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Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden – Veghel
Inleiding
Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal
Duurzaamheidbeleidsplan (IDBP) van de gemeenten Uden en Veghel wat eind 2009 en begin 2010
door beide colleges en gemeenteraden is vastgesteld. Dit IDBP is opgesteld om een impuls te geven
aan duurzame ontwikkeling en daarbij zoveel mogelijk samenwerking te zoeken tussen de
buurgemeenten Uden en Veghel.
De kern van duurzame ontwikkeling is dat deze in de behoeften van de huidige generatie voorziet
zonder de mogelijkheid aan te tasten van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.
Integrale duurzame ontwikkeling berust op drie pijlers: fysiek (planet), economie (profit) en sociaal
(people). Alleen als deze drie pijlers zich op een evenwichtige wijze en in onderlinge balans
ontwikkelen is er sprake van integrale duurzaamheid. Deze visie is het richtinggevend beleidskader
geweest voor dit uitvoeringsprogramma. In het programma wordt beschreven wat we gaan doen, de
uitwerking (hoe) wordt via de projecten uitgevoerd.
In het IBDP is het beleidsveld duurzaamheid beschreven in zes thema’s. Voor elk thema zijn de
huidige stand van zaken en vastgestelde ambities afgezet tegen het landelijk, provinciaal en regionaal
beleid. Op basis van deze informatie is destijds gekozen om als gemeenten zich te richten op 3
speerpunten in de komende jaren, nl Duurzaam inrichten, Energie en Maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Het huidige uitvoeringsniveau van duurzaamheid in de beide gemeenten is in het Duurzaamheidsplan
getypeerd als Actief. De Rijksoverheid heeft de kwaliteit van uitvoering getypeerd in drie niveaus:
Actief, Vooruitlopend en Innovatief. In het IDBP is uitgesproken dat het uitvoeringsniveau voor de
drie speerpunten van Actief naar Vooruitlopend gaat.

Het uitvoeringsprogramma, het proces
Het uitvoeringsprogramma IDBP bestaat uit een 60-tal projecten. Als eerste stap zijn alle lopende
projecten binnen Uden en Veghel met elkaar vergeleken en gekeken waar efficiënter gewerkt kan
worden door projecten samen uit te voeren. Vervolgens zijn er nieuwe projecten omschreven die er
voor zorgen dat de ambitie zoals deze in de visie van het IDBP zijn omschreven behaald kunnen
worden. Tenslotte zijn alle projecten met de diverse interne betrokkenen afgestemd.
As-50
Sinds 2009 hebben de gemeenten Uden, Veghel en Oss (en in een later stadium ook Bernheze) zich
geconformeerd aan de samenwerking As-50. Ook hierin is duurzaamheid een belangrijk item. Het is
binnen dit verband gekozen als rode draad, wat inhoudt dat bij elk ander thema rekening gehouden
moet worden met duurzaamheid. Duurzaamheid is nadrukkelijk niet als apart thema gekozen, wat
betekent dat er ook geen projecten benoemd zijn die binnen de As-50 alleen over duurzaamheid gaan.
De projecten van AS50 en de ondersteuning voor duurzaamheid als rode draad worden naast het
uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het IDBP is er
rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen de As-50.
Regio Noordoost Brabant
Ook binnen de samenwerking Noordoost Brabant van 21 gemeenten is duurzaamheid als één van de
thema’s benoemd. Binnen deze samenwerking zijn Positionpapers opgesteld waarin wordt beschreven
waar de accenten en ambities voor de vier thema’s liggen. Ook deze inspanningen zitten niet in het
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uitvoeringsprogramma. De afstemming en mogelijke versterking tussen dit programma en het
uitvoeringsplan worden via de personele inzet goed geborgd.
RMB-regio
Het RMB heeft een duurzaamheidagenda opgesteld voor de komende vier jaar. Hierin is de ambitie
bepaald voor de komende jaren. Per jaar wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten
voor dat jaar om die ambities te kunnen halen. Voor zover mogelijk is het uitvoeringsprogramma
IDBP hierop afgestemd.
Conclusie samenwerking
Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat er een continue afstemming moet plaatsvinden en
moeten de projecten aangepast kunnen worden. Indien er binnen een ander samenwerkingsverband
een zelfde project uitgevoerd gaat worden, wordt daar natuurlijk bij aangehaakt om zo efficiënter en
effectiever te werken. Het uitvoeringsprogramma IDBP is daarmee geen statisch document, maar richt
zich vooral op het verbeteren van de samenwerking in eerste instantie tussen Uden en Veghel en
daarna tussen de gemeenten binnen een samenwerkingsverband.

Het uitvoeringsprogramma, de inhoud

Energie
Ten aanzien van het eerste speerpunt energie zijn in eerste instantie de twee
klimaatprogramma’s op basis waarvan de beide gemeenten subsidie hebben aangevraagd en
gekregen (Stimuleringsregeling Lokale Overheden Klimaat (SLOK)) met elkaar vergeleken
en is er gekeken waar de samenwerking gezocht dient te worden. Het resultaat is een
overzicht van bij welke projecten er samengewerkt kan en moet worden. Voorbeelden hiervan
zijn:
• Energiebesparing Gemeente als bedrijf: gemeentelijke gebouwen, openbare
verlichting, wagenpark. Hierbij moet gedacht worden aan gezamenlijke inkoop, maar
ook het delen van notities en onderzoek naar Duurzame Energie oplossingen.
• Energiebesparing bij burgers: Afgelopen jaar zijn er twee projecten gezamenlijk met
het RMB uitgevoerd: Bespaar met Korting en Je eigen energiecoach. Dit zijn
voorbeelden hoe er ook de komende jaren projecten gezamenlijk in de regio
uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast zijn nog enkele nieuwe projecten toegevoegd om de ambities, zoals gesteld in de
visie te kunnen halen.
Het SLOK-programma van beide gemeenten loopt reeds sinds 2009 en loopt door tot en met
2012.

Duurzaam inrichten
Het tweede speerpunt binnen het IDBP raakt aan veel verschillende beleidsvelden en
milieuaspecten (water, geluid, veiligheid etc.). De projecten die in dit thema benoemd zijn,
zijn er vooral op gericht om alle thema’s bij ontwikkelingen en projecten in een vroeg
stadium in beeld te krijgen en dan de consequenties van bepaalde keuzes zichtbaar te maken.
Projecten die dit doen zijn b.v.:
• Ambitie verder uitwerken en vastleggen in kaders/uitgangspunten op het gebied van
duurzame stedenbouw, openbare ruimte, (utiliteit)bouw, bedrijventerreinen.
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•
•

GES: gezondheidseffectscreening Vaak worden de effecten op de gezondheid pas
duidelijk nadat een project is uitgevoerd. De GES geeft vooraf inzicht op de effecten
op de gezondheid van de burgers.
Ontwikkelingen op gang brengen door middel van duurzaamheidslening en ruimte
voor experimentele bouw

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bedrijven zijn als eerste verantwoordelijk voor duurzaam of Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). Ondernemingen dienen zelf strategische keuzes te maken. De overheid
speelt echter een belangrijke rol als facilitator en stimulator. Daarnaast is de gemeente
natuurlijk zelf ook een bedrijf en moet in die hoedanigheid ook met maatschappelijk
verantwoord ondernemen aan de slag. De projecten die in dit uitvoeringsprogramma zijn
benoemd zijn dan ook tweeërlei: hoe kunnen de gemeenten de bedrijven
(ondernemersverenigingen) ondersteunen en faciliteren en anderzijds hoe kunnen de
gemeente Uden en Veghel maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen hun eigen
organisaties vorm geven, waarbij de overheid ook een voorbeeldfunctie heeft.
Voorbeelden van projecten binnen dit speerpunt zijn o.a:
•
•
•

MVO gemeentelijk bedrijf: MVO scan + uitvoeren van acties
Op de kaart zetten van MVO bij bedrijven; dialoog en ondersteunen/faciliteren
MVO prijs

Inmiddels is er een samenwerking met de ondernemersverenigingen in ReVUS verband tot
stand gekomen. Er is een actieplan opgesteld en zijn er al meerdere bijeenkomsten geweest
om acties tot uitvoering te brengen.
Algemeen
Uiteindelijk zijn er in het uitvoeringsprogramma ook projecten benoemd die uitvoering geven
aan het totale plan. Hierbij moet gedacht worden aan:
• Verankering duurzaamheid in organisatie
• Communicatie
• Kennisontwikkeling (nieuwe ontwikkelingen)
Subsidiemogelijkheden
De subsidieadviseur heeft naar de verschillende mogelijkheden gekeken om voor subsidie in
aanmerking te komen, zowel voor de speerpunten als voor de individuele projecten. De
bestaande subsidie- en stimuleringsregelingen zijn vooral gericht op innovatieve
experimenten, zeer grootschalige projecten en investeringsgericht. We zullen per project
onderzoeken of er regelingen zijn waar we gebruik van kunnen maken. De komende tijd zal
gebruikt worden om deze mogelijkheden verder uit te werken. Ook voor de subsidie geldt dat
het uitvoeringsprogramma dynamisch is en er continu gekeken zal worden wat de beste
mogelijkheden geeft.
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Projectnummer

1

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel
Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Algemeen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering, start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Verankering in de organisatie
Geheel samen voor zover organisatieprincipes niet
afwijken
Duurzaamheid meer zichtbaar maken als
afwegingsprincipe bij gemeentelijke besluiten, de
doelstellingen in het vastgestelde gemeentelijk beleid
realiseren en zichtbaar maken en taken op
functieniveau benoemen.
- Goede besluitvorming is tenminste gebaseerd
op overwegingen waarvan duurzaamheid deel
uitmaakt. Dit is echter nog niet altijd (zichtbaar)
de praktijk. Hierin willen we verbetering
aanbrengen.
- Maatregelen die betrekking hebben op de
bedrijfsvoering van de gemeente zijn vaak niet
verankerd in de organisatie waardoor iedereen
denkt dat iemand het doet en niemand het
uitvoert of is afhankelijk van persoonlijke
interesses.
De Gemeenten hebben op dit vlak een
voorbeeldfunctie te vervullen.
Een mede op duurzaamheid afgewogen
besluitvorming.
Bij nieuw beleid wordt de uitvoering en verantwoording
op functieniveau vastgelegd. Hierdoor worden de
gemeentelijke doelstellingen effectiever gerealiseerd.
Voor al bestaand beleid wordt dit, zo nodig alsnog
gedaan.
In overleg met DMO, controling, P&O en
vakspecialisten de verantwoordelijkheden in de meest
geëigende functies vastleggen.
Verschillende toetsingsinstrumenten bekijken, keuzes
hierin maken en besluiten nemen. B.v.
duurzaamheidsparagraaf, -toets, etc.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
- MT/afdelingshoofden
- Teamleider
- Controllers/bedrijfsec. Medewerkers P&O
- Vakspecialisten
- Regionale partijen, o.a. RMB, As-50
Uden: 100 uren, eenmalig
Veghel: 100 uren, eenmalig
Uden: -euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: -euro jaarlijks/eenmalig
Start 2011, eind 2013
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: duurzaam inkopen,
energiebesparing, vervoersmanagement, inkoop van
producten en diensten.
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Projectnummer

2

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Algemeen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken?

Geheel in het kiezen van onderwerpen en
voorbereiding, apart in uitvoering
Burgers en bedrijven zijn goed geïnformeerd over
duurzaamheid

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen?

Betrokkenheid en draagvlak creëren bij burgers en
bedrijven door middel van algemene campagnes als
week vd vooruitgang, nacht vd nacht en het
algemene gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
Groter bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid en
een positieve houding ten aanzien van maatregelen
en gedrag

Resultaten
wat levert het project op ?

