
 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken 
naar de bedrijfsvoering, dienstverlening en het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.  
Door zelf duurzaam te handelen, laat de gemeente zien hoe het kan.  
 

Doelen per thema 

Voor de thema’s “Energie” en “Afval = grondstof” zijn voor de periode 2017-2018 doelen gesteld. Deze 
dienen ervoor om richting te geven en een samenhang te creëren tussen de verschillende lokale 
duurzame initiatieven.  
 

 

 
Thema 
 

 
Doelen 

 
Energie 
 

 
De CO2 voetafdruk van de gemeente Oudewater over  2014 bedraagt circa 
45.800 ton CO2. Het doel is deze CO2 uitstoot te verkleinen. Er is op dit 
moment door het gemeentebestuur geen concreet doel gesteld.  
 
Het terugbrengen van de CO2 uitstoot gaan we doen door: 

 Minder energie verbruiken; 

 Schone energie op te wekken;   

 Minder fossiele energie te gebruiken.  
 

 
Afval = grondstof 
 

 

 In 2020 75% afvalscheiding 

 Minder restafval: 
- Maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar;  
- Afvalvrije scholen. 

 Zwerfafval tegen gaan 

 Lokale kringlopen sluiten:  
- Voedselketens; 
- Streekproducten; 
- Kleding; 
- Hergebruik van middelen. 

 

 

In de volgende paragrafen worden deze thema’s toegelicht.  

 

2.1 Energie  

 

Duurzaam opwekken 

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. In het Klimaatakkoord van 
Parijs is vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden 
Celsius. Dit vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in 
het jaar 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen worden voornamelijk verwarmd 
door duurzame bronnen (bijvoorbeeld aardwarmte) en elektriciteit, bedrijven hebben hun 
productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen 
maar elektrische auto’s. Voor de gemeente Oudewater geldt dat de energie die nodig is, zo veel 
mogelijk binnen de gemeente duurzaam wordt opgewekt door de eigen inwoners, bedrijven en lokale 
partijen. 
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Energie besparen 
Door energie te besparen valt heel veel te winnen. Hierbij past ook de uitspraak: "de meest duurzame 
energie is de energie die je niet gebruikt". Energiebesparing is vanuit duurzaamheid de eerste stap die 
genomen dient te worden. Het is vaak ook de best renderende stap. Daarnaast draagt het bij aan een 
hoger wooncomfort. Voor de gemeente Oudewater geldt dat er zo min mogelijk energie wordt 
verbruikt. 
 

2.2 Afval = grondstof 

Meer recyclen, minder storten of verbranden van recyclebaar afval, en beter recyclen, met een hoger 
rendement voor mens, milieu en economie. Afval wordt een grondstof. Een belangrijk begrip voor de 
duurzame maatschappij is de circulaire economie. Dit is een economisch systeem met als doel om 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te 
minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet 
in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 
 
Voor de lange termijn vraagt de overgang naar een circulaire economie structurele aanpassingen in 
de hele afvalketen. Voor de korte termijn kiest de gemeente Oudewater ervoor om recycling door 
bewoners te stimuleren door het mogelijk te maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden. Er zal 
daarom worden gestart met de gescheiden inzameling van Plastic- Metaalverpakkingen en 
Drankenkartons (PMD). Momenteel bestaat meer dan 40% van het restafval in Oudewater uit 
PMD. Om het scheiden van grondstoffen verder te stimuleren, wil de gemeente Oudewater in de 
toekomst het beter scheiden van afval belonen middels een financiële prikkel.   
 

 

3. Stimuleren lokale duurzame initiatieven 
 

De focus van dit duurzaamheidprogramma ligt op het stimuleren van lokale duurzame initiatieven. 

Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor hun projecten. Er is voor 2017 en 2018 in totaal        

€56.000 beschikbaar voor stimulering van lokale duurzame initiatieven. Hiervan is in totaal € 42.650 al 

toegekend aan de in dit duurzaamheidsprogramma opgenomen lokale initiatieven.  

Het resterende subsidiebedrag voor de pilot 2017-2018 van € 13.350 is beschikbaar voor nieuwe 
subsidieaanvragen in 2018. De initiatiefbegeleider van de gemeente helpt initiatieven waar nodig bij 

de vertaling van een idee naar een concrete aanvraag, en is ook tijdens de uitvoering het 

aanspreekpunt. 

