
Stichting Duurzaam
Woudenberg – plan 2019
De Stichting Duurzaam Woudenberg
Zet zich sinds 2012 in om de burgers in Woudenberg bewust te maken op het gebied van
duurzaamheid. Een aantal zaken die de stichting georganiseerd heeft zijn: Doe zo bus bij scholen,
2 keer politiek debat, warme truiendagen, energiecoaches aangetreden, voorlichting &
gezamenlijke aanschaf zonnepanelen, energiemarkt in Cultuurhuis, kraam op Haantjesdag,
overleg met Vallei Wonen en gemeente, Repair Café, artikelen in Woudenberger, tips voor
burgers op website.

Het belang en visie van SDW
SDW is er in het belang van de inwoners en de gemeente Woudenberg, om duurzaam gedrag te
stimuleren, om duurzame projecten aan te jagen, om kennis te delen, beslissers te beïnvloeden en
om een platform en verbinder te zijn.

SDW is een serieuze gesprekspartner van de gemeente en wordt gevraagd om haar input. Ze bereikt
50% van de Woudenbergers door middel van het inzetten van energiecoaches en een kwart neemt
minimaal één voorgestelde maatregel. Ze is de verbinder op het gebied van duurzaamheid in
Woudenberg.

Voor 2019 is dit vertaald in een aantal concrete doelen en projecten.

Doelen van SDW voor 2019
1. In 2019 neemt SDW deel aan projecten die gaan over biodiversiteit, zoals:

a. Wijk Hoevelaar
b. Groenbeleidsplan gemeente

2. In 2019 doet SDW een onderzoek naar de haalbaarheid voor een Buurtmolen of een
alternatief

Deze zijn hieronder uitgewerkt in een plan van aanpak.



Plan van Aanpak Biodiversiteit
Dossierhouder: Suzy Bollen

Belang
Biodiversiteit is essentieel voor een gezonde leefomgeving en voor ons voedsel. De biodiversiteit
van planten en dieren gaat ook in Nederland achteruit. Met name sterven grote hoeveelheden
insecten in de lucht (75% in 25 jaar) en in de bodem af. Ook het aantal weidevogels en vlinders gaat
achteruit en de bodem wordt steeds onvruchtbaarder. De voornaamste oorzaken hiervan zijn
vermindering van leefgebieden (verdwijnen van o.a. akerranden, groen- en watergebieden) door
de intensieve landbouw en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met name bijen zijn essentieel voor
de bestuiving van zo’n 75% van onze groenten en fruit en daarmee ook voor de mens.
Bodeminsecten en bodemleven is essentieel voor een vruchtbare bodem en daarmee ook voor ons
voedsel. Aandacht voor biodiversiteit in samenhang met deze omgeving wordt toenemend urgent.
SDW wil dit oppakken door duurzaam gedrag van betrokken partijen te stimuleren en een
verbinder te zijn op dit onderwerp.

Aanpak SDW
een integrale aanpak is nodig op de verschillende gebieden die met biodiversiteit samenhangen.

1. Aandacht voor herstel van leefgebieden van planten en dieren (ecostrukturen en
groenvoorzieningen)

2. Een bijdrage leveren om het aantal insecten weer te laten toenemen
3. Aandacht voor bodemvruchtbaarheid en verduurzaming van ons voedselsysteem in relatie

tot landbouw en veeteelt

Actiepunten
[Benoem hier wat je gaat doen op dit onderwerp, in korte actiepunten, met daarin de maand of het
kwartaal waarin het gebeurd en wie er voor verantwoordelijk is.]

Wat Wanneer Wie
Groenbeleidsplan gemeente 1ste tot 4de kwartaal Suzy (Henry?)
Duurzaamheidsplan gemeente 1ste tot 4de kwartaal Suzy (Henry?)
Plan Hoevelaar gemeente 1ste tot 4de kwartaal Suzy (Henry?)
Opzetten bewonersgroep(en) Hoevelaar voor
groenvoorzieningen

Bij aanbouw nieuwe
woningen

Deelname project ‘Groen aan de Buurt’ voor
toename biodiversiteit

Komende maanden Suzy

Voucherregeling met aanplant van bomen Boomfeestdag in
maart

Suzy

Presentatie over relatie biodiversiteit, bodem en
ons voedselsysteem

Suzy

Lezing over het houden van bijen
Lessen op scholen
Kennis delen over innovatieve landbouw Suzy, Henry
Workshop duurzaam voedsel (voor
bewoners/scholen/gemeente)

Suzy,Henry

Overleg supermarkten over verduurzaming
voedselketen/verkoop

Suzy, Henry, Gerald

Duurzame surprisezaterdag oa over biodiversiteit
en duurzaam voedsel

Suzy, Rob



Een aantal van de genoemde actiepunten zullen waarschijnlijk in 2019 nog niet gerealiseerd kunnen
worden, mede omdat hiervoor ook de medewerking van diverse andere partijen nodig is. Hopelijk
kan hiervoor wel in de loop van dit jaar een aanzet gemaakt worden.

Netwerk/betrokkenen
Bij de uitwerking zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillende partijen betrokken. In ieder
geval is voor de genoemde beleidsplannen regelmatig overleg met de gemeente van belang om een
vinger aan de pols te houden en plannen te beïnvloeden. Andere actiepunten zullen uitgevoerd
worden samen met partijen als de imkervereniging, het cultuurhuis, innovatieve projecten van
boeren, de WUR, DES of AH en Jumbo, scholen, bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties als
Jeugdpunt en St. Burgerinitiatief.

Plan van aanpak Wind- en zonne-energie Woudenberg
Dossierhouder: Rob Kröber

Belang
Een Buurtmolen geeft de kans een aanjager van projecten te zijn, kennis te delen en beslissers te
beïnvloeden. Het belang van een Buurtmolen [verder in te vullen door trekker onderwerp]

Aanpak SDW
[Benoem hier in grote lijnen wat wij als SDW gaan doen op dit onderwerp.]

Onze activiteiten vinden in fasen plaats, waarvan de eerste twee voorlopig zijn aangegeven. In de
oriëntatie worden alle relevante aspecten en mogelijkheden van wind- en zonne-energie op land in
kaart gebracht. Verwacht wordt dat er in de tweede fase meer varianten naast elkaar
onderscheiden kunnen worden. Daarop vooruitlopen en kiezen in een bepaalde richting door
bijvoorbeeld voor een een of meer buurtmolen is thans nog niet mogelijk, zodat we de eventuele
volgende fasen bijvoorbeeld van aanbesteding, realisatie, productie en levering hier nog niet
uitwerken.

Actiepunten
[Benoem hier wat je gaat doen op dit onderwerp, in korte actiepunten, met daarin de maand of het
kwartaal waarin het gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is.]

Wat Wanneer Wie
Oriëntatie en inventarisatie ervaringen elders 1e kwartaal 2019 Rob/Paul/Fred
Haalbaarheidsstudies (varianten) 2e kwartaal 2019 Rob/Paul/ en Fred

Netwerk/betrokkenen
 [Benoem hier de partijen die betrokken zijn of moeten worden bij dit onderwerp,

gemeente, SDW, specifieke burgers]

Een eerste uitwerking:

In deze eerste twee fasen zullen betrokkenen kunnen worden en zijn: eigenaren en omwonende
van relevante gronden, gemeente Woudenberg, Provincie Utrecht, mogelijk participanten van
op te richten doelcorporatie(s), de mogelijke realiserende 3e partij(en) in de realisatiefase, de
netwerkbeheerder, een of meer energiebedrijven en financiers.
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