Educatie en voorlichting

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Jaarlijks vaststellen aan welke campagnes wordt
deelgenomen met ruimte om in te spelen op
actualiteiten.
Activiteiten uit het jaarprogramma zijn binnen de
projectaanpak verantwoordelijk voor de eigen
communicatie.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid v.d. Berk
Veghel: Marja van Heijst (NME)

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Adviseur duurzaamheid
gemeentelijke afdelingen
scholen
maatschappelijke organisaties
lokale agenda 21

Begrote uren per gemeente

Uden: 200 uren jaarlijks, 150 u projecttrekker
Veghel: 100 uren jaarlijks

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 5000 euro jaarlijks + 5000,- eenmalig
Veghel: 5000 euro jaarlijks

Planning uitvoering
start en eind

start 2011 doorlopend

Diversen

Relatie met 3
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Projectnummer

3

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Algemeen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel samen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Communicatie is een belangrijk middel om de
doelstellingen te bereiken. In het communicatieplan
wordt beschreven hoe de communicatie voor het
duurzaamheidsplan wordt georganiseerd
Een communicatie instrumentarium wat gebruikt
wordt voor de communicatie over de
projecten/activiteiten van het uitvoeringsplan.
Samen met de medewerkers van communicatie en
duurzaamheid een communicatieplan opstellen

Resultaten
wat levert het project op ?
Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Communicatie

Een gezamenlijk communicatieplan

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Kelly van Gessel
Veghel: Greet Buter

Betrokken partijen (intern en extern)

-

communicatie
diverse medewerkers duurzaamheid

Begrote uren per gemeente

Uden: 100 uren eenmalig, daarna 25 uur per jaar
Veghel: 100 uren eenmalig, daarna 25 uur per jaar

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 8500,- euro eenmalig
Veghel: 7500,- euro over 6 jaar

Planning uitvoering
start en eind

Opstellen communicatieplan: 2011
Communicatie IDBP: Uden 2011-2013
Veghel 2011-2016
Relatie met nr. 2

Diversen
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Projectnummer

4

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Algemeen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel samen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Eigen organisaties, burgers en bedrijven informeren
over aspecten van duurzaamheid zodat
kennisniveau, betrokkenheid en draagvlak groter
wordt en weloverwogen keuzes en beslissingen
genomen worden
Groter draagvlak en bewustwording en een groter
effect van beleidsinspanningen

Resultaten
wat levert het project op ?
Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator

Kennisontwikkeling

Eigen organisaties, burgers en bedrijven zijn goed
geïnformeerd over aspecten van duurzaamheid en
nieuwe ontwikkelingen

Elk jaar*):
- 1 informatiebijeenkomst
- 4 persberichten
- 2 excursies voor gemeentelijke
medewerkers
- 1 Excursie voor de beide gemeenteraden
*) afhankelijk van de behoefte
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid vd Berk
Veghel: Maryse Slingerland/Greet Buter

Betrokken partijen (intern en extern)

- Collega’s van relevante beleidsterreinen
- communicatie
- Scholen
- Maatschappelijke organisaties
- Gemeenteraden en Colleges
- Burgers Uden en Veghel
Uden: 50 uren jaarlijks, 40 u projecttrekker
Veghel: 50 uren jaarlijks

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 5000,- euro jaarlijks + 5000,- eenmalig
Veghel: 5000,- euro jaarlijks

Planning uitvoering
start en eind

start 2010, eind 2013 Uden en 2016 Veghel

Diversen
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Projectnummer

5

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Samen
Vanuit REVUS-verband is er voor gekozen om
gezamenlijk op te trekken op het gebied van MVO.
We willen bereiken dat bedrijven aantoonbare
stappen zetten op het gebied van MVO

Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator

Dialoog met bedrijven en koepels

MVO biedt uitstekende kansen om de bedrijfsvoering
en de concurrentiepositie te verbeteren én tevens
positieve effecten voor de leefomgeving te realiseren
-

verbetering concurrentiepositie
efficiëntere bedrijfsvoering
gezondere en meer tevredene medewerkers
minder Co2 uitstoot, grondstoffengebruik en
afval
- betere sociale omstandigheden bij
toeleveranciers
Gezamenlijk met de ondernemersverenigingen en
parkmanagement uit Uden en Veghel een agenda en
weg bepalen en onderzoeken welke ondersteuning
van de gemeenten hierbij nodig is.
Faciliteren/ondersteunen verschillende projecten.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

- bedrijven koepels
- COS
- kamer van koophandel
- MVO Nederland
- provincie
Uden: 200 uren per jaar , 100 u projecttrekker
Veghel: 200 uren per jaar

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 5000,- euro jaarlijks + 5000,- eenmalig
Veghel: 5000,- euro jaarlijks

Planning uitvoering
start en eind

start 2010, eind 2013 Uden, 2016 Veghel

Diversen

Voorbeelden van deelprojecten zijn:
voorlichtingsbijeenkomsten, duurzaamheidscan,
verhuisscan, duurzaamheidslening, tassenbol.
Relatie met nr. 6
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Projectnummer

6

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Geheel in het opzetten van het instrument,
waarschijnlijk starten met toekenning prijs per
gemeente
Beloning voor de progressiefste ondernemer op het
gebied van MVO

Ambitie
wat willen we bereiken ?

MVO prijs

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Door toekenning van deze prijs en de publiciteit
hieromheen, MVO bij bedrijven onder de aandacht
brengen

Resultaten
wat levert het project op ?

Een groter aantal , dat op de hoogte is van het MVO
gedachtegoed en actief is met MVO

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Tweejaarlijks uitrijken van de prijs tijdens b.v. het
Business gala. Qua methodiek aansluiten bij
systematiek van het COS, Gemeente Eindhoven of
gezamenlijk met LA21
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Coördinator
Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

- COS
- ondernemersverenigingen
- media
- communicatie
Uden: 50 per twee jaren, 25 u projecttrekker
Veghel: 50 per twee jaren

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 7500,Veghel: 7500,-

Planning uitvoering
start en eind

start 2011, daarna in 2013 en 2015 om de 2 jaar
afwisselend in Uden en Veghel

Diversen

Relatie met 5
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Projectnummer

7

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Aandacht voor milieu en duurzaamheid heeft tot nu
toe vooral aandacht gekregen via Bedrijfsinterne
milieuzorg. MVO bestrijkt een breder veld. Het
opstellen van een actieplan obv de stand van
zaken/scan en hiermee een voorbeeld geven voor de
Udense en Veghelse bedrijven
Inzicht in de stand van zaken, een actieplan en
draagvlak voor MVO in beide gemeenten

Resultaten
wat levert het project op ?
Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven
Coördinator
Projecttrekker

MVO-scan gemeente

In beeld brengen van hoe ver de beide gemeenten
zijn met MVO in de eigen bedrijfsvoering en het
uitvoeren van het actieplan.

(laten) uitvoeren van een scan obv één van de
beschikbare methodieken. (nader te bepalen, bv ISO
26000, MVOnederland.)
Vervolgens een plan van aanpak opstellen.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel:

Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind

-

bedrijfseconomische medewerkers
gemeentelijke afdelingen
communicatie

Uden: 100 uren/eenmalig, 50 u projecttrekker
Veghel: 100 uren/eenmalig, daarna 25 uur per jaar
voor onderhoud/vooruitgang
Uden: 2500 euro eenmalig
Veghel: 2500 euro eenmalig
start 2011 doorlopend

Diversen
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Projectnummer

8

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel, voor zover dit in de uitwerking mogelijk is.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Fairtrade gemeente

We willen bereiken dat fairtrade en
fairtradeproducten onder de aandacht gebracht
worden bij burgers, bedrijven en organisaties en dat
het aanbod van fairtradeproducten in o.a.
supermarkten, horeca, detailhandel met 50 %
toeneemt.
We willen als gemeenten een bijdrage leveren in het
aanpakken van de belangrijkste wereldproblemen
zoals omschreven in de millenniumdoelen.
Dit project richt zich op eerlijkere wereldhandel.
Een groter bewustzijn ten aanzien van fairtrade en
een toename van het gebruik van deze producten in
beide gemeenten en de gemeentelijke organisaties.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

De huidige situatie inventariseren en stimuleren dat
er een werkgroep gevormd wordt die aan de hand
van het stappenplan van fairtrade.nl te werk gaat.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Maatschappelijke organisaties
Winkeliersverenigingen
Scholen
Gemeentelijke organisatie

Begrote uren per gemeente

Uden: 200 uren eenmalig, 50 u projecttrekker
Veghel: 200 uren eenmalig

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 5000,- euro eenmalig
Veghel: 5000,- euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2012: werkgroep gaat zelfstandig verder.

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

9

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel, voor zover dit in de uitwerking mogelijk is.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Millennium gemeente

We willen Millenniumgemeente worden door te
voldoen aan de hiervoor gestelde criteria.
Een ‘Millennium Gemeente’ is een gemeente die op
één of meerdere manieren actief is of wil worden en
die bewust uitdragen ‘Millennium Gemeente’ te zijn.
Het belang van (het halen van) de VN Millenniumdoelen is evident: Het behoort tot de universele
mensenrechten dat ieder recht heeft op een leven
zonder armoede en met vrijheid van keuzen.
Vandaag de dag leven echter nog steeds veel te veel
mensen onder de armoedegrens. De VN Millenniumdoelen zijn opgesteld om ieder te voorzien in zijn of
haar basisbehoeften voor een menswaardig leven.
Veel burgers zijn betrokken bij maatschappelijke
vraagstukken over de grens. Mondiale problematiek
laat mensen niet onberoerd, maar men wil de
betrokkenheid graag omzetten in concrete acties.
Burgers kunnen een concrete bijdrage leveren,
enerzijds door projectsteun, maar anderzijds ook
door betrokkenheid. Veel lokale groepen vinden het
stimulerend en nuttig als de gemeente dit
ondersteunt.
Het uitdragen en laten zien dat de gemeenten
serieus werk maken van de millenniumdoelen
gebeurt door te communiceren dat we
millenniumgemeente zijn. Het uitvoeringsplan van
het duurzaamheidbeleidsplan is de inhoudelijke
invulling van hoe we in Uden en Veghel de
doelstellingen gaan realiseren
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
- Maatschappelijke organisaties
- Bedrijven, Burgers
- Scholen, verenigingen
- Gemeentelijke organisatie
Uden: 100 uren, 50 u projecttrekker
Veghel: 100 uren
Uden: 5000,- euro eenmalig
Veghel: 5000,- euro eenmalig
start in 2011 en eind in 2013
Ca 50 % van de Nederlandse inwoners is via haar
gemeenten aangesloten bij het initiatief
Millenniumgemeente.

12

versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

10

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Dit gaan we doen om de doelstelling voor het
opwekken van duurzame energie te realiseren

Resultaten
wat levert het project op ?

Een substantiële uitbreiding van duurzame
energieproductie in beide gemeentes

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Onderzoeken of aangesloten kan worden bij het
concept wat enkele commerciële bedrijven bieden
waarbij dakoppervlak verhuurd wordt voor het
plaatsen van zonnepanelen of dit in eigen beheer
zelf doen of samen met het parkmanagement.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Coördinator
Projecttrekker

Verhuren van daken voor zonnepanelen

10.000 m2 daken voorzien van zonnepanelen in
beide gemeenten.

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Ruimte (Theo/Kirtika)

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Woningbouwcorporaties
Bedrijven, bedrijfskoepels, parkmanagement
Gemeentelijke organisatie

Begrote uren per gemeente

Uden: 50 uren, 20 u projecttrekker
Veghel: 50 uren

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
Veghel:

Planning uitvoering
start en eind

start en eind 2011

euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

11

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel: wijze van aanpak, ervaringen uitwisselen
Apart: uitvoering Veghel: slok 1
Realiseren van 2 % energiebesparing per jaar obv
peiljaar 1-1-2011 voor de gebouwen waar de
gemeente de energienota betaald.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Voldoen aan het klimaatakkoord 2007-2011

Resultaten
wat levert het project op ?