 

Een belangrijke doelstelling van het duurzaamheidsprogramma 2017-2018, en hiermee het proces 

van uitkeren van subsidie, is dat het zo min mogelijk tijd en kosten met zich meebrengt voor de 

initiatiefnemers. Tegelijkertijd moet het proces wel voldoet aan de vereisten en processen die wettelijk 

gesteld worden. Op basis hiervan zijn sjablonen opgesteld voor de aanvragen en de 

eindverantwoording. Voor de subsidie voor lokale duurzame initiatieven is de Algemene 

Subsidieverordening 2013 van de gemeente Oudewater van toepassing. 

 

 

Het proces voor de subsidieaanvragen van lokale duurzame initiatieven ziet er als volgt uit: 

  
 

 

Subsidie 

aanvraag 

Subsidie 

aanvraag 

Toetsing van de 

aanvraag 

Toetsing van de 

aanvraag 

Toekenning 

subsidie 

Toekenning 

subsidie 

Uitvoering 

initiatief 

Uitvoering 

initiatief 

Verantwoording  

initiatief 

Verantwoording  

initiatief 



 

 6 

Subsidie aanvraag 

Lokale initiatieven kunnen onder het duurzaamheidsprogramma 2017-2018 financiële ondersteuning 

(subsidie) aanvragen bij de gemeente Oudewater.  Voor de subsidieaanvragen en uitkering van 

subsidie is de Algemene Subsidieverordening 2013 van de gemeente Oudewater van toepassing.  

 

Toetsing van de aanvraag 

Om het proces over toekenning van subsidies voor lokale duurzame initiatieven eerlijk en transparant 

te laten verlopen zijn voor de pilot 2017-2018 toetsingscriteria opgesteld.  

 

Toekenning subsidies 

Het college besluit over de toekenning van de subsidie per initiatief. Op basis van de beslissing van 

het college worden (subsidie) beschikkingen gemaakt welke de basis zijn voor de uitgifte van de 

subsidies. 

 

Uitvoering van het initiatief 

De initiatiefnemers gebruiken de subsidie tijdens de uitvoering van hun initiatief. Zij dragen zelf 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het behalen van de geformuleerde SMART doelstellingen. 

Tijdens de uitvoering kan de initiatief begeleider van de gemeente hen helpen om met de juiste 

mensen binnen de gemeente in contact te komen. 

 

Verantwoording van het initiatief 

Binnen 8 weken na afronding van het initiatief vindt de verantwoording plaats.  

 

Aanscherping proces en toetsingscriteria 
Op basis van de in 2017 opgedane ervaringen wordt het proces voor subsidieverlening aan lokale 
duurzame initiatieven aangescherpt. Dit gebeurt aan de hand van een gezamenlijke evaluatie tussen 
gemeente en initiatieven. Ook wordt gekeken naar aanscherping van de toetsingscriteria.  
Het streven is erop gericht om in januari 2018 een collegevoorstel aan te bieden over de het proces 
rond de subsidieverlening in 2018, inclusief de communicatie hierover.  
 

4. Duurzame lokale initiatieven   
 

4.1 Zonnepanelen inkoopactie  

 

Thema: energie  

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 6.000 organisatiekosten + € 100 per geaccepteerde offerte met een maximum van 
70 geaccepteerde offertes. 

Tijdlijn: 1 mei t/m 1 november 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel  

Het opzetten en organiseren 
van een collectieve inkoop actie 
voor zonnepanelen. Inwoners 
van Oudewater kunnen via 
DECO een offerte voor een 
zonnestroomsysteem 
aanvragen van een 
betrouwbare aanbiedende partij 
uit de regio. 

 Opzetten en uitvoeren van 
een promotiecampagne, 

 Organisatie van twee 
informatieavonden 

 Zoeken van betrouwbare 
lokale aanbieders 

 Koppelen van offertes aan 
aanbieders 

70 huishoudens gaan over tot 
aanschaf van een 
zonnestroom-systeem. 
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4.2 Energieanalyse & Energiekaart Tappersheul  

 

Thema: energie  

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 5.000 

Tijdlijn: 1 juli t/m 31 december 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Inzicht krijgen in mogelijkheden 
voor energiebesparing en  
energieopwekking voor het 
Industrieterrein Tappersheul. 
Specifieke aandachtspunten 
zijn gebruik van restwarmte en 
centrale energieopwekking. 

 Uitvoeren van een 
Energieanalyse en het 
opstellen van een 
interactieve energiekaart 
m.b.v. digitale tool PICO 

 Interviews met 
ondernemers 

Concreet advies aan 
ondernemers op Tappersheul 
welke maatregelen genomen 
kunnen worden om energie te 
besparen of energie duurzaam 
op te wekken. 

