
Uitvoeringsprogramma 2020 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal 

 

D66 en OPEN en BVHlokaal zijn enthousiast over dit uitvoeringsprogramma 2020, zowel over de 
inhoud als de vorm (goed leesbaar en compacte overzichtstabel). We hebben als gemeente al een 
aantal zaken in gang gezet en we werken daarbij samen met maatschappelijke partners, soms zelfs 
intensief. Maar de doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn, is ambitieus en dat brengt ons op 
een aantal vragen en ideeën. 

 

1. Het programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal loopt nu een aantal jaar (sinds 2017). 
Wat is de voortgang wat betreft het behalen van de doelstelling ‘klimaatneutraal 2035’? Wat is 
onze huidige CO2 uitstoot en onze restopgave? Graag cijfermatig en visueel inzicht in:  
- waar komen we vandaan? 
- wat zijn de tussen doelstellingen van de Utrechtse Heuvelrug tot 2035?  
- waar staan we nu? 
Dit mag per jaar of per 5 jaar. Het liefst in een grafiek met op de x-as de tijd en op de y-as de CO2 
uitstoot.  
Zouden we er samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nog een 
tandje bij kunnen zetten?  

2. Heeft de gemeente genoeg capaciteit en expertise in het duurzaamheidsteam om de opgave in te 

vullen? En in hoeverre zijn we (te) afhankelijk van externe inhuur? 

3. In de decembercirculaire 2019 heeft de gemeente € 250.000 van het Rijk ontvangen. Dit komt 
bovenop het structurele duurzaamheidsbudget van € 200.000  per jaar. Hoe is dit budget 
verwerkt in de tabel van de RIB? 

Bij de tabel: 

4. 1g Monumenten. Hiervoor is financiële ondersteuning beschikbaar bij het ministerie van OCW. 
Wordt hiervan gebruik gemaakt / meegenomen in de subsidiescan? 

5. 1h Duurzaamheids-deregulering. Eerder is door het college toegezegd om al in augustus met een 
RIB te komen over beperkende regelgeving. Wat is hiervan nu de status? 

6. 1i  (toevoeging). Zou het college willen overwegen om weer een collectieve actie te organiseren 
rondom warmtepompen, zonepanelen en isolatie na het succes van de eerdere actie? Kan dit 
mogelijk worden meegenomen in het RRE-traject? 

7. 4a Opbouw Trefpunt Duurzaam Ondernemen. In het raadsvoorstel staat hier een budget voor van 
€30.000.  Is hier behoefte aan? Hoeveel aanvragen zijn er gedaan/worden er verwacht? Wat is de 
realisatie van de adviezen (%) en wat is uiteindelijk de opbrengst?  

8. Meer algemeen. Er zijn de nodige initiatieven waardoor het gevaar bestaat voor versnippering van 
budget. Welke initiatieven leveren werkelijk het gewenste resultaat? Bij welke is het onduidelijk? 
En met welke kun je beter stoppen, zodat er met dat budget andere projecten uitgevoerd kunnen 
worden? 

9. 4b Handhaving duurzaamheid op basis wet milieubeheer. Hierbij lopen we als gemeente achter. Is 
er bij OdrU voldoende tijd/capaciteit om hierop in te zetten? Eind 2019 is RVO gekomen met 
cijfers over welke bedrijven voldoen aan de wet milieubeheer / meldplicht energiebesparing. Bij 
de OdrU gaat het om 2.161 bedrijven, waarvan 58% niet voldoet (R1= hoogste prioriteit bij 
toezicht), 25% (R2= nadere beoordeling) en 17% (R3: in principe voldaan). 

10. 5 Duurzame mobiliteit. Worden fiets en OV ook als belangrijke factoren gezien bij 
energiebesparing? Is er interne samenwerking tussen het duurzaamheidsteam en de 
medewerkers verkeer en vervoer? Bijvoorbeeld ter voorbereiding van fietssnelwegen en de 
nieuwe OV-concessie, en ter evaluatie van de nieuwe situatie voor fietsers bij station D-Z? 

11. 6 Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Zouden we als gemeentelijke organisatie nog meer 
het goede voorbeeld kunnen gaan geven in de dagelijkse praktijk? 
- 6f Verleiden tot duurzaam gedrag. Welke acties worden hiervoor concreet gedaan? Zouden we 
bij eten en drinken in ons gemeentehuis nog meer aandacht kunnen schenken aan 
voedselverspilling en duurzame inkoop? En ook de standaardkeuze vlees omdraaien naar 



standaardkeuze vegetarisch bij recepties en in de bedrijfskantine? 
- 6h (toevoeging). Zouden we ons kunnen aanmelden als Global Goals Gemeente van de VNG? Dit 
is zonder kosten. Het gaat hierbij om een brede duurzaamheidsagenda (sociaal, fysiek, 
economisch) op basis van de 17 UN Sustainable Development Goals. Zie ook: 
https://vng.nl/artikelen/over-gemeenten-4-global-goals 
- 6i (toevoeging). Zouden we de jaarlijkse bladruimacties kunnen verduurzamen bij nieuwe 
aanbesteding (in de dorpen geen invasie meer door vrachtwagens en bladblazers die herrie, stank 
en CO2-uitstoot veroorzaken) of zelfs vermaatschappelijken (bladruimacties van inwoners zelf 
waar mogelijk)? 

 

Graag horen we de reactie van het college op onze vragen en ideeën. 

 

Vriendelijke groeten, Lennart van der Burg en Ernst Hart en Anouk Haaxma 

https://vng.nl/artikelen/over-gemeenten-4-global-goals