1,5 % energiebesparing door:
- vervanging van apparatuur
- efficiëntere regelingen en instellingen apparatuur
- communicatiecampagne

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen

-

uitvoeren van energieonderzoek
uitvoeren van maatregelen met een
terugverdientijd van maximaal 10 jaren

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid v.d. Berk
Veghel: Ruimte (Theo/Kirtika)

Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Begrote externe kosten per gemeente

-

interne diensten
middelen
communicatie

Uden: 200 uren eenmalig en 50 uren in 2012 en
2013
Veghel: 200 uren eenmalig en 50 uren structureel
Uden: euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: euro jaarlijks/eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2011, eind Uden 2013, Veghel 2016

Diversen

Relatie met nr. 39

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

12

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Beleid in zake realiseren van nieuwe gemeentelijke
gebouwen
geheel
We willen bereiken dat nieuwe gebouwen duurzaam
en toekomstbestendig zijn. We willen heldere
uitgangspunten formuleren die vervolgens onderdeel
zijn van programma van eisen bij het ontwerp en
realisatie.
Op basis van ons duurzaamheidsbeleid is de ambitie
o.a. dat gemeentelijke gebouwen met een 20%
lagere EPC worden gerealiseerd.
In het realisatieproces van nieuwbouw heeft
duurzaamheid nog geen vaste plek. Het op te stellen
beleid moet duurzaamheid in het realisatieproces
borgen.
Het levert heldere beleidsuitgangspunten op
waaraan gemeentelijke gebouwen moeten voldoen,
vastgesteld door de Colleges.
Het levert duurzame, toekomstbestendige gebouwen
en we voldoen hiermee aan het klimaatakkoord
2007-2011.
Opstellen van beleid waarin een meetbare ambitie
ten aanzien van duurzaamheid wordt opgenomen en
andere aspecten, zoals de dekking van eventuele
meerkosten wordt geregeld.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Piet Brouwers
Veghel: Ruimte (Theo/Kirtika)

Betrokken partijen (intern en extern)

-

gebouwenbeheerders
interne organisaties/afdelingen

Begrote uren per gemeente

Uden: 150 uren eenmalig voor projecttrekker
Veghel: 150 uren eenmalig

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: Veghel: -

Planning uitvoering
start en eind

start 2011, eind 2012

Diversen

Relatie met nr. 43

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

13

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel ten aanzien van planvorming, apart bij de
uitvoering
We willen bereiken dat minimaal 40% van de energie
duurzaam wordt opgewekt of duurzaam ingekocht.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Door het opwekken van duurzame energie
vermindert de uitstoot van CO2, worden we minder
afhankelijk van fossiele brandstoffen(leveranciers) en
geven we inhoud aan onze voorbeeldfunctie als
overheidslichaam.
Het project levert op dat alle opties voor het
opwekken van duurzame energie voor bestaande en
nieuwe gemeentelijke gebouwen in beeld zijn
gebracht en dat de kansrijke maatregelen zijn
doorgevoerd. Ook maatregelen die niet direct
‘rendabel’ zijn, kunnen worden toegepast als deze
bijdragen aan innovatieve ontwikkeling,
bewustwording of voorbeeldwerking.
Gedacht kan worden aan zonnepanelen, stedelijke
windturbines, zonnecollectoren, warmte-koude
systemen, biomassa e.d.
We gaan de duurzame opties in beeld brengen;
investering, opbrengst etc. en vervolgens
implementeren.

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Duurzame energie in gemeentelijke gebouwen

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Piet Brouwers
Veghel: Ruimte (Theo of Kirtika)

Betrokken partijen (intern en extern)

Interne organisatie

Begrote uren per gemeente

Uden: 100 uren voor de trekker
Veghel: 100 uren

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 1000 euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: 1000 euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2011, eind 2012

Diversen

Relatie met 42 en 43

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

14

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel betreffende ambitie, apart in de uitvoering

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Realiseren van de ambitie. Het project moet ervoor
zorgen dat duurzaamheid onderdeel uit gaat maken
van de inkoopcriteria en dat deze meetbaar is.

Resultaten
wat levert het project op ?

Het levert op dat duurzaamheidscriteria onderdeel
uitmaken van de inkoopvoorwaarden én dat de
doelstelling van 75% en later 100% worden gehaald.
Dit resultaat wordt transparant in beeld gebracht,

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Duurzaam inkopen

Conform de VNG doelstelling 75% in 2010 en 100 %
in 2015

-

beleid communiceren
overleg met inkoopcoördinator,
overleg met grootste leveranciers
borging en monitoring

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: inkoopcoördinator/ Jan van Vlijmen
Veghel: Luuk van Kessel

Betrokken partijen (intern en extern)

- interne diensten
- regio

Begrote uren per gemeente

Uden: 50
Veghel: 50

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
Veghel:

Planning uitvoering
start en eind

start en eind 2011

euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

15

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Onderdeel van de Millenniumdoelen, fairtrade en
duurzaamheidsmeter is het op duurzame wijze
beheren van de gemeentelijke financiële middelen
met als doel niet indirect betrokken te zijn bij
kinderarbeid, wapenhandel, corruptie etc.
Het levert een bijdrage aan het integer handelen van
de gemeente.
De financiële reserves worden beheerd door middel
van ethisch en duurzaam verantwoorde producten

Resultaten
wat levert het project op ?

Duurzaam beheren financiële reserves

We willen bereiken dat in 2013, 50% van de
gemeentelijke reserves in duurzame producten wordt
beheerd.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

De gemeentelijke reserves overhevelen naar het
BNG Fido Optimaalselect Fonds van BNG Capital
Management, een hoofdsom gegarandeerde
belegging in maatschappelijk verantwoorde
investeringen, o.a. microkredieten.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: afd. Ruimte (Theo/Kirtika)

Betrokken partijen (intern en extern)

- afd. middelen/financiën

Begrote uren per gemeente

Uden: 30 uren, 10 u projecttrekker
Veghel: 30 uren

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
Veghel:

Planning uitvoering
start en eind

start en eind 2013

euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

16

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Duurzaam inrichten

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Vaak worden de effecten van het milieu op de
gezondheid pas duidelijk nadat een project is
uitgevoerd. De Gezondheidseffectscreening Stad &
Milieu (GES) is een instrument waarmee een
gemeente vooraf inzicht krijgt in de verschillende
factoren die van invloed zijn op de gezondheid van
de (toekomstige) bewoners. Het geeft een goed
beeld van de gezondheidskundige knelpunten en
kansen bij ruimtelijke, herstructurerings- of
verkeersplannen.
Een alternatievenstudie op basis van
gezondheidskundige knelpunten door milieubelasting
Per milieufactor komt er een uitspraak over de
milieugezondheidskwaliteit (de GES-score).

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind

Gezondheidseffectscreening

Uitvoeren van een GES bij een, nog te bepalen,
ontwikkeling binnen de gemeente.

In overleg met GGD wordt een GES uitgevoerd. De
gemeente levert gegevens over aanwezige bronnen
die het milieu en de gezondheid kunnen
beïnvloeden. Op basis hiervan beoordeelt de GGD
of blootstelling aan milieufactoren als
luchtverontreiniging, geluid, stank en risico’s door
opslag, productie en transport van gevaarlijke stoffen
(externe veiligheid) voor nadelige gezondheidseffecten in het plangebied kan zorgen. Per
milieufactor komt er een uitspraak over de
milieugezondheidskwaliteit (de GES-score).
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: P. Brouwers
Veghel: Afd. V&H
- afd. Ruimte
- GGD
- RMB
Uden: 100 uur
Veghel: 100 uur in 2011 (verzamelen gegevens,
uitvoeren GES) + 20 u in 2012 en 2013
Uden:
Veghel: 15.000 euro eenmalig
start 2011

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

17

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Duurzaam inrichten

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Duurzaamheidprincipes voor ruimtelijke plannen

We willen bereiken dat de ambitie die College en
gemeenteraad hebben uitgesproken ten aanzien van
duurzaamheid zijn doorwerking krijgt in de ruimtelijke
plannen.
Het begrip duurzaamheid is vaak nog te abstract om
toe te passen in ruimtelijke plannen. Daarom gaan
we het streefbeeld ten aanzien van duurzaamheid in
ruimtelijke plannen, utiliteitsbouw, bedrijventerreinen
en openbare ruimte beschrijven en vaststellen
Concrete handleidingen, checklisten en andere
instrumenten om hiermee duurzaamheid te vertalen
naar concrete maatregelen en
monitoringsinstrumenten om de resultaten te kunnen
meten.
De ambitie bepalen obv een streefcijfer (bv GPR)
Duurzaamheid per onderwerp uitwerken in concrete
maatregelen/gereedschapskist (bv
kwaliteitsprofielen)
Medewerkers opleiden/voorlichten

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Begrote uren per gemeente

Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind

afdelingen Ruimte, BOR, Organisatie
Ondersteuning
RMB, As-50

Uden: 300 uren, projecttrekker 200 u
Veghel: 300 uren (150 uur in 2011, 2012 en 2013: 75
uur per jaar)
Uden: 2500 euro eenmalig
Veghel: 2500 euro eenmalig (1250 euro in 2011
en 2013
start 2011, eind 2013

Diversen
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

18

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Duurzaam inrichten

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Nieuwbouwwoningen blijken vaak al voor 100%
gefinancierd te zijn. Hierdoor is financiering de
bottelnek om duurzame investeringen te doen, terwijl
de woonlasten juist afnemen wanneer duurzame
maatregelen zijn toegepast. Banken spelen hier nog
onvoldoende op in omdat zij beoordelen op
financieringslasten in plaats van woonlasten.
Een regeling waarbij voor 20 woningen per jaar max.
10.000,- geleend kan worden voor max. 10 jaren.
De uitvoering gebeurt door de Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn)

Resultaten
wat levert het project op ?

Duurzaamheidslening voor nieuwbouw

Een financieringsinstrument voor
nieuwbouwwoningen om duurzame investeringen te
kunnen bekostigen

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Aansluiten bij de regeling van SVn

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid v. Lankveld
Veghel: Ruimte

Betrokken partijen (intern en extern)

-

afd. Middelen/financiën
Volkshuisvesting

Begrote uren per gemeente

Uden: 75 uren ten behoeve van projecttrekker
Veghel: 25 uren

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 1000,- euro jaarlijks + 100,- eenmalig
Veghel: 1000,- euro jaarlijks

Planning uitvoering
start en eind

Uden start 2011, doorlopend
Veghel start 2013, doorlopend

Diversen
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

19

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Duurzaam inrichten

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

In Nederland worden veel projecten uitgevoerd
waarbij duurzaamheid ver is doorgevoerd.
We willen medewerkers, bestuurders en raadsleden
kennis laten nemen van deze ontwikkelingen zodat
ze ook in Uden en Veghel toepassing gaan vinden.

Resultaten
wat levert het project op ?

Inzicht in de stand der techniek, ontwikkelingen en
motivatie om dit in Uden en Veghel toe te gaan
passen.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Een maal per jaar een excursie voor raadsleden,
college en ambtenaren naar toonaangevende
duurzame projecten.
Twee keer per jaar een excursie organiseren voor
ambtenaren naar projecten waar specifieke
onderdelen van duurzaamheid zijn toegepast.
Eenmaal per twee jaren een excursie voor
belangstellende inwoners naar een
duurzaamheidsthema.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden:
Veghel:

Kennisontwikkeling duurzaam inrichten

Duurzame ruimtelijke plannen, woningen en
bedrijven en openbare inrichting.

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Griffie
LA21

Begrootte uren per gemeente

Uden: 50 uren jaarlijks
Veghel: 50 uren jaarlijks

Begrootte externe kosten per gemeente

Uden: 10000,- euro jaarlijks
Veghel: 10000,- euro jaarlijks

Planning uitvoering
start en eind

start 2011

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

22

versie 18-03-2011
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Projectnummer

20

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Duurzaam inrichten

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Duurzaam inkopen ruimtelijke plannen
(of inkopen diensten en producten)
Geheel
De doelstelling voor duurzaam inkopen betreft niet
alleen goederen maar ook producten en diensten.
We willen deze ook duurzaam gaan inkopen.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

We gaan dit doen om dit uitgangspunt in te bedden
in de organisatie.

Resultaten
wat levert het project op ?

Dit levert een bijdrage op aan de inspanning op het
gebied van duurzaam inkopen.
Opdrachtnemers worden op deze manier ook in
aanraking gebracht met duurzaamheid.
Onze plannen worden duurzamer.
We laten zien dat we onze ambitie serieus nemen.
De criteria betreffende inkoop van duurzame
producten en diensten communiceren met
betreffende medewerkers.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: inkoopcoördinator/Jan
Veghel: Luuk van Kessel/Maryse

Betrokken partijen (intern en extern)

-

Medewerkers die producten en diensten
inkopen
inkoopcoördinator

Begrote uren per gemeente

Uden: 25 eenmalig,
Veghel: 25 eenmalig

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: Veghel: -

Planning uitvoering
start en eind

start en eind 2011

euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

relatie met nr. 1 (proces) en 15 (inhoud)
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer

21

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

gedeeltelijk
Slok Uden: project 3, Veghel project 3

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Verduurzamen van openbare verlichting

Een energiebesparing van 2% (Veghel) en 4%
(Uden) per jaar.
Voortdurende verbetering van de (energetische)
kwaliteit van de Openbare Verlichting.