 

4.3 Slimme groene investeringen: bedrijven informeren over energiebesparing  

 

Thema: energie  

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 3.500 

Tijdlijn: 1 juli t/m 1 november 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Er worden 4 QuickScans 
aangeboden aan bedrijven uit 
Oudewater. Deze QuickScans 
geven inzicht in mogelijkheden 
voor duurzaam energie 
opwekking en energiebesparing 
bij de bedrijven. De resultaten 
worden lokaal gedeeld.  

 Stellen van voorwaarden en 
inkoop van Quickscans 

 Bedrijven benaderen 

 Uitvoering van de scans en 
opstellen rapportage 

 Toezien realisatie van evt. 
maatregelen in 2017 

4 QuickScans en rapportages 
uitgevoerd. Hiervan gaan 2 
bedrijven over tot het nemen 
van maatregelen. De resultaten 
worden gedeeld met andere 
ondernemers. 

 

4.4 Zonnepanelen op bedrijfsdaken Oudewater  

 

Thema: energie  

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 7.000 voor inspanning + € 500 per uitgewerkte businesscase, met een maximum 
van 4 uitgewerkte businesscases. 

Tijdlijn: 1 juli t/m 1 november 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Bedrijven interesseren voor 
zonnepanelen. Samen met 
ViTap en BVO worden 4 
zonnestroom installaties in 
detail uitgewerkt en subsidie 
aangevraagd. 

 Aanpak ontwikkelen en 
bedrijven interesseren. 

 Opstellen businesscases 

 Aanvragen SDE+ subsidie  

 Ondersteuning collectieve 
keuze PV 

 Realisatie door lokale 
leveranciers  

Er worden 4 businesscases voor 
zonnestroomsystemen voor 
bedrijven uitgewerkt, waarvoor 
SDE+ subsidie wordt 
aangevraagd. 
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4.5 Energiecafés  

 

Thema: energie  

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 1.000 

Tijdlijn: 1 mei t/m 31 december 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Duurzame energieopwekking 
en energiebesparing onder de 
aandacht brengen tijdens een 
bijeenkomst. Inwoners van 
Oudewater stimuleren.  

 Voorbereiden en uitvoeren 
van de bijeenkomst 

 Benadering van burgers en 
bedrijven.  

Bijeenkomsten waar circa 50 
mensen geïnformeerd worden 
over energiebesparing en 
energieopwekking. 

 

4.6 Duurzame markt 2017  

 

Thema: afval= grondstof en energie 

Initiatiefnemer: Energie Oudewater 

Subsidiebedrag: € 8.500 

Tijdlijn: 1 mei t/m 31 december 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Organiseren van een 
duurzaamheidsmarkt met als 
insteek het praktisch & leuk 
maken van duurzaamheid, 
zowel voor het thema energie 
en afval = grondstof (korte 
ketens realiseren en verspilling 
tegen gaan). 

 Opstellen planning, aanpak, 
werkwijze en begroting  

 Uitvoering (benaderen en 
vastleggen deelnemers, 
promotie, vergunning- 
aanvraag, administratie). 

 

Een brede duurzaamheids-
markt, ingevuld door circa 40 
lokale partijen en ondernemers 
met duurzame lokale 
streekproducten en diensten 
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4.7 Kinderkledingbeurs Oudewater 

  

Thema: afval = grondstof 

Initiatiefnemer: mw. Maaijen en mw. De Bruijn 

Subsidiebedrag: € 150 (alleen voor de 2e
 beurs) 

Tijdlijn: 1ste beurs in maart en een 2
e
 beurs in september 2017. 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Organiseren van een 
tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Bij elke beurs 
wordt geld opgehaald voor 2 
goede doelen in Oudewater. 

 Organiseren van een 
tweedehands kinderkleding 
en speelgoedbeurs. 

 Op vrijdag inleveren van 
kleding, dat zaterdag 
aangeboden kan worden.  

Hergebruik van kinderkleding 
en speelgoed.  

 

4.8 Share Fair Oudewater 

 

Thema: afval = grondstof 

Initiatiefnemer: mw. Van Duiven 

Subsidiebedrag: n.v.t. (maken gebruik van ruimte onder het stadhuis) 

Tijdlijn: 2017 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

Organiseren van een Share 
Fair markt. Op deze beurs 
kunnen mensen zowel spullen 
inbrengen als kosteloos  
meenemen.   

 Organiseren van een Share 
Fair markt. 
 

Hergebruik van spullen.  

