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AANLEIDING
Na een positief besluit door ons college is eind 2008 een subsidieaanvraag voor SLoK (Stimulering
Lokale Klimaatinitiatieven) ingediend bij het Rijk. Het Rijk heeft inmiddels besloten om de
aangevraagde subsidie van 73.450 euro aan de gemeente Waddinxveen toe te kennen, dit is
bekendgemaakt in de septembercirculaire 2009.
De uitvoering van het klimaatprogramma kan nu ter hand worden genomen. Hiervoor is een
geactualiseerd Klimaatplan, dat het Klimaatplan 2003-2006 vervangt, noodzakelijk.
INHOUDELIJK EN JURIDISCH KADER
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011;
Klimaatplan gemeente Waddinxveen 2003 – 2006
Begroting 2010 – opgenomen bezuinigingen
FEITELIJK VOORSTEL, MOTIVERING, ALTERNATIEVEN
Het doel van het klimaatplan is het vertalen van de in de SLoK subsidieaanvraag opgenomen
klimaatprojecten naar lokaal beleid. Daarbij ligt de nadruk op de uitvoering en het behalen van
concrete resultaten.
Hieronder zal kort worden ingegaan op een aantal onderdelen van het klimaatplan. Voor meer
informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de inhoud van het voorliggende plan.
Projecten
De geformuleerde projecten zijn de kern van dit klimaatplan.
De projecten zijn geclusterd rond een aantal thema’s die zijn geselecteerd omdat of een grote invloed
vanuit de gemeente mogelijk is of omdat het milieueffect groot is met een relatief geringe inspanning.
De thema’s zijn:
A. Eigen gemeentelijke gebouwen, voorzieningen, wagenpark en inkoop;
B. Woningen;
C. Utiliteitsgebouwen;
D. Bedrijven;
E. Verkeer en Vervoer;
F. Grootschalige Duurzame Energie-opties.
Aan de thema’s zijn projecten gekoppeld met een bepaald ambitieniveau wat de gemeente zelf kan
kiezen. Het klimaatprogramma loopt over een periode van 4 jaar.
De projecten zijn besproken met Milieudienst Midden-Holland, die de SLoK-aanvraag regionaal trekt.
Een groot deel van de projecten die in deze subsidieaanvraag worden genoemd, is een voortzetting
van het beleid wat is geformuleerd in het Klimaatplan gemeente Waddinxveen 2003-2006 (in het
kader van de BANS-subsidie). Voorbeelden hiervan zijn verscherpte energienormen bij zowel
nieuwbouw als bestaande bouw, energiebesparing bij openbare verlichting, duurzame
bedrijventerreinen en aankoop van duurzame energie.
Een deel van de projecten is al regionaal opgepakt, daarin moet de gemeente haar deel nog
vormgeven.
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Ambities
In het kader van de uitvoering van de SLoK-regeling zijn er door het Rijk drie ambitieniveaus
geformuleerd: actief, voorlopend en innovatief. Voor de ambities van de projecten uit het Klimaatplan
is aansluiting gezocht bij het klimaatakkoord met VNG en met regionale trajecten. Waar mogelijk is
gekozen voor een voorlopend niveau.
Regionale samenwerking
Samenwerking buiten de gemeentelijke organisatie vindt (met name) op projectniveau plaats. Daarbij
wordt vooral gebruik gemaakt van de ondersteuning van de reeds bestaande structuur van de
regionale energiecoördinatie, onderdeel van de Milieudienst Midden-Holland. Bij de regionale
energiecoördinatie Midden-Holland (REC) zijn alle 13 gemeenten uit Midden-Holland aangesloten.
De REC wil op lokaal niveau een katalyserende, aanjagende en enthousiasmerende rol spelen bij
energieprojecten. Hiervoor worden de juiste partijen bij elkaar gebracht om daadwerkelijk projecten te
realiseren. De REC heeft tevens een belangrijke functie bij het initiëren en organiseren van regionale
projecten, waarbij samenwerking wordt gezocht met marktpartijen en maatschappelijke organisaties.
Klimaatbeleid borgen voor de toekomst
Hoe kan klimaatbeleid ook voor de toekomst worden geborgd? Er liggen in Waddinxveen duidelijk
kansen in beleid, in organisatie én in de uitvoering om het klimaatbeleid te versterken. Structureel
klimaatbeleid is een kwestie van langere adem. Dat betekent dat borging hard nodig is.
Onder borging verstaan wij de manier waarop klimaatbeleid structureel een plaats krijgt in diverse
beleidsterreinen, de gemeentelijke
Een concept van het klimaatplan 2010-2013 ligt nu ter besluitvorming voor u.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES EN DEKKING
De SLoK-uitkering is toegekend voor activiteiten met een maximale looptijd van 4 jaar vanaf de datum
van toekenning van de beschikking. Uiterlijk 1 september 2013 moet het SLoK-programma zijn
afgerond. Het geld hoeft niet te worden uitgegeven in het jaar dat het wordt verstrekt, maar kan tot 1
september 2013 worden uitgegeven.
In november 2009 heeft uw raad besloten bezuinigingen door te voeren in het
duurzaamheidsprogramma. Zes SLoK-projecten, die niet noodzakelijk zijn om de SLoK-subsidie te
behouden, worden beëindigd om kosten en vooral ook ambtelijke uren te besparen. Deze bezuiniging
van structureel € 5.000 met ingang van 2010 wordt toegelicht op blz. 91 / 92 van de
Programmabegroting 2010 – 2013.
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Tabel 1: Overzicht beschikbare uren en budget voor uitvoering klimaatprojecten (inclusief bezuiniging
budget 2010 en bezuiniging uren 2011)
2009
2010
2011
2012
2013
Kosten uren milieu*
30.090 30.090
20.060
20.060 20.060
Budget duurzaamheid (incl.
20.028 15.092
15.092
15.092 15.092
bezuinigingen)
Dekking SLoK
30.849 27.176
15.424
Dekking Reservefonds
10.014 10.014
10.014
10.014 10.014
Duurzaamheid
* uitgaande van interne uurtarief 2010: E 100,30

Belangrijke kanttekening is dat de kosten voor energievisies, haalbaarheidsonderzoeken, etc. die
direct verband houden met locatieontwikkeling ten laste dienen te komen van grondexploitaties e.d.
Deze bedragen komen voor rekening van de projectbudgetten en vallen niet onder de algemene
middelen.
Investeringen in energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen en installaties worden
opgenomen in meerjaren-onderhoudsplanningen en dienen ten laste te komen van de daarvoor
beschikbare budgetten. Dergelijke kosten zijn derhalve niet opgenomen in het klimaatplan.
VOORSTEL
1. Het klimaatplan 2010-2013 wordt vastgesteld.
STANDPUNT RAADSCOMMISSIE(S)
De commissie Openbare Ruimte d.d. 2 februari 2010 acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad.

Waddinxveen, 11 februari 2010
burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de secretaris,

de burgemeester,

(mr. A. Hoogendoorn)

(drs. H.P.L. Cremers)

BIJLAGE:
- Klimaatplan Waddinxveen 2010-2013
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