Uden: Uitvoering en monitoring van het beleidsplan
OV. Veghel: Inventarisatie en opstellen van een
vervangingsplan. Uitvoering van pilotproject
stadhuisplein

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Gezamenlijk:
- uitvoeren van pilots
- monitoringcijfers vergelijken
- informatie uitwisseling

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: BOR

Betrokken partijen (intern en extern)

-

diverse afdelingen intern
RMB

Begrote uren per gemeente

Uden: 50, projecttrekker 15 u
Veghel: 25

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: euro eenmalig (SLOK)

Planning uitvoering
start en eind

start en eind 2011

Diversen

De stand van zaken op dit onderwerp is bij Uden en
Veghel verschillend. De samenwerking zit hem
vooral in de pilots, de informatie-uitwisseling.
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Projectnummer
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

geheel
SLOK Uden project 9, Veghel project 5

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Bespaar met Korting

5% (Uden) en 10% (Veghel) van de huishoudens
vertoont energiezuinig gedrag
Stimuleren van energiebesparing d.m.v. korting op
energiebesparende energiezuinige producten.
Door media aandacht, kortingen en kostenbesparing
willen bewoners eenvoudige maatregelen nemen die
zij zelf uit kunnen voeren/aanschaffen.

In samenwerking met het RMB:
1. Inventarisatie van relevante aanbieders in de
regio;
2. Peilen interesse onder aanbieders;
3. Vaststellen van de rolverdeling tussen
deelnemende aanbieders en gemeenten;
4. Vaststellen looptijd (actieweken) van het project;
5. Vaststellen welke producten/maatregelen
onderdeel uitmaken van het initiatief
6. Vaststelling kortingen door aanbieders en/of
gemeenten
7. Opstellen en uitvoeren draaiboek (inclusief
communicatieplan);
8. Evaluatie van effect en proces, eventueel
bijstelling draaiboek.
Toelichting:
- Relevante producten zijn bijvoorbeeld
apparaten met label A++, isolatiemateriaal,
LED verlichting, kierdichting, spaarlampen,
stand-by killers, tijdschakelaars, dimmers
etc.
- Combinatie met Meer met Minder, Wonen
++

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid v.d. Berk
Veghel: Kirtika van Hunen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind

Afdeling Economische zaken
Extern:
- RMB
- Doe-het-zelf-markten
- Aanbieders van elektronica, witgoed,
bruingoed, etc.
- Aanbieders van kleine besparende middelen
- Eventueel aanbieders van andere
(bouw)producten
Uden: 230 + 200 (voor de lagere inkomens)
Veghel: 30
Uden: 12.000 euro eenmalig (20.000 voor de lager
inkomens)
Veghel: 7.500 euro eenmalig
start 2009
einde 2012

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

26

versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

23

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker

Regionale Dubo-convenant

Zie het regionale dubo-convenant
(www.dubo.rmb.nl)
Verbeteren van de energetische kwaliteit van
infrastructurele voorzieningen, woningen en
utiliteitsgebouwen
Ambities en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in
prestatieafspraken tussen gemeente en
bouwpartijen. Ambities in convenant worden
uitgevoerd.
Regionale aanpak i.s.m. het RMB:
- Vastleggen afspraken in convenant met
woningcorporaties, Bouwend Nederland en
regiogemeenten.
- Implementatie van het convenant bij
individuele gemeenten:
instructiebijeenkomsten, voorlichting,
ondersteuning bij de uitvoering.
- Organisatie en/of coördinatie van regionale
thema bijeenkomsten over het convenant.
- Projectbureau duurzaam bouwen:
vraagbaak, helpdesk, licentiebeheer GPR,
secretariaat project- en stuurgroep,
monitoring en evaluatie, onderhoud website,
dubo-advies (op hoofdlijnen) in projecten.
- Voorzien van een stuk kennisoverdracht
naar de interne organisatie over de inhoud
van het convenant.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: Ingrid van den Berk
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

-

RMB
Woningcorporaties
Bouwend Nederland
Projectontwikkelaars
Particuliere bouwers

Begrote uren per gemeente

Uden: 30
Veghel: 20

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: -euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: 500 euro eenmalig
start 2009
einde 2012 (2011 nieuw convenant)

Planning uitvoering
start en eind
Diversen
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Projectnummer

24

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

geheel
SLOK Veghel 7, Uden 6 + 11

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

GPR/EPC praktijkcontrole

Toetsing van de EPC-berekeningen en toezicht op
de EPC op de bouwplaats bij 90% van de
bouwvergunningen
De prestaties van de bouwwereld matchen met het
scherpe bouwbeleid waarin de duurzaamheids eisen
zijn afgesproken. De bouwwereld en gemeenten
hebben inzicht in het gat tussen de ambities op
papier en in de praktijk. De gemeenten hebben
concrete speerpunten om deze hiaten te dichten.
De realisatie van de projectbouw komt overeen met
de vergunningaanvraag en het scherpere
bouwbeleid van de betreffende gemeente.
Een tijdelijke capacitaire toevoeging in de
bouwplantoetsing in het veld.
Een cursus ‘in het veld’ voor bouwplantoetsers.
Een overzicht van gemeentelijke projecten en
mogelijke verschillen tussen aanvraag en realisatie
gegevens.
Aanbevelingen om verschillen tussen aanvraag en
realisatie te voorkomen.
In samenwerking met het RMB:
- Oprichten van een controle faciliteit
- Uitvoeren van controles
- Cursus in het veld
- Evaluatie gegevens
- Plan/Verbeterpunten om praktijk beter bij de
theorie aan te laten sluiten

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid van den Berk
Veghel: Ruud Peetjens

Betrokken partijen (intern en extern)

RMB
Afdeling vergunningverlening & handhaving
Uden: 530
Veghel: 250

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 8.000,- euro eenmalig
Veghel: 10.000 euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2013

Diversen
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Projectnummer
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Geheel
SLOK Veghel project 11; Uden project 10
Verbeteren van de energetische kwaliteit van de
woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met
gemiddeld 1 % per jaar
Verbeteren van de energieprestatie van particuliere
bestaande woningen

Resultaten
wat levert het project op ?

Eigenaar/bewoners nemen maatregelen voor een
energiezuiniger en comfortabeler huis.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Bepalen aanpak i.s.m. RMB en Ecostream (of
gelijkwaardig)
Opstellen communicatieplan
De Wonen++ brochure of informatie wordt zo breed
mogelijk onder de doelgroep verspreid
Per gemeente/wijk wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd waarbij het Wonen++ concept wordt
toegelicht
Via een antwoordkaart kunnen eigenaar/bewoners
zich aanmelden voor een energieadvies door
Ecostream
Vrijblijvend komt de adviseur aan huis voor een
maatwerkadvies
De bewoner besluit of en welke maatregelen hij
neemt en of hij deze via Ecostream laat uitvoeren
Evaluatie van proces en resultaten
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Coördinator

Wonen ++

Projecttrekker

Uden: Ingrid van den Berk
Veghel: Kirtika van Hunen

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: milieu, bouwen, wonen en communicatie
Extern: RMB, Ecostream (of gelijkwaardig) voor
energieadvies

Begrote uren per gemeente

Uden: 30 ten behoeve van projecttrekker
Veghel: 30

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 17.000 euro eenmalig
Veghel: 7.000 euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

start 2010
einde 2011
Project is reeds gestart (RMB)
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Projectnummer

26

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel
Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Energie

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Verduurzaming van brandstoffen/vervoer, zowel voor
eigen wagenpark als voor bedrijven en bewoners

Resultaten
wat levert het project op ?

Samen: Door het terug dringen van fijnstof, NOx etc.
minder CO2-uitstoot in de lucht en alle andere
voordelen van rijden op schone brandstoffen/hybride
een beter leefklimaat in de stad bereiken
Veghel: Inzicht in de haalbaarheid van een lokaal
aardgasvulpunt binnen de eigen gemeente

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

1. Selectie van de grootste spelers,
voornamelijk bedrijven met een eigen
wagenpark;
2. Actief de bedrijven en
ondernemersverenigingen benaderen via
zowel ambtelijk als bestuurlijk netwerk;
3. Mogelijkheid voorstellen binnen gemeente
voor een stimuleringsbedrag investeringen
ondernemers schoon vervoer, zodat zij
duurdere aanschaf kunnen compenseren.
4. Een voorlichtingsbijeenkomst organiseren
met achtergronden en antwoorden op veel
gestelde vragen voor geselecteerde
bedrijven e.a. geïnteresseerden. Ook
aandacht voor het vulpunt. Na de presentatie
uitreiking van een compilatiedocument met
al de relevante achtergrondkennis en
informatiebronnen;
5. Evaluatie van de knelpunten bij bedrijven die
de overstap niet lijken te gaan maken en
aanpakken van die knelpunten.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Theo van Rooijen

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)
Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Duurzame Transportbrandstoffen
Gedeeltelijk (samen met Oss)
SLOK Veghel 18; Uden 16
Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 2
% per jaar

Uden: Piet Brouwers
Veghel: Theo van Rooijen
Economische zaken
Buitendienst
Uden: 80, projecttrekker 30 u
Veghel: 25
Uden: 2.000 euro eenmalig
Veghel:
start 2009
einde 2012
In Uden is reeds een aardgasvulpunt geopend.
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Projectnummer
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Geheel, samen met Oss, Bernheze en SintOedenrode
SLOK Veghel project 17 en 18; Uden project 16
Actief : 3 % Van de energie die binnen de
gemeentegrenzen wordt gebruikt wordt duurzaam
opgewekt en geleverd via grootschalige en/of
collectieve opties
In samenwerking met gemeenten Bernheze, Oss,
Sint-Oedenrode en Uden wordt de haalbaarheid van
een regionale / lokale biomassa centrale uitgewerkt.
Deze centrale gaat warmte en energie leveren voor
het bedrijfsleven. De centrale wordt gevoed door
lokale biomassa.
Realisatie van biomassa centrale

Ambitie
wat willen we bereiken ?

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Regionale Biomassacentrale

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

1. Opstellen plan van aanpak
haalbaarheidsonderzoek
2. Opstellen van programma van eisen centrale
3. Uitvoeren marktverkenning en
omgevingsverkenning
4. Besluitvorming over wijze van participatie
5. Uitwerken kansen biomassa en opstellen PVE
aanbesteding

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Uden: Hiltja Hoff/ Ingrid van den Berk
Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Interne partijen:
• Afdeling Beheer Openbare Ruimte (Groenbeheer);
• Afdeling Milieu (afval, energie);
Externe partijen:
• Marktpartijen, provincie, AgentschapNL

Begrote uren per gemeente

Uden: 70
Veghel: 130

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 12.000 euro eenmalig
Veghel: 1000 + 7.500 = 8.500 euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen
Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

gedeeltelijk
SLOK Veghel project 22; Uden 18
Structurele communicatie over de aanpak en
resultaten van klimaatbeleid naar alle relevante
onderdelen en niveaus van de gemeentelijke
organisatie.
Projectversterking door het opzetten en uitvoeren
van interne en externe communicatie.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator

Klimaatcommunicatie

Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie
weten de voortgang van het klimaatbeleid en
herkennen klimaatgerelateerde projecten
Medewerkers blijven gemotiveerd binnen hun
werkzaamheden te blijven denken aan
klimaatbeleidkansen
Inventariseren van sleutelfiguren op alle afdelingen
Opzetten van een projectgroep klimaat
Vastleggen van taken en verantwoordelijkheden,
aanspreekpunten per afdeling
Vaststellen van een overlegstructuur
Vaststellen van evaluatiemomenten en doelstellingen
Structurele projectoverleggen
Een communicatieplan met concrete
communicatieactiviteiten voor de externe
communicatie ( met b.v. opzetten en verzending van
een halfjaarlijkse klimaatnieuwsbrief)
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

i.s.m. RMB en regionale klimaatcommunicatie
Afdeling communicatie
sleutelfiguren van elke afdeling
Uden: 300, projecttrekker 150 u
Veghel: 200

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: -euro jaarlijks/eenmalig
Veghel: 5.000 euro eenmalig