 

4.9 Fairtrade Gemeente Oudewater  

 

Thema: afval = grondstof 

Initiatiefnemer: Wereldwinkel Oudewater 

Subsidiebedrag: € 1.000 (voor activiteiten in 2017) 

Tijdlijn: 1 mei t/m 31 december 2017 (het initiatief loopt hierna door) 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

De Fairtrade gemeente 
Oudewater maakt onderdeel uit 
van een wereldwijde 
campagne. Door het verkrijgen 
en behouden van de titel 
Fairtrade Gemeente wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd 
aan een duurzame wereld: 
fairtrade wil immers zeggen dat 
voldaan wordt aan eisen op het 
gebied van zowel people, 
planet als profit. 

 Voorbereiden 
besluitvorming om Fairtrade 
gemeente te worden 
(inclusief Fairtrade inkopen 
gemeente) 

 Opstellen en uitvoeren 
communicatieplan 

 Enthousiasmeren lokale 
ondernemers en horeca 
voor Fairtrade producten. 
 

Het doel van de campagne is 
het behalen van de titel 
‘Fairtrade Gemeente’ in 2018. 
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4.10 Levensmiddelen weggeefgroep Oudewater 

 

Thema: afval = grondstof 

Initiatiefnemer: levensmiddelen weggeefgroep  

Subsidiebedrag: € 1.000 

Tijdlijn: 2017 en eerste helft 2018 

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

De levensmiddelen 
weggeefgroep organiseert het 
ophalen en weggeven van 
levensmiddelen. 
Vanuit een ruimte in Tjonkie 
worden de levensmiddelen     
opgeslagen en uitgedeeld. 
 
Op dit moment worden ruim 
vijftien gezinnen geholpen om 
makkelijker rond te komen. 
Deze gezinnen komen niet 
(meer) in aanmerking voor de 
Voedselbank. 

Ophalen en weggeven van 
levensmiddelen aan inwoners 
van de gemeente Oudewater. 
De levensmiddelen worden 
geschonken door ondernemers 
uit Oudewater. 

Sociale duurzaamheid en 
tegengaan van 
voedselverspilling.  

 

4.11 Stichting Linquenda 

 

Thema: afval = grondstof 

Initiatiefnemer: Stichting Linquenda  

Subsidiebedrag: n.v.t. (op zoek naar nieuwe ruimte, waarvoor   

Wellicht wel subsidie nodig is).  

Tijdlijn: 2017  

 

Omschrijving Activiteiten Doel 

2
de

 hands kleding- en klein 
huisraad winkel in Oudewater. 
Alle inkomsten van deze winkel 
zijn voor arme gezinnen in 
Roemenië. Met dit geld worden 
de vervoerskosten betaald van 
alle goederen die de stichting 
naar Roemenië vervoert. 

Verkopen van 2
de

 hands kleding 
en klein huisraad t.b.v. een 
goed doel. 

Hergebruik van kleding en klein 
huisraad. 
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5. Gemeentelijke duurzame initiatieven 
 

5.1 Verduurzamen eigen vastgoed 

 

Thema: energie 

Contactpersoon: Team vastgoed, dhr. Van Leer 

 

Omschrijving 

Het verduurzamen van een tweetal panden, namelijk het Stadskantoor en het 
Stadserf.  Hiervoor zal de verlichting vervangen worden door LED verlichting en op 
de daken zullen zonnepanelen geplaatst worden. De bijhorende businesscase is 
financieel positief, dat wil zeggen dat er binnen de afschrijvingstermijn van deze 
investeringsmaatregelen een positief saldo ontstaat. Er is een collegebesluit om deze 
maatregelen uit te voeren (7 februari 2017).  

Doel  
• (2017: Stadskantoor en Stadserf opwaarderen naar energielabel B. 
• 2018: Stadskantoor en Stadserf verbeteren naar energielabel A. 

Rol 

gemeente  

Bereiken van energielabel B: 

 Uitwerken van business cases voor LED verlichting en zonnestroominstallaties; 

 Opstellen van inhoudelijke eisen voor de te plaatsen zonnestroomsystemen en 
LED verlichting; 

 Marktuitvraag (aanbesteding) organiseren; 

 Financiering plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van LED verlichting. 
Totale investering geschat op: €163.012,- (incl. BTW). De kapitaallasten en 
onderhoudslasten van de investering worden gedekt door de energiebesparing 
en de jaarlijkse SDE+ subsidie (ruim €75.000,- uitgekeerd over een periode van 
15 jaar). Hiertoe worden de budgetten voor energielasten bij het Stadskantoor en 
de Stadserf met ingang van 2017 verlaagd met € 7.500,- en vanaf 2018 
structureel met €15.000,-;  

 Na plaatsing begrotingswijziging doorvoeren. (De financiële effecten zullen via de 
eerstvolgende begrotingswijziging verantwoord worden).  