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen
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Projectnummer

29

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Overnemen: In Uden wordt dit idee inmiddels
uitgewerkt (SLOK project 1). In Veghel zou dit ook
een goede oplossing kunnen zijn.
Energiebesparing 3 % per jaar
70 % opwekking en/of inkoop duurzame energie

Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker

Opstellen revolverend fonds

Doel van deze aanpak is om de energieprestatie van
gemeentelijke eigendommen (ingrijpender) te
verbeteren door de financiering van (vervolg)
projecten te vergemakkelijken.
Dankzij het revolverend fonds voor de energetische
verbetering van gemeentelijke eigendommen kunnen
meer gemeentelijke eigendommen ingrijpender
worden verbeterd;
Keuze maken: nadat een investering in
energiebesparing zichzelf heeft terugverdiend komen
de vrijkomende gelden ten goede aan de
besparende afdeling of het fonds
Inventariseren welke gemeentelijke eigendommen
volgens onderhoudsplanningen in de nabije
toekomst aangeschaft, onderhouden, gerenoveerd of
vervangen worden;
Inventariseren van politieke motivatie om een (extra)
investering te doen in het fonds;
In overleg met de afdeling Financiën en andere
interne betrokkenen de aard van het fonds bepalen;
In dezelfde samenstelling als in stap 2 voorwaarden
bepalen en vastleggen;
Resultaten van de vorige stappen bundelen in een
voorstel voor een in te stellen revolverend fonds;
Voordracht van het voorstel bij Burgemeester &
Wethouders;
Besluit tot het opzetten van het fonds vanuit
Burgemeester & Wethouders en goedkeuring
randvoorwaarden;
Opzetten van het fonds door de daarvoor geplande
afdeling (bv Financiën) volgens het vastgelegde
ontwerp;
Ingebruikname van het fonds;
Interne communicatie over het bestaan en de
spelregels van het fonds.
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland
Uden: Ingrid v.d. Berk
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Interne partijen:
Afdeling Middelen;
Gebouwenbeheer;
Beheerders van wagenpark, openbare
verlichting, voorzieningen;
versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 200 voor opzet en 160 uur per jaar voor
beheer, projecttrekker 45 u
Veghel: -Uden: startkapitaal is nog niet bepaald
Veghel: --

Planning uitvoering
start en eind

Project is al gestart
uitvoer 2011-2012

Diversen

In Uden is het project reeds gestart. In Veghel is dit
een nieuw project.

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

30

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Campagne Stad en MKB ondernemen in energie

Houden van toezicht op het treffen van wettelijk
verplichte, eenvoudige energiebesparende
maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.
Het doel van het programma Stad & MKB is dat de
gemeenten meer toezicht gaan houden op het treffen
van wettelijke verplichte éénvoudige
energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar
worden terugverdiend. De bedoeling is dat in eerste
instantie het stimulerende spoor wordt ingezet,
gevolgd door het regulerende spoor.
Meer aandacht van de milieu-inspecteur bij de
handhaving voor energie, resulteert vervolgens in
meer aandacht voor energie bij het MKB.
Energiebesparing bij het MKB

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

AgentschapNL is momenteel bezig een
instrumentenpakket samen te stellen
Opstellen Plan van Aanpak en keuze uit
instrumentenpakket maken
Uitvoeren plan van aanpak

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Cor van Dooren
Veghel: Afdeling V&H

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern:
- Afdeling vergunningen en handhaving
- Afdeling Communicatie
- Extern:
- AgentschapNL
- MKB
Opstellen Plan van aanpak:
Uden: 100
Veghel: 100
Extra uren uitvoering:
Uden: 100
Veghel: 100
voor communicatie:
Uden: 1000 euro eenmalig
Veghel: 1000 euro/eenmalig
start 2012
einde 2013
Het is een landelijk project dat door AgentschapNL is
opgesteld. De instrumenten worden momenteel door
AgentschapNL uitgewerkt.

Begrote uren per gemeente

Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

35
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

31

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Project van Uden (SLOK).

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Inkoop groene elektriciteit en groen gas.
Integratie van energiezorg met het gemeentelijk
beleid voor duurzaam inkopen

Resultaten
wat levert het project op ?

Minimaal 70%, bij voorkeur naar 100%, groene
elektriciteit en groen gas inkoop

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Gemeente Uden participeert in het inkoopcollectief
Stichting Beheer Bedrijventerrein Uden.
1. Elke 2 jaar opvragen en vergelijken offertes voor
groene energie, gas en/of duurzame
energiesystemen;
2. Selectie leveranciers;
3. Inbedding beleidsplan Middelen
4. Middels mandaat bekrachtigen van
inkoopcontract
5. Volhouden en verbreden afname van duurzame
energie en groen gas (of installatie en in
gebruikname van eigen DE-installaties).
Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: --

Coördinator

Inkoop groene stroom en gas

Energiebesparing 3 % per jaar
70 % opwekking en/of inkoop duurzame energie

Projecttrekker

Uden: Leo Damen
Veghel: --

Betrokken partijen (intern en extern)

Energiebeheerder, inkoper, adviseur duurzaamheid
Betrokken afnemende diensten en afdelingen
(onderwijs, cultuur, openbare werken, politie,
brandweer, enz.).

Begrote uren per gemeente

Energiebedrijf; Toeleveranciers.
Uden: 40
Veghel: --

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: -Veghel:
--

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

start 2010
einde 2012

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig

versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

32

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel betreffende ambitie, apart in de uitvoering

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Vervangen van 50% van het eigen wagenpark door
vervoersmiddelen met duurzame brandstoffen.

Resultaten
wat levert het project op ?

Vermindering van CO2 uitstoot
voorbeeldfunctie

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

In kaart brengen gemeentelijk wagenpark: aantal
voertuigen, type, jaar van aanschaf, jaar van
vervanging
Opstellen vervangings- en aanschafplan inclusief
criteria voor aanschaf energiezuinige voertuigen
Uitvoeren plan
Volgen ontwikkelingen en meenemen in de
uitvoering

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: --

Projecttrekker

Uden: Piet Brouwers
Veghel: --

Betrokken partijen (intern en extern)

Afdeling Openbare werken
Afdeling Middelen

Begrote uren per gemeente

Uden: 60, projecttrekker 15u
Veghel:

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
Veghel:

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen

SLOK project in Uden. In Veghel wordt bij
vervanging van een wagen, duurzaamheidscriteria
meegenomen.

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Verduurzaming wagenpark

10 % Besparing fossiele brandstoffen en/of inkoop
duurzame brandstoffen
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euro jaarlijks/eenmalig
euro jaarlijks/eenmalig
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer
(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel
Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind
Diversen
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Energie
Het nieuwe rijden voor medewerkers
Overnemen: Informatie-uitwisseling
Is in Veghel reeds tweemaal uitgevoerd
10 % Besparing fossiele brandstoffen en/of inkoop
duurzame brandstoffen
Besparing op het brandstofverbruik van de
gemeentelijke voertuigen door verandering van
rijstijl.
1. 10 – 15 % minder CO2 uitstoot;
2. Minder slijtage en onderhoud;
3. Lagere brandstofkosten;
4. veiligere rijstijl;
5. verbetering luchtkwaliteit;
6. Minder ongelukken en schade (gunstige invloed
op verzekeringspremie).
Het Nieuwe Rijden voor medewerkers als startpunt
voor vergelijkbaar aanbod voor externe partijen
(bedrijven, particulieren);
1. Selectie personen voor rijstijltraining. Hoe meer
deelnemers (regionaal en/of alle medewerkers),
hoe goedkoper;
2. Rijstijltraining waarin personeel een rijstijl leert
die past bij moderne motoren (workshop en
simulator);
3. Overbrengen resultaten aan collega’s;
4. Structurele en regelmatige controle
bandenspanning;
5. Opzetten monitoringsystematiek
brandstofverbruik;
6. Monitoring brandstofverbruik
7. Extra stimulans door prijs voor zuinigst rijdende
medewerker
Uden: Jan van Vlijmen
Uden: Ingrid van den Berk
Interne partijen:
• Afdeling Middelen;
• Afdeling Bouwen en Milieu;
• Afdeling Openbare Werken.
Externe partijen:
• Aanbieders rijvaardigheidstrainingen.
Uden: 60, projecttrekker 50u
Uden Kosten rijstijltraining Het Nieuwe Rijden: €
7.500
(auto inclusief instructeur, ca. € 1.500 per dag voor
max. 10-20 medewerkers).
start 2011
einde 2012
Relatie met 36
Is in Veghel reeds tweemaal uitgevoerd
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

34

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

In ambitie geheel, in uitvoering apart

Nieuwbouwlocatie Velmolen, fase 2 en 3

Realiseren van woningen met een 10 % verscherpte
EPC
Realiseren van een EPL van 7,0 tot 8,0 bij woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Energie-efficiënte en duurzame energie een plek
geven in nieuwbouwprojecten

Resultaten
wat levert het project op ?

Energiezuinige, comfortabele toekomstbestendige
woningen

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Fase 2:
Het organiseren van een prijsvraag voor 100
woningen.
1. Opstellen visie
2. Informatiebijeenkomst voor gegadigden
3. Selectie van 3 partijen
4. Beoordelen planvoorstellen
5. Selecteren partij
6. Contractvorming (borging duurzaamheid)

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Fase 3:
1. Opstellen energievisie
2. Haalbaarheidsstudie gekozen concept
3. Middels aanbesteding zoeken van een exploitant
Uden: Jan van Vlijmen
Uden: Jan van Vlijmen
Interne partijen:
• Afdeling Stedelijke ontwikkeling
• Afdeling Openbare werken
• Afdeling Financiën.
Externe partijen:
• Aannemer.
• Architect
• Ontwikkelaar
• Adviesbureau
Uden: 100 tbv projecttrekker
Uden Externe kosten adviesbureau
Prijsvraag: 36.000 euro
Energievisie tot en met begeleiden aanbesteding):
40.000,start 2009
einde 2012
Relatie met 35
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

35

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Uden project 12
Realiseren van utiliteitsgebouwen met een 10%
verscherpte EPC

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Energie-efficiënte en duurzame energie een plek
geven in nieuwbouwprojecten

Resultaten
wat levert het project op ?

Alle nieuwbouw structureel realiseren met GPRscore 6,5. De GPR-scores hebben onder andere
betrekking op duurzaamheid, energie en water e.d.
De score voor het thema energie sluit aan bij de
doelstelling 10% lagere EPC

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

4. Overleg met de betrokken partijen
(projectontwikkelaars, aannemers, architecten)
over haalbarheid;
5. Haalbare maatregelen vastleggen in een
Programma van Eisen
6. Monitoring van de realisatie van de uitvoering

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen

Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Interne partijen:
• Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
• Afdeling Stedelijke ontwikkeling
Externe partijen:
• Aannemer.
• Architect
• Schoolbestuur
• Adviesbureau
Uden: 80, tbv projecttrekker
Uden Externe kosten inhoudelijk advies 10.000 euro

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen

In Veghel ligt dit al vast in beleid, de gemeenten
kunnen wel samen optrekken om ambitie te
realiseren.
Relatie met 34

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

36

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Stimuleren Het Nieuwe Rijden voor bedrijven en
consumenten
Gedeeltelijk
SLOK: Uden project 13;
Besparing of verduurzaming brandstoffen met 2 %
per jaar

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

CO2 reductie in verkeer en vervoer door zuinigere
rijstijl en betere bandenspanning

Resultaten
wat levert het project op ?

Brandstof en CO2-emissiereductie bij bedrijven, nonprofit organisaties en burgers;
Kostenbesparing op brandstof en onderhoud;
Verbetering luchtkwaliteit.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Actieplan opstellen (geen beleidsplan) eventueel
i.s.m. andere partijen (intern en extern);
Uitvoeren actieplan/afspraken maken met externen
over uitvoering;
Organiseren van rijstijlcursus voor eigen
medewerkers, burgers, bedrijven (taxibedrijven,
busbedrijf, vervoersbedrijven);
Aandacht voor bandenspanning intern en extern,
door middel van voorlichting (extern) en uitvoering
intern.
Samenwerking met regionale/lokale garagebedrijven
ten aanzien van bandenspanning, mogelijkheden
uitzoeken voor aanbieden stikstofvulling voor de
banden
Verspreiden HNR-publicaties en informatie,
bijvoorbeeld bij uitreiken rijbewijs;
Evaluatie en monitoring door bijhouden van aantal
deelnemers aan cursussen, aantal verspreide HNRbrochures, monitoren effect (interne) rijstijlcursus;
Overleg over voortgang (intern en extern), zorgen
voor borging in de organisatie en daarbuiten,
zonodig bijsturen.

Coördinator

Aandacht voor bandenspanning niet beperken tot
(vracht)auto's maar ook caravans, aanhangwagens,
etc.
Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Ingrid van den Berk

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Interne partijen:
• Afdeling Stedelijke ontwikkeling;
• Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
• Afdeling Middelen (i.v.m. benadering
transportbedrijven);
• Afdeling Publiekszaken (i.v.m. rijbewijs
Externe partijen:
• Adviseurs (indien nodig voor onderzoek
• Bedrijf dat rijstijltraining verzorgt of simulator
plaatst op publieksevenement.
Uden: 120 uur, projecttrekker 90 u

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: Cursuskosten: 2000 euro
Communicatiemateriaal: 1500 euro

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2012

Diversen

Relatie met 33

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

37

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Project is reeds gestart: samenwerking Uden, Veghel
SLOK: Uden 15
Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 2%
per jaar

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Het stimuleren van openbaar vervoer door het
verbeteren van de openbaar vervoervoorziening

Resultaten
wat levert het project op ?

Door het stimuleren van het openbaar vervoer
terugdringen van autogebruik en daarmee fijnstof,
NOx etc. minder CO2-uitstoot in de lucht, en
daarmee een beter leefklimaat in de stad bereiken

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

A. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een
totaalconcept dat bestaat uit drie onderdelen:
1. een betrouwbare hoogfrequente dienstregeling
(vijf tot acht keer per uur);
2. een snelle route met goed toegeruste haltes;
3. comfortabele, herkenbare bussen.
HOV draag bij aan een duurzame bereikbaarheid,
door meer plaatsen dan nu rechtstreeks te verbinden
met het landelijke spoornet.

Stimuleren Openbaar vervoer

Varianten
Voor het noordoosten van Brabant bestaan
verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:
• Het opnieuw gebruiken van het spoor tussen
Boxtel, Veghel en Uden met een rechtstreekse
aansluiting op ’s-Hertogenbosch. Op termijn
mogelijk uit te breiden van Uden naar Oss;
• Het verbeteren van het busvervoer naar
Eindhoven, Boxtel, ’s-Hertogenbosch en Oss.
Ook combinaties van deze varianten zijn mogelijk.
De vorm staat dus nog niet vast. Wel is het zeker dat
het concept letterlijk en figuurlijk moet zorgen voor
de juiste verbindingen
Aanpak Hoogwaardig OV:
1. Emissie-eisen vastleggen in een Programma van
Eisen
2. In het vervolg een prestatiegerichte eis
neerleggen voor de vervoersbedrijven die HOV
aanbieden. Dit geeft vervoersbedrijven de
vrijheid om een optimale invulling te kiezen.
Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een
eis in termen van gram CO2/reizigerskilometer,
rekening houdend met de hele keten inclusief
brandstofproductie (well-to-wheel);
Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Coördinator

B. Optie: Korting op Fiets:
9. Inventarisatie van relevante aanbieders in de
regio;
10. Peilen interesse onder aanbieders;
11. Vaststellen van de rolverdeling tussen
deelnemende aanbieders en gemeenten;
12. Vaststellen looptijd (actieweken) van het project;
13. Vaststelling kortingen door aanbieders en/of
gemeenten
14. Opstellen en uitvoeren draaiboek (inclusief
communicatieplan);
15. Evaluatie van effect en proces, eventueel
bijstelling draaiboek.
Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen

Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Interne partijen:
Afdeling Stedelijke ontwikkeling
Afdeling Communicatie
Afdeling Openbare werken
Externe partijen:
Vervoersbedrijven
Fietsverkopers
Uden: 250 uur over 4 jaar , 30 u projecttrekker

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: communicatiemateriaal 2000 euro

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen

Veghel doet hier ook in mee, geen extra uren via het
klimaatbeleid.

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer

38

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Gedeeltelijk: Informatie-uitwisseling.
SLOK: Uden project 17, in Veghel wordt beleid op
kleine windturbines opgesteld
3% van de energie die binnen de gemeentegrenzen
wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt en
geleverd via grootschalige en/of collectieve opties
Toetsen van de mogelijkheden voor en realiseren
van windenergie binnen (en buiten) de
gemeentegrenzen

Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Haalbaarheidsstudie windenergie Uden

Coördinator

In Uden en Veghel is vanwege de radarbescherming
van vliegbasis Völkel grootschalige windenergie niet
mogelijk. Geheel uitgesloten is windenergie niet.
Kleinere windmolens interferen minder met de radar
en zijn wellicht wel mogelijk.
Inzicht in de locatiekansen voor Uden e.o (in relatie
tot radar).
Inzicht in het draagvlak voor windenergie (binnen
gemeentelijke organisatie, in gemeente en bij
buurgemeenten)
Indien geschikt: productie van duurzame elektriciteit
• Windenergie biedt mogelijkheden voor een
optimaal klimaatbeleid.
• Gemeentelijke studie locatiekansen
(kleinschaligere windturbines)
• Selecteren voorkeurslocaties
• Effectenstudies voorkeurslocaties (slagschaduw,
geluid, natuur)
• Draagvlaktest voorkeurslocaties
• Intern (gemeente)
• Extern (bewoners, partijen)
• Overkoepelend (buurgemeenten)
• Stimuleren van coalitievorming bewoners,
ontwikkelaars en gemeente voor
voorkeurslocaties
• Besluit voorkeurslocaties in Raad
• Plan van aanpak voor ontwikkeling van
windmolenlocaties (financiële modellen,
participatie, windcoöperaties, etc.)
Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Piet Brouwers

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Betrokken partijen (intern en extern)

Interne partijen:
Afdeling Stedelijke ontwikkeling;
Afdeling Communicatie;
Afdeling Bouw en Milieu;
Gemeentebestuur en gemeenteraad.

Begrote uren per gemeente

Externe partijen:
Bewoners(!), Marktpartijen, bv. projectontwikkelaars
duurzame energie, woonstichting;
Uden: SO 80 uur voor trekker, communicatie 50 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 2.000 euro

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2012

Diversen

Afstemming met beleid Veghel

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer

39

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel project 1; Uden andere stand van
zaken
Energiebesparing van 2% op de eigen gemeentelijke
gebouwen

Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Energieprestatie advies gemeentelijke gebouwen

Coördinator

Alle gemeentelijke gebouwen groter dan 500 m2 zijn
voorzien van een EPA-U en een EPBD label.
Bovendien zijn de adviezen verwerkt in het
meerjaren onderhoudsprogramma. Hierbij is een
keuze gemaakt om alle maatregelen met
terugverdientijden onder de 5 jaar daadwerkelijk uit
te voeren. De revenuen zijn voor de investeerder.
Daarom worden de kosten deels uit klimaatbeleid en
deels uit het budget van de eigen gebouwen
gehaald.
Alle gebouwen zijn gelabeld
Alle gebouwen hebben een onderhoudsplan gericht
op structurele besparing van energie
Meer kennis van de eigen gebouwenvoorraad.
1. Inventariseren van alle gebouwen en de
gebouwen die voldoen aan de criteria.
2. Inventariseren van de eigendommen en
beheerssituatie
3. Afspraken maken over de EPA onderzoeken en
met name de mogelijke vervolgstappen: wie voert
wat uit en uit welke middelen.
4. Offertetraject EPA -EPBD starten, met gebruik
maken PVE traject 2007-2008 voor EPA-Us
uitgevoerd in het traject 2007-2008
5. EPA-EPBD traject uitvoeren
6. Labels worden publicitair aan de gebouwen
gegeven: publieksactiviteit wethouder
7. Adviezen doorspreken met gebouwenbeheerders
en opnemen in de meerjaren onderhoudsplannen.
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Veghel: Koos Post

Betrokken partijen (intern en extern)

Interne partijen: gebouwenbeheerders/vastgoed
Externe partijen: Adviesbureau

Begrote uren per gemeente

Veghel: 120 uur

Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Veghel: 14.000 euro
start 2009
einde 2012

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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40

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel project 2
Energiebesparing van 2 % bij bestaande
schoolgebouwen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Alle schoolgebouwen worden voorzien van een EPAU en een EPBD label. Bovendien zijn de adviezen
verwerkt in het meerjaren onderhoudsprogramma en
wordt een GPR calculatie gemaakt voor alle
gebouwen. Hierbij is een keuze gemaakt om alle
maatregelen met terugverdientijden onder de 5 jaar
daadwerkelijk uit te voeren (inspanningsverplichting).
De revenuen zijn voor de investeerder. Het project
sluit aan bij het ICS traject dat reeds is gestart.
Alle gebouwen zijn gelabeld
Alle gebouwen hebben een onderhoudsplan gericht
op structurele besparing van energie
Meer kennis van de eigen gebouwenvoorraad

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Energieprestatie schoolgebouwen

Coördinator

1. Inventariseren van alle gebouwen via ICS traject.
2. Inventariseren van de eigendommen en
beheerssituatie (bestuur vs gemeente)
3. Afspraken maken over de EPA onderzoeken en
met name de mogelijke vervolgstappen: wie voert
wat uit en uit welke middelen.
4. Offertetraject EPA -EPBD starten, met gebruik
maken PVE traject 2007-2008
5. EPA-EPBD en GPR traject uitvoeren
6. Labels worden publicitair aan de gebouwen
gegeven: publieksactiviteit wethouder
7. Adviezen doorspreken met gebouwenbeheerders
en opnemen in de meerjaren onderhoudsplannen.
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Veghel: Koos Post

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: afdeling onderwijs, afdeling Ingenieursbureau,
gebouwenbeheerders
Extern: Adviesbureau

Begrote uren per gemeente

Veghel: 80 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: 10.000 euro (adviezen en
uitvoerprogramma’s)
start 2009
einde 2012

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer

41

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Particuliere ondersteuningsfaciliteit duurzaam
bouwen
Overnemen
SLOK: Veghel project 4. Optie voor Uden?
Realiseren van woningen met een 25% scherpere
EPC
Particulieren geven vaak hun bouwkundige zaken uit
handen aan professionals omdat ze weinig kennis
hebben van bouwen en met name duurzaam
bouwen. Veghel richt voor de burger/particulier (ook
kleine collectieven) een faciliteit op om actief advies
in te winnen.
Het werkt volgens een strippenkaartprincipe waarbij
aansluiting gezocht wordt bij drie lokale partijen te
weten:
- architect
- bouwkundig adviesbureau
- installatietechnisch adviesbureau
Elke particulier die een intentieverklaring tekent voor
een bepaalde ambitie, gebaseerd op GPR scores
krijgt 3-4 of 6 (afhankelijk van de ambitie) adviesuren
van een of meerdere partijen naar keuze. Deze
partijen kunnen calculaties maken voor de burger om
de hoge DUBO ambities daadwerkelijk voor de
burger ook economisch en fysiek haalbaar te maken.