Bereiken van energielabel A: 

 Voorstel naar gemeenteraad voor verhogen energielabel beide gebouwen naar 
label A. Dit kan door plaatsen van warmtepompen.  Vanwege het feit dat deze 
extra investering minder financieel rendabel is zal er na het collegebesluit een 
raadsvoorstel volgen voor deze aanvullende fase. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

 De uitvoering van de technische maatregelen vindt op dit moment plaats. 

 In februari is op basis van het collegebesluit, conform geldend inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet. 

 Op grond van gemeentelijke inkoopbeleid zijn hiervoor lokale 
ondernemers (eveneens) uitgenodigd. Hiervan is een lokale partij als 
voordeligste naar voren gekomen en zal de opdracht dan ook uitvoeren. 

 De aanbesteding is half april uitgezet. De planning is dat de zonnepanelen in de 
tweede helft van juni 2017 op de daken liggen. 

 De verlichting zal in het najaar worden aangebracht. 
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5.2 Netwerk Oudewater Samen Schoon 

 

Thema: afval = grondstof 

Contactpersoon: Team stadserf/reiniging, mw à Campo 

 

Omschrijving 

Netwerk Oudewater Schoon is een burgerinitiatief, dat gesteund wordt door de 

gemeente, met als doel om de gemeente schoon te houden van zwerfafval. Het 

netwerk bestaat uit een kleine kern zwerfvuilambassadeurs, afgevaardigden van 

bewonersorganisaties/ verenigingen enz. met daarnaast vrijwillige opruimers die zelf 

in hun buurt zwerfafval rapen en/of bij acties om hulp gevraagd kunnen worden. 

ODRU voert het secretariaat, ondersteunt, coördineert en stemt af met de gemeente.   

 

Er bestaat de wens om dit opruimen meer gestructureerd aan te pakken. Door het 

beter zichtbaar maken (op een plattegrond/ website) en het stroomlijnen van dit 

initiatief worden anderen geënthousiasmeerd om mee te doen. In de praktijk blijkt dat 

het heel stimulerend werkt om van elkaar te weten dat er anderen zijn die ook een 

straat of een buurt (of een parkje) schoonhouden. Het streven is dat deelnemers een 

gebied adopteren en deze plek bijvoorbeeld 1x per maand samen opruimen. Ook 

ondernemers, scholen, bso’s, afgevaardigden van bewonerscomités, 

(sport)verenigingen en opbouwwerkers enz. kunnen lid zijn van het netwerk. 

 

Doel  

 Minder zwerfafval in gemeente Oudewater, door: 

o Deelnemers ogen en oren voor de staat van onderhoud van de openbare 

ruimte voor de gemeente. 

o Het netwerkt houdt een gebied in de gaten voor illegale dump en 

‘hotspots’ (plekken waar erg veel zwerfafval ligt) en geven deze door aan 

de gemeente 

 Meer betrokken en actieve zwerfafvalopruimers  

o Betere zichtbaarheid en stroomlijnen van het initiatief 

o Opruimers belonen via zichtbaarheid in communicatie e.a.;  

o Korte lijnen mogelijk zijn tussen deelnemers en uitvoerders. Hierbij is het 

nodig dat de uitvoerder weet wanneer wordt opgeruimd, op welke 

plekken 

Rol 

gemeente  

Jaarlijkse bijeenkomst 

Een jaarlijkse bijeenkomst ter inspiratie en voorbereiding op de Landelijke 

Opschoondag in maart of de Keep it Clean Day in september. Ontmoeting en 

ervaringen uitwisselen staan centraal, naast kennisdeling. Er wordt gestreefd naar 

(afspraken omtrent) een gezamenlijke aanpak. Wanneer deelnemers de voorkeur 

geven aan schoonmaakacties op een ander moment wordt dat uiteraard ook 

gestimuleerd.  

 

Afvalgrijper & afvoer afval 

Afvalgrijpers kunnen aangevraagd worden bij Nederland Schoon. Voor acties kunnen 

deelnemers extra afvalgrijpers van de gemeente lenen. De gemeente zorgt ervoor 

dat het zwerfafval wordt afgevoerd.  
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Zakringen en veiligheidshesjes (door gemeente) 

Om het afvalgrijpen gemakkelijker en veiliger te maken kunnen bij de gemeente 

zakringen en veiligheidshesjes geleend worden. De zakringen houden de opening 

van de vuilniszak open tijdens het rapen en de veiligheidshesjes zorgen ervoor dat 

de deelnemers zichtbaar zijn.  

 

Communicatie 

Deelnemers ondersteunen bij de communicatie rondom een eigen zwerfafvalactie. 

Door te helpen bij het opstellen en versturen van een persbericht of bijvoorbeeld het 

afnemen van een interview voor een nieuwsbrief of een krantenartikel. Ook kunnen 

ze voor hun eigen acties gebruik maken van de communicatiemiddelen van de 

campagne Nederland Schoon.  

 

Acties  

Door het jaar heen worden lokaal en landelijk verschillende acties georganiseerd 

rondom het opruimen van zwerfafval. Wij houden de deelnemers op de hoogte en 

kunnen ze ondersteunen wanneer ze willen deelnemen aan een van deze acties. 

 

De beeldkwaliteit openbare ruimte wordt via huidige gemeentelijke systematiek 

gemonitord. De hoeveelheid zwerfafval vermindert.    

 

Het aantal meldingen openbare ruimte neemt af en in panelonderzoeken gaat de 

score voor schoonbeleving van inwoners vooruit.  

15 deelnemers zijn actief bij netwerk. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

juni 2017: startbijeenkomst  

Opruimactie tijdens burendag (23 september) of Keep it cleanday.  

Evaluatie in juni 2018 en zo nodig bijstelling van de aanpak 
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5.3 Duurzaamheid in het inkoop en aanbestedingsbeleid 2017  

 

Thema: energie en afval = grondstof 

Contactpersoon: Team inkoop dhr. Weda 

 

Omschrijving 

100% duurzaam inkopen 

Sinds 2012 wordt door de gemeente, zoveel mogelijk, voor 100% duurzaam 

ingekocht. Duurzaam inkopen is het toepassen van milieu en/of sociale criteria 

tijdens het inkoopproces, zodat dit leidt tot de daadwerkelijke levering van een 

product dat aan de gevraagde milieu en/of sociale criteria voldoet. Bij elke 

aanbesteding waarbij dat opportuun is worden relevante duurzaamheidsbepalingen 

opgenomen in de vorm van eisen, selectie- en/of gunningcriteria. Indien de gemeente 

geen duurzaamheidscriteria stelt bij een aanbesteding van een levering, werk of 

dienst geldt de verplichting dit te motiveren in het startdocument en het 

aanbestedingsdocument.  

 

Circulair inkopen 

Circulair inkopen is gebaseerd op de beginselen van de circulaire economie, waarbij 

afval niet bestaat. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de 

herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en 

waardevermindering te minimaliseren. Circulair inkopen kan alleen toegepast worden 

op inkopen waar ook daadwerkelijk materiaal wordt gebruikt (leveringen en werken). 

Bij diensten die de gemeente inkoop speelt het materiaal nauwelijks een rol (o.a. 

sociaal domein, inhuur personeel). Dat zorgt voor een beperking van de 

mogelijkheden van circulair inkopen. Daarnaast is de markt ook nog niet altijd in staat 

om circulaire aanbiedingen te doen. Het is dus van belang om zorgvuldig te bekijken 

waar circulaire mogelijkheden zijn. 

 

Reductie van CO2 uitstoot 

De gemeente Oudewater streeft naar reductie van de CO2 uitstoot. De gemeente wil 

daartoe bij de aanbestedingen die zich daarvoor lenen eisen stellen aan de reductie 

van de CO2-uitstoot. 

 

Doel  

Bij haar toekomstige aanbestedingen wil de gemeente zo veel mogelijk: 

 100% duurzaam inkopen 

 circulair inkopen 

 reductie van de CO2 uitstoot 
 

Daarnaast wil de gemeente Oudewater: 

 Kansen geven aan lokale ondernemers 

 Bij het inkopen invulling geven aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en inclusie. 
 