Resultaten
wat levert het project op ?
Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

- Hoge EPC ambities in particuliere bouw
- Samenwerking RMB – Veghel
- Unieke ondersteuningsfaciliteit voor particulieren
1. Samenwerking RMB regio bespreken en
inventariseren
2. Door gebruik maken van diverse
voorbeeldrapportages en concepten wordt een
virtueel handboek gemaakt voor duurzaam bouwen
3. Brochure opstellen over duurzaam bouwen met
daarin de voordelen voor burger.
4. Concept intentieverklaring opstellen voor burgers.
Deze intentieverklaring onderschrijft een bepaald
duurzaamheidniveau (bijvoorbeeld minimaal niveau
groenfinanciering)
5. Informatiepakket samenstellen voor nadere
uitwerking duurzaamheidconcepten
6. Samen met RMB een drietal DUBO adviseurs
inschakelen voor deze ondersteuningsfaciliteit. Deze
adviseurs dienen volgens een vast uurtarief te
werken en hebben een gemaximaliseerd aantal uren
per klant
7. Via intentieverklaringen adviseurs verbinden aan
klanten: uitwerken ambities.
8. De ondersteuning van de particulier volgen.
49
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
Coördinator

Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Veghel: Ruimte

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: projectleiders RO
Extern: RMB, DUBO-adviseurs

Begrote uren per gemeente

Veghel: Trekker 20 uren
Medewerkers 60 uren

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: 32 particulieren x 6 uur x 90 euro:
€ 17.500

Planning uitvoering
start en eind

start 2010
einde 2012

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

42

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

Verbeteren van energieprestatie bestaande bouw
ism woningcorporatie Woonbelang
Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel project 8
Verbeteren van de energetische kwaliteit van de
woningvoorraad, uitgedrukt in het energielabel, met
gemiddeld 1% per jaar.
Samen met Woonvereniging Woonbelang wordt een
programma opgezet om te komen tot de verbetering
van de woningvoorraad op het gebied van
energieprestatie. Dit haakt in op het door
Woonbelang opgestelde strategische
voorraadbeheer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de totale inventarisatie van de woningvoorraad
(EPA's - EPBD) en wordt ook de mogelijkheden bij
nieuwbouw meegenomen. Door het kiezen van 1
pilotwijk wordt ingezoomd op de verbeterslagen die
mogelijk zijn, de gevolgen voor het energielabel en
bovendien de gevolgen voor de servicekosten /
huuropbrengsten. Op basis van een Total Cost of
Ownership programma wordt een renovatieplan
opgesteld.
De verbetering van de energielabels van woningen
met tenminste één stap.
Kennis van de impact van het verbeteren van de
bestaande woonvoorraad.
In samenwerking met de woonvereniging in Veghel
wordt de stand van zaken rond de EPA - EPBD
labels opgemaakt. Woonbelang rondt het strategisch
voorraadbeheer af 2009/2012.
Een intentieafspraak wordt gemaakt voor het totaal
project, waarin opgenomen wordt wie wat uitvoert,
betaald en waar de beslisbevoegdheden liggen.
Samen met de woonvereniging wordt een pilotwijk
uitgezocht.
De bijbehorende EPA - EPBD rapportages worden in
de werkgroep besproken en nogmaals in het veld
(veldbezoek) getoetst.
De gevolgen voor het energielabel worden vooraf in
kaart gebracht.
Een test met GPR wordt uitgevoerd voor diverse
type woningen.
Een plan van aanpak wordt opgesteld om de
effectieve adviezen uit de rapportages uit te voeren.
Een realisatieovereenkomst wordt gesloten met
aannemer / installateur / anders om de renovatie uit
te voeren.
De energielabels worden verbeterd opgehangen in
de gebouwen, overhandiging aan directie
woonvereniging / wethouder.
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versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
Coördinator

Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Veghel: Marijke Bosch

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
Extern: Woonbelang

Begrote uren per gemeente

Veghel: 100

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: € 10.000 EPBD + €2.500 communicatie

Planning uitvoering
start en eind

start 2010
einde 2012

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

43

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling, afstemming
SLOK: Veghel project 10
10% van de bewoners vertonen energiezuinig en
besparend gedrag

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Met de basisscholen van Veghel worden diverse
projecten opgepakt, zoals (voorbeeld) het project
Sarah’s wereld en het project groene voetstappen.
Uitvoering is minimaal één project per twee jaar. De
projecten Sarah's wereld en Groene Voetstappen
gaan in op bewustwording en de
klimaatveranderingen. Het biodiversiteitsproject kan
hier ook onder vallen. Door de kinderen van de
kennis op de hoogte te stellen worden de ouders
vanzelf betrokken in de kennisoverdracht. De
uitvoering van de projecten ligt grotendeels bij de
scholen zelf.
Alle basisschoolleerlingen zijn ten minste één maal
gedurende hun groep 7 of 8 loopbaan betrokken in
een klimaatproject.

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator

Uitvoering schoolprojecten

1. Inventariseren van gewenste deelname
basisscholen
2. Inbrengen van de lopende en mogelijke
projectideeën in basisschooloverleg
3. Opzetten van een 4jarige projectagenda met de
basisscholen
4. Definiëren en benoemen van kartrekkers bij
basisscholen
5. Aanvragen communicatie en lesmateriaal
6. Uitvoeren van de projecten
7. Communiceren en publiceren over de projecten
8. Vervolg bespreken met de basisscholen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)

Veghel: Marja van Heijst
Intern: NME-communicatie
onderwijs
communicatie
Extern: Scholen

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: 10 uur
Veghel: Externe begeleiding: € 2.500

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

start 2010
einde 2012
http://www.sarahswereld.nl/
http://www.klimaatverbond.nl/groenevoetstappen/
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Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

44

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel
Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Energie

Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Coördinator
Projecttrekker
Betrokken partijen (intern en extern)
Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind

Het energiehuis, besparen zo gefikst
SLOK: Veghel project 9
10% van de bewoners vertonen energiezuinig en
besparend gedrag.
Het informeren van burgers over de mogelijkheden
om zelf in huis op eenvoudige wijze energie en
kosten te besparen. Hierbij wordt direct aangesloten
bij het thema CO2-reductie
In de gemeente is de kennis van burgers die de tentoonstelling hebben bezocht op het gebied van energiebesparingsmaatregelen duidelijk vergroot.
In de gemeente is de kennis van burgers hoe ze
deze maatregelen kunnen realiseren (hoe schakel ik
een leverancier, professional in?) vergroot.
De tentoonstelling “Het Energiehuis” is een fysieke
stand in de vorm van een opengewerkte woning,
waarin meer dan 20 energiebesparende maatregelen
te zien zijn. Het gaat om maatregelen die op
eenvoudige wijze door de woningeigenaar zelf
genomen kunnen worden. Maatregelen zijn voorzien
van een heldere en praktische uitleg met daarbij de
kosten en de besparingen. De expositie kan
geplaatst worden op diverse locaties (bouwmarkten,
weekmarkten, buurthuizen, gemeentehuizen,
winkelcentra, bibliotheken en jaarmarkten). Speciaal
opgeleide bouwkunde studenten zijn bij de stand
aanwezig om geïnteresseerden van meer informatie
te voorzien.
Het plaatsen van de stand op de diverse locaties
dient ondersteund te worden door communicatie in
de lokale media. Ook kan een directe mailing aan de
inwoners van een wijk om hen op de hoogte te
stellen van de komst van de expositie “Het
Energiehuis”. Tot slot is het mogelijk om afspraken te
maken met bouwmarkten over specifieke acties en
kortingsbonnen voor energiebesparende producten.
- Visie op plaatsing en communicatie vaststellen
- Informatie en faciliteiten aanleveren aan SRE
- Uitvoering, plaatsing
Veghel: Maryse Slingerland
Veghel: Maryse Slingerland
Intern: afdeling REO (ruimte en DO)
extern: Duurzame Driehoek
Veghel: 10 uur
Veghel: € 5.000
start 2010
einde 2012

Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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Projectnummer

45

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel project 13
Structurele samenwerking met bedrijven gericht op
minimaal 3% energiebesparing en/of opwekking van
duurzame energie.
Gemeente werkt samen met stichting Vitaal Bedrijvig
Veghel, DMV Campina, Mars en Woonbelang een
project uit om rest warmte van deze partijen in te
zetten voor woningbouw in Oranjewijk. Mogelijke
energetische koppeling tussen DMV en Mars wordt
ook onderzocht.
- restwarmtegebruik bij bedrijven
- kostenbesparing bij woningbouw

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Restwarmte bedrijventerrein Amert

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

1. Initiëren van overleg tussen betrokken partijen
2. Presentatie voordelen, kansen en mogelijkheden
in relatie tot de plannen van de
woningbouwvereniging
3. Opstellen van een business case/
onderzoeksvraag
4. Aanbesteden van het onderzoek
5. Opstellen van plan van aanpak voor de
betrokken partijen (zoals voor: Woonbelang bij
de ontwikkeling van Oranjewijk)
6. Aanbesteding en realisatie restwarmtekoppeling

Coördinator

Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: EZ, Ruimte, DO
Extern: met stichting Vitaal Bedrijvig Veghel, DMV
Campina, Mars en Woonbelang

Begrote uren per gemeente

Veghel: 20 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: 10.000 euro

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

start 2009
einde 2012

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

55

versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma

Projectnummer

46

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk:informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel 15
5-10% energiebesparing bij supermarkten door
scans en structureel overleg

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Met de supermarkt-ondernemers wordt een traject
ingegaan gericht op besparingen in deze branche.
Hiervoor wordt een beknopte energiescan uitgevoerd
in alle supermarkten. Deze wordt opgevolgd door
branchegerichte communicatie over maatregelen

Resultaten
wat levert het project op ?

-

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Supermarktscan

Overleg supermarkten
Besparing 5-10% bij supermarkten

Coördinator

Veghel initieert samen met RMB een eerste
overleg met de supermarkten.
- Tijdens het overleg worden de ambities en de
planning vastgesteld.
- Veghel zorgt voor een goede
communicatiecampagne.
- Tevens wordt besloten hoe om te gaan met
bedrijven die niet meedoen. Met name in de
communicatie dienen de participanten beloond
te worden.
- Daarna worden de scans uitgevoerd met als
prominent onderdeel het afdekken van
koelvitrines en licht.
- De resultaten worden besproken en in een
uitvoeringsplan per supermarkt uitgewerkt.
Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: afdeling klantzaken (milieuvergunning)
Extern: RMB
Supermarkten
Veghel: 30 uur

Begrote uren per gemeente
Begrote externe kosten per gemeente

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel

-

Veghel:
Scans: 5000 euro
Communicatie 1500 euro
start 2009
einde 2011
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Projectnummer

47

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel, via RMB:
SLOK: Veghel project 17
Actief : 3 % Van de energie die binnen de
gemeentegrenzen wordt gebruikt wordt duurzaam
opgewekt en geleverd via grootschalige en/of
collectieve opties.
Het vergroten van de beschikbaarheid van
verschillende stromen (gemeentelijk) biomassa voor
het opwekken van duurzame energie

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?
Resultaten
wat levert het project op ?

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Biomassaregio van Nederland

-

De samenwerkende gemeenten in NoordoostBrabant profileren zich als ‘biomassaregio’
- Groen- en snoeiafval van milieustraten en uit
gemeentelijk groenbeheer is beschikbaar voor
energieopwekking in een bio-wkk;
- Snoeiafval dat nu wordt verstookt met ontheffing
stookverbod wordt ingezameld en ingezet voor
energieopwekking;
- Een goed vestigingsklimaat voor een bio-WKK in
de regio, ter ondersteuning van bestaande
initiatieven in de regio voor het oprichten van een
bio-energiecentrale
- Inzicht in mogelijkheden van inzameling en/of
verwerking van overige biomassa
Tijdens een bestuurlijke workshop op 10 juli 2008
heeft het algemeen bestuur van het RMB zich ten
doel gesteld om dé biomassaregio van Nederland te
worden. Biomassa heeft veel potentieel in onze
groene en agrarische regio.
-

-

-

-

-
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Opzet projectbureau bio-energie in de regio:
promotie van bio-energie in de regio, netwerk- en
kennisontwikkeling, stimuleren en ondersteunen
van gemeentelijke initiatieven
Organiseren van regionaal symposium over
duurzame verwerking van snoei- en groenafval
voor gemeentelijk afvalbeheerders en
milieustraten: presentatie resultaten eerdere
onderzoeken, bepalen van vervolgstappen;
Met belangstellende gemeenten uitwerken van
de vervolgstappen richting uitvoering (denk aan
tarievenstructuur, opslag op milieustraat,
overslag, vergunningen, voorbewerking,
transport etc. )
Met een aantal pilotgemeenten starten met de
inzameling van ‘stookhout’ in het buitengebied.
Presentatie van de resultaten na het eerste jaar,
met voorstel voor vervolg;
Onderzoek naar het stimuleren van andere
vormen van biomassa: resthout / A-hout,
versie 18-03-2011

Bijlage 2, uitvoeringsprogramma
mestvergisting, GFT (na 2012), restafval uit de
voedings- en genotmiddelen industrie, Swill
(keukenafval)
Coördinator

Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Interne partijen:
• Afdeling Beheer Openbare Ruimte (Groenbeheer);
• Afdeling Milieu (afval, energie);
• Gemeentebestuur en gemeenteraad.