Rol 

gemeente  

Op basis van de Aanbestedingswet 2012 is het de gemeente bij een aanbesteding 

toegestaan, mits er een directe relatie is met de inhoud van de opdracht, bijzondere 

voorwaarden te stellen die verband houden met milieuoverwegingen. De gemeente 

Oudewater zet zich in voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland en hecht 

grote waarde aan de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) 

belangen bij het inkopen. De gemeente houdt al enige jaren rekening met de 

uitgangspunten van het ‘duurzaam inkopen’. Bij haar toekomstige aanbestedingen wil 
de gemeente de genoemde doelen zo veel mogelijk toepassen. 
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Het cluster Inkoop & Aanbesteding van het team JFZ: 

 heeft een adviserende functie ten aanzien van de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van een aanbesteding en de toepassing van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid; 

 heeft een verplichte adviesrol bij nationale en Europese aanbestedingen, 
zowel voorafgaand als gedurende de procedure (van startdocument t/m 
definitieve gunning).  

 dient bij een meervoudig onderhandse aanbesteding, vooraf te worden 
geïnformeerd; 

 kan op verzoek van een teammanager ondersteunen bij het uitvoeren van de 
aanbestedingsprocedure. 

  

Na afloop van de aanbestedingsprocedure start de uitvoering van de afgesloten 

overeenkomst. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater in februari vastgesteld. 

 

 

5.4 Afvalvrije scholen  

 

Thema: afval = grondstof 

Contactpersoon: Team stadserf/reiniging, mw à Campo 

 

Omschrijving 

Op een afvalvrije school streven leerlingen, leerkrachten en ondersteunend 
personeel naar zo min mogelijk restafval. Door de voorzieningen (geschikte 
afvalbakken voor de verschillende fracties) en logistiek zodanig in te richten dat afval 
scheiden gemakkelijk wordt. En door ondersteunende educatie en communicatie 
gericht op gedragsverandering uit te voeren.  
 
Het streven is dat alle basisscholen in Oudewater op termijn het predicaat 
(rest)afvalvrij zullen ontvangen.  

Start + 

afronding 

activiteiten 

In 2017: 

 Start met het mogelijk maken voor de scholen om de verschillende afvalfracties 
via de huishoudelijke inzameling aan te bieden 

 Vervolggesprekken: gemeente, ODRU en betrokken scholen over de juridische, 
financiële en organisatorische zaken die geregeld moeten worden om tot een 
afvalvrije school te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

5.5 Afvalscheiding en restafval  

 

Thema: afval = grondstof 

Contactpersoon: Team stadserf/reiniging, dhr. Van Leeuwen 

 

Omschrijving 

Om recycling te stimuleren, wil de gemeente Oudewater het bewoners zo makkelijk 

mogelijk maken grondstoffen gescheiden aan te bieden. Momenteel bestaat meer 

dan 40% van het restafval in Oudewater uit Plastic- Metaalverpakkingen en 

Drankenkartons  (PMD).  Er wordt daarom in Q4 2017 gestart met de gescheiden 

huis aan huis inzameling van PMD.  

 

De inzameling van PMD dient als opmaat voor een nieuwe manier van inzamelen. 

Om het scheiden van grondstoffen verder te stimuleren, wil de gemeente Oudewater 

in de toekomst het beter scheiden van afval belonen middels een financiële prikkel.  

Dit beleid wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

Doel   In 2020 75% afvalscheiding en max 100kg restafval per inwoner per jaar 

Rol 

gemeente  

 In Q4 2017 wordt gestart met de huis aan huis inzameling van PMD. PMD wordt 
dan 1x per 2 weken in zakken ingezameld; 

 Afspraken maken met de met de inzamelaar over bijvoorbeeld kosten, 
inzameldagen en routes; 

 Het contractueel borgen van bovengenoemde afspraken; 

 Verzorgen van de distributie van PMD-zakken; 

 Bewoners informeren over de op handen zijnde veranderingen. Hierbij ligt, in het 
belang van een positieve gedragsverandering, de nadruk op het motiveren en 
toelichten van nut en noodzaak (milieu); 

 Aanpassen afvalstoffenverordening (raadsaangelegenheid) en het 
uitvoeringsbesluit (collegeaangelegenheid); 

 In de loop van 2017 wordt het nieuwe beleid verder uitgewerkt zodat dit begin 
2018 kan dienen als uitgangspunt voor de aanbesteding van de afvalinzameling. 
 

Start + 

afronding 

activiteiten 

Bovengenoemde zaken worden momenteel voorbereid. In mei wordt het 

collegebesluit voorzien en in juni volgt het raadsvoorstel (afvalstoffenverordening). 

Na instemming van de raad wordt gestart met de communicatie richting bewoners 

zodat Q4 2017 kan worden gestart met de inzameling van PMD 
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5.6 Duurzaam bouwen  

 

Thema: energie en afval = grondstof 

Contactpersoon: Team Ruimtelijk beleid en projecten, dhr. Dalenoord 

 

Omschrijving 

Voor nieuwbouw is aandacht voor duurzaam bouwen van groot belang, niet alleen 

voor het milieu maar ook voor kwaliteit van de woningen en de leefomgeving. 

Op dit moment is er geen beleid voor het stimuleren van bovenwettelijke normen. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

 In 2017 in kaart brengen wat de mogelijkheden en ambities zijn voor duurzaam 
bouwen van nieuwbouwlocaties.  

 In het vierde kwartaal van 2017 wordt bekeken wat nodig is om duurzaam 
bouwen te implementeren in 2018. Waar mogelijk worden lokale partijen hierbij 
betrokken. 

 

 

5.7 Duurzame monumenten  

 

Thema: energie en “afval = grondstof” 
Contactpersoon: Team Ruimtelijke plannen, dhr. Bos en mevr. Wolters. 

 

Omschrijving 

Monumenten worden door hun lange levensduur vaak al als duurzaam beschouwd. 

Desalniettemin is de aandacht voor duurzaamheid blijvend van belang. Niet alleen 

voor het milieu, maar ook voor het wooncomfort van de woningen. 

  

Bij een monument moet goed gekeken worden welke toepassingen er mogelijk zijn. 

Wijzigingen toebrengen aan een monument is maatwerk. Te treffen maatregelen 

mogen geen afbreuk doen aan de status van het monument. 

 

Om deze reden worden eigenaren van een monument geïnformeerd over de 

mogelijkheden voor verduurzaming. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

 Organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over duurzame monumenten 
(vierde kwartaal van 2017).  
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5.8 Grootschalige zonnestroom projecten  

 

Thema: energie 

Contactpersoon: Team Ruimtelijke Plannen, mevr. M. Van Kats 

 

Omschrijving 

In Nederland worden de komende jaren veel grootschalige zonne-energieprojecten 

gebouwd. Hoewel zonnepanelen op daken van particulieren belangrijk blijven voor 

het halen van klimaatdoelstellingen, verschuift de focus steeds meer naar 

grote zonneparken op braakliggende terreinen (veldopstelling) of daken van 

bedrijven. Voor Oudewater wordt voor nu gekozen voor een focus op zonne-

stroomprojecten op bestaande daken. Een veldopstelling is een planologisch 

vraagstuk en valt onder ruimtelijke ordening.  

Start + 

afronding 

activiteiten 

In Woerden wordt onderzocht welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor 

veldopstellingen voor grootschalige zonneveld-energieprojecten. Hier kan Oudewater 

op meeliften. Daarnaast is het belangrijk om deze ontwikkelingen af te stemmen met 

de keuzes die gemaakt worden in de buurtgemeentes (zoals Lopik en Montfoort). In 

2018 bekijkt de gemeente Oudewater of er naast de focus op bestaande daken ook 

een focus moet komen op veldopstelling van grootschalige zonne-energieprojecten.  

 

 

5.9 Energieadvies meenemen in bedrijfsgerichte controles  

 

Thema: energie  

Contactpersoon: Team Ruimtelijk beleid en projecten, dhr. Dalenoord 

 

Omschrijving 

Vanuit het Energieakkoord hebben de omgevingsdiensten in 2015 een subsidie 

gekregen van het ministerie van I&M om energieadvies mee te nemen tijdens het 

toezicht. Dit project is gericht op bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer en 

die een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh of minimaal 

25.000 m3 gas gebruiken.  

 

Tijdens de uitvoering van elke integrale controle bij bedrijven wordt door de ODRU 

vanaf 1 januari 2017 aandacht besteed aan energiebesparing.  Ondernemers krijgen 

een energieadvies van de toezichthouders. Zij worden gewezen op de verplichtingen 

uit het Activiteitenbesluit, artikel 2.15. En verplichting tot nemen van 

energiemaatregelen met een terugverdientijd van kleiner dan 5 jaar en artikel 2.16 

over de verplichte branche gerichte erkende maatregelen 

 

In eerste instantie worden ondernemers gestimuleerd om de maatregelen te nemen. 

Indien de bedrijven de verplichtingen niet nakomen zal uiteindelijk worden 

overgegaan tot handhaving. 

 

Start + 

afronding 

activiteiten 

In 2017 zullen de hiervoor opgeleide toezichthouders energieadvisering projectmatig 

meenemen in de bedrijfsgerichte controles. Het is de bedoeling dat dit in 2018 

standaard wordt meegenomen.   

 

 