Begrote uren per gemeente

Externe partijen:
• Marktpartijen, provincie, AgentschapNL
Veghel: 25 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel:

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2011

Diversen

Afstemmen met project 27: biomassacentrale in de
regio

Uitvoeringsplan duurzaamheid Uden en Veghel
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Nee
SLOK: Veghel project 19
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
integreren in taakomschrijvingen en werkplannen
afdelingen
Cursus klimaat en energie en projectmanagement
gericht op klimaatbeleid en duurzaamheid voor
coördinatoren klimaatbeleid en energiebeleid.
Klimaatcoördinatoren leren wat er komt kijken bij het
opzetten, plannen en uitvoeren van projecten.
Daarnaast is een stuk enthousiasmeren en het
betrekken van collega's bij de projecten een
onderdeel van de cursus.
- Betere structuur projectmanagement
- Alle deelnemers kennis van beheren van
projecten
- In lijn met regeling

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Klimaat- en energiecursus klimaatcoördinatoren

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Dit project betreft een meerdaagse cursus voor
coördinatoren . Dit project kan modulair worden
opgebouwd.

Coördinator

Klimaatcoördinatoren leren wat er komt kijken bij het
opzetten, plannen en uitvoeren van projecten. Het
enthousiasmeren, het betrekken van collega's bij de
projecten, het creëren van draagvlak bij de
gemeentelijke doelgroepen, inzicht in de benodigde
taken en verantwoordelijkheden en Financial
management vormt een belangrijk onderdeel van de
cursus.
Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Diverse medewerkers die binnen het
klimaatprogramma projecttrekker zijn

Begrote uren per gemeente

Veghel: 80 uur

Begrote externe kosten per gemeente
Planning uitvoering
start en eind
Diversen

Veghel: 4.000 euro
start 2009
einde 2010
Project is bijna afgerond
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Projectnummer

49

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Overnemen
SLOK: Veghel project 20
Bewaken van de voortgang van het
klimaatprogramma en het controleren op structurele
CO2-reductie. Ambitie bepalen wanneer Veghel
energieneutraal kan worden.
De bestaande CO2-monitor inclusief het rekenmodel
implementeren en inbedden in de gemeentelijke
organisatie. Deze CO2-monitor doet gelijktijdig
dienst als monitor om een route naar
energieneutraliteit te bepalen voor de gemeente.
Veghel gebruikt hierbij bestaande
monitoringsinstrumenten die voorhanden zijn en
mede ontwikkeld door AgentschapNL.
- Controle instrument voor klimaatprogramma
- Betrokkenheid van externen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?
Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

CO2 monitor

-

Coördinator

Samenwerkingspartners zoeken met dezelfde
ambities
- De basisgegevens (laten) onderzoeken: herijken
status 0
- De basisgegevens worden ingevoerd voor de
eigen organisatie (pilot) en in een later stadium
voor de totale gemeente.
- De monitor levert jaarlijks een korte rapportage
op en kan mogelijk zelfs door externen
(coöperatie / bedrijvenvereniging) worden
ingevuld voor het deel dat niet gaat over de
gemeentelijke projecten en CO2 output.
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Begrote uren per gemeente

Intern:
- Ruimte
- Organisatie Ondersteuning
- BOR
- Raad (ambitie bepaling)
Extern:
- Adviesbureau
- Afstemming met As-50 gemeenten
Veghel: 120 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel: 7.500 euro

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2012

Diversen
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: informatie-uitwisseling
SLOK: Veghel project 23
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
integreren in taakomschrijvingen en werkplannen
afdelingen
Algehele projectcoördinatie van het
klimaatprogramma Veghel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Coordinatie klimaatplan

Resultaten
wat levert het project op ?

Uitvoering klimaatplan volgens planning

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

-

Urenregistratie
Jaarlijkse rapportage en monitoring indicatoren
Budgetbeheer
Terugkoppeling intern (ambtenaren, college,
raad), extern (AgentschapNL)
Aansturing projectuitvoering

Coördinator

Veghel: Theo van Rooijen

Projecttrekker

Veghel: Theo van Rooijen

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: alle medewerkers die een rol binnen het
klimaatbeleid hebben.

Begrote uren per gemeente

Veghel: 200 uur per jaar

Begrote externe kosten per gemeente

Veghel : --

Planning uitvoering
start en eind

start 2009
einde 2012

Diversen

In afstemming met project 1: Verankering in de
organisatie
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Aansluiten bij klimaatverbond Nederlandse
gemeenten
Niet: Veghel is reeds aangesloten bij het
klimaatverbond
Kennis-uitwisseling, gezamenlijk problemen
oppakken en met andere gemeenten optreden
richting landelijke politiek.
Optrekken met andere gemeenten om de
klimaatverandering te verminderen

Resultaten
wat levert het project op ?

B&W advies
Deelname regelen

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Lid worden van het Klimaatverbond De Vereniging
Klimaatverbond Nederland, ook wel kortweg Het
Klimaatverbond genoemd, is een dynamisch netwerk
van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat
samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en
belangen behartigt om een effectief lokaal
klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en
zichtbaar te maken

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen

Betrokken partijen (intern en extern)

Extern: Klimaatverbond

Begrote uren per gemeente

Uden: 40, projecttrekker 30 u

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: In 2010 zal de jaarcontributie 0,75 Eurocent
per inwoner bedragen met de minimum
basisbedragen van €225,-, €450,- en €1.200,- voor
gemeenten met respectievelijk 30.000, 60.000 of
160.000 inwoners.

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2013

Diversen

Veghel is in 2006 toegetreden tot het
klimaatverbond.

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geen: Veghel is al deelnemer van de
subsidieregeling Vlagheidefonds
Verbeteren van de energetische kwaliteit van de
woningvoorraad, met gemiddeld 1 % per jaar

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Door het geven van subsidie de drempel verlagen
voor woninggebonden Duurzame
energiemaatregelen voor particuliere eigenaren

Resultaten
wat levert het project op ?

Aansluiten bij de samenwerking Vlagheidefonds
Circa 45 initiatieven van burgers voor de opwekking
van duurzame energie

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Vaststellen van de subsidieregeling.
Besluiten tot toetreding bij de organisatie
Vlagheidefonds

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen

Projecttrekker

Uden: Ingrid v.d. Berk

Betrokken partijen (intern en extern)

Gemeente St-Michielsgestel (uitvoerder regeling)
RMB

Begrote uren per gemeente

Uden 20 jaarlijks + 30 eenmalig

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 54.000,- tm 2013

Planning uitvoering
start en eind

start 2010
einde 2013

Subsidieregeling Vlagheidefonds

Diversen
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel, zeker nu de woningcorporaties van Uden en
Veghel ook meer samenwerking gaan zoeken
Verbeteren van de energetische kwaliteit van de
woningvoorraad, uitgedrukt in het energielabel, met
gemiddeld 1 % per jaar
Samen met Woonbelang en SVU wordt een
programma opgezet om te komen tot de verbetering
van de woningvoorraad op het gebied van
energieprestatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de totale inventarisatie van de woningvoorraad
(EPA's - EPBD) en wordt ook de mogelijkheden bij
nieuwbouw meegenomen.
- De verbetering van de energielabels van
woningen met tenminste 1 stap
- Kennis van de impact van het verbeteren van
de woningvoorraad.

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Resultaten
wat levert het project op ?

Prestatieovereenkomst Woningcorporaties

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

1. In samenwerking met de woonverenigingen van
Uden en Veghel wordt de stand van zaken rond
de EPA - EPBD labels opgemaakt.
2. Door middel van overleg worden de
mogelijkheden verkend om tot verbetering te
komen van de woningvoorraad.
3. Een prestatieafspraak wordt gemaakt voor de
totale woningvoorraad, waarin opgenomen wordt
wie wat uitvoert, betaald en waar de
beslisbevoegdheden liggen.

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Ingrid v. Lankveld
Veghel: Marijke Bosch

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: Volkshuisvesting en duurzame ontwikkeling
Extern: woningcorporaties Woonbelang en SVU

Begrote uren per gemeente

Uden: 80 uur eenmalig
Veghel: 80 uur eenmalig

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: -Veghel: --

Planning uitvoering
start en eind
Diversen

start 2011
einde 2012
In Veghel afstemmen met project 8 van SLOK
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Door het uitvoeren van een inventarisatie naar de
huidige stand van zaken van de lichtarmaturen en
verlichtingspunten van niet-gemeentelijke verlichting
wordt bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn
Inzicht in verbeterpunten
Energiebesparing door slimmere schakelingen,
accurate schakelingen, efficiënter materiaal en
innovatie

Resultaten
wat levert het project op ?

Energieverbruik overige Openbare verlichting

energiebesparing van 2% per jaar of inkoop
Duurzame Energie

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Inventarisatie van lichtbronnen, niet zijnde
gemeentelijke verlichting, zoals sportvelden,
monumenten etc.
Overleg met verantwoordelijke partijen
Inventarisatie huidige lichtarmaturen, lichtplannen,
schakelprogramma's
Inventarisatie onderhouds- en
vervangingsprogramma en inventarisatie nieuwe
ontwikkelingen/ plaatsingen
Opstellen van een vervangingsplan op basis van
Total Cost of Ownership in plaats van afschrijving

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: BOR (verlichting)

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: afdeling sport, monumenten, openbare
verlichting
Extern: verantwoordelijke partijen

Begrote uren per gemeente

Uden: 210 uur
Veghel: 50 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Uden:
Veghel: 5.000 euro voor adviesbureau

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2013

Diversen
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(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Energie

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Geheel

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren
van de fietsvoorzieningen.

Resultaten
wat levert het project op ?

Door het stimuleren van het fietsgebruik terugdringen
van autogebruik en daarmee fijnstof, NOx etc.
minder CO2-uitstoot in de lucht, en daarmee een
beter leefklimaat in de stad bereiken.

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

Inventarisatie stand van zaken (fietsplan etc.) door
overleg met afdeling verkeer
Inventarisatie mogelijkheden verbetering fietsgebruik
door overleg afdeling verkeer en fietspartijen
Opstellen fietsplan/fietsnota
Uitvoeren fietsplan

Coördinator

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Projecttrekker

Uden: Rob Brink/ Jan van Vlijmen
Veghel: Veronique de Wit / Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

Interne partijen:
- Afdeling Ruimte
- Afdeling Communicatie
Externe partijen:
- Fietsverkopers
- Fietsparkeeraanbieders

Begrote uren per gemeente

Uden: 100 uur
Veghel: 20 uur

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: 1000 euro communicatiemiddelen
Veghel: 1000 euro communicatiemiddelen

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde 2013

Actief fietsbeleid voor de gehele gemeente

Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 2
% per jaar

Diversen
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Projectnummer

0

(sub)Thema
algemeen/MVO/duurzaam inrichten/energie
Projecttitel

Algemeen

Samenwerkingsmogelijkheden Uden/Veghel
geheel/gedeeltelijk/apart/overnemen: motivering
Ambitie
wat willen we bereiken ?

Gedeeltelijk: aanpak, informatie-uitwisseling en
rapportage
Efficiënte en effectieve realisatie van de
beleidsdoelstellingen

Doelstelling van het project
waarom gaan we dit project doen ?

Om de voortgang te bewaren, een effectieve
afstemming te hebben en verantwoording te geven
met betrekking tot de resultaten

Resultaten
wat levert het project op ?

Uitvoering uitvoeringsplan volgens planning

Aanpak
Hoe gaan we het doen ? zo concreet mogelijk
beschrijven

-

Coördinatie duurzaamheidsplan

-

Urenregistratie
Jaarlijkse rapportage en monitoring indicatoren
Budgetbeheer
Terugkoppeling intern (ambtenaren, college,
raad), extern (AgentschapNL)
Aansturing projectuitvoering

Coördinator/opdrachtgever

Uden: Hfd Stedelijke ontwikkeling
Veghel: Manager

Projecttrekker

Uden: Jan van Vlijmen
Veghel: Maryse Slingerland

Betrokken partijen (intern en extern)

Intern: alle medewerkers die een rol binnen het
klimaatbeleid hebben.

Begrote uren per gemeente

Uden: 200 uren per jaar voor projecttrekker
Veghel: 100 uur per jaar

Begrote externe kosten per gemeente

Uden: -Veghel : --

Planning uitvoering
start en eind

start 2011
einde Uden 2013
einde Veghel 2016

Diversen
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