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UITVOERINGSPLAN DUURZAAMHEID
Focus 1: energieneutraal Winterswijk 2030
1.1.1

Regionale Energiefonds voor
opwek

Financiële ondersteuning voor lokale initiatieven
met een relatief hoog risicoprofiel

1,25 miljoen

Eerste kwartaal
2019

1.1.2

Ontzorgaanpak en -fonds

3,75 miljoen

2019

1.2.1

Divers.

2019

1.2.2

Toekomstgerichte woonkwaliteit
en wijkaanpak
1000 ledlamp-pakketten

Woningeigenaren makkelijker maken te kiezen en
financiering voor mensen met een kleine beurs
Visie en aanpak voor woonkwaliteit in wijken
Mensen met een smalle beurs ondersteunen

30.000

1.2.3

Kenniscentrum duurzaamheid

Budget volgt!

1.2.4

2019: 300.000

2019-2022

Lening is in uitvoering

1.2.5

Duurzaamheidslening non-profit
organisaties
VerduurSaam Enegieloket

Informatiecentrum voor woning- en
vastgoedeigenaren
Financieringsmogelijkheden voor non-profit
organisaties
Bewoners helpen bij de energietransitie

Eerste kwartaal
2019
2019

Bestuurlijk overleg over
meerwaarde fonds huidig
voorstel
Naar Winterswijks
Energiefonds
Wijk De Pas is gestart
overige wijken volgen
De LED pakketten zijn
uitgedeeld.
Is 16 december geopend

1.2.6

Opleiding energiecoaches

Helpers bij energie besparen

2.500

2019

1.3.1

MKB aanpak

Ondernemers helpen bij de energietransitie

60.000

2019-2020

Notitie vastgesteld. PvA en
opdracht volgen begin
2020.
Er zijn nu drie coaches.
Eerste helft 2020 minimaal
10 coaches (doel)
In uitvoering

1.4.1

Handreiking zonneparken

55.000

2019

Gereed

1.5.1

Duurzame scholen

Ter inspiratie en voor participatie bij projecten
zonneparken
Educatie en scholen verduurzamen

1.5.2

Groene schoolpleinen

Klimaatadaptatie en actieve en gezonde
buitenruimte

1.6.1

Elektrische mobiliteit

Voldoende oplaadpunten en stimuleren van gebruik

Budget volgt!

2019-2022

1.7.1

Digitaal platform duurzaamheid

Circa 8.000 (2019

Begin 2019

1.7.2

Barometer hernieuwbare energie

1.7.3

Energietransitie op kaart

Digitaal ‘plein’ om kennis te delen, te brengen en te
bespreken
In beeld brengen van de stand van zaken en
voortgang van opwek hernieuwbare energie
In beeld brengen van voortgang energietransitie

1.7.4

Duurzaamheidsprijs

Prijs ter stimulering en aanzet tot duurzaam gedrag

1.000

2019-2022

1.8.1

Energietafel Winterswijk

5.000

2019

1.9.1

Onderzoek alternatieve
energiebronnen
Warmtetransitieplan/-visie

Delen kennis, aanjagen achterban en samenleving en
klankbord voor de gemeente.
Inzicht in kansrijke duurzame energiebronnen.
Resultaat is input voor warmtetransitieplan
Mogelijkheden en aanpak op hoofdlijnen
energieneutraal (bestaande) bebouwing

1.9.2

Voor 2019 35.000 2019-2022

via
stimuleringsfonds
15.000
2019-2020

Staring advies en Skills
Cofinanciering provincie
Start: (1) Tiny Forest en (2)
groen schoolpleinen
Beleidsnotitie begin 2020
voorlopig uitvoering op
projectniveau
Operationeel

7.500
Budget volgt!

22.000
Budget volgt!

2020 – 2021

Barometer voor opwek is
er digitaal en fysiek.
Info over besparen is er te
beperkte, achterhaalde
informatie!
Uitgereikt in 2018 en zal
worden uitgereikt in 2020
Energietafel is
operationeel
In afwachting op Regionale
EnergieStrategie (RES)!
In afwachting op RES!

1.9.3

Uitvoeringsplannen
energietransitie wijken
Extra activiteiten
Winterswijks Energiefonds
Toekomstbestendig Wonen
regeling
Verplicht zonnepanelen op
bedrijfsdaken (P)

Fasering en concrete aanpak energieneutraal
(bestaande) bebouwing

Budget volgt!

Start 2021

Iedereen beschikt over voldoende financiële
mogelijkheden om eigen woning te verduurzamen
Lening voor woningverbetering zoals duurzaamheid,
levensloopbestendig, asbestsanering etc.
Elke nieuw bedrijfsdak moet maximaal gebruik
maken van zonnepanelen/-energie.

Vastgesteld
Vastgesteld en
operationeel
verwerkt in plan van
aanpak nieuwe
bedrijventerreinen
In uitvoering

Zonnige daken project bedrijven
Doelgroepen aanpak scholen en
verenigingen
Materialenmarkt

In afwachting op RES!

Inventarisatie SvZ en
vervolg
Inventarisaties en o.a. scan
van gemeentelijke
gebouwen

Marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen. O.a.
in beeld brengen van bruikbare materialen-scan
gemeentelijk gebouwen.

Focus 2: behoud en versterken van het unieke Winterswijkse landschap
2.10.1
2.10.2

Pilot basiskwaliteit natuur en
landschap
Subsidieregeling landschap

2.10.3

Beleidsvisie landschap en natuur

2.10.4

asbestsanering

Voor behoud en versterken van landschappelijke en
ecologische kwaliteiten
Aanleg van landschapselementen, vergroten
biodiversiteit en cultuurhistorische elementen etc.
Ontwikkelingen, opgaven en maatschappelijke
inzichten in beeld en hierop inspelen.
Adequaat saneren van asbestdaken en benutten van
kansen voor zonnedaken. Asbestrein afgerond

10.000

2019 - 2020

260.000

2019 – 2020 (tot
’23)
2019

150.000
Budget volgt

Budget via beleidsplan
landschap en natuur
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

Focus 3: duurzame gemeentelijke organisatie
3.11.1

duurzaamheidsfactor

3.11.2

Actieplan per taakveld

3.11.3

duurzaamheidsoverleg

3.11.4

Circulaire economie

Stand van zaken kennis en handelingsniveau eigen
organisatie. Opmaat naar plan van aanpak per
taakveld voor duurzaam denken en handelen.
Concrete acties voor duurzaam inclusief denken en
handelen
Versnellen van de energietransitie door afstemming
activiteiten en synergie
Sturen op monitoren en circulaire inkoop

3.11.5

CO2 prestatieladder

Overige aspecten
3.12.1
Beleid klimaatadaptatie

Budget volgt!

2019 - 2020

Geen budget
nodig!
22.000

2019 – 2020

Alternatieven vergelijken middels CO2 prestatie

Budget volgt!

2019 – 2020

Visie en beleidsuitgangspunten klimaatadaptatie

-

2019 – 2022

3.12.2

Stresstest klimaatadaptatie

Inzicht gevolgen klimaatverandering en
handelingsperspectief

40.000

2019, begin 2020

3.12.3

Operatie Steenbreek

15.000

2019 -2020

3.12.4

Stimulerings- en innovatiefonds
Circulaire economie/afvalbeleid

150.000 (voor 3
jaar)
Nog nader te
bepalen

2019 – 2021

3.13.1

Minder verharding en meer groen in particuliere
tuinen
Stimuleren en ondersteunen en Innovatieve
oplossingen voor een duurzame samenleving
Afval = grondstof

2019

Project duurzame
stedelijke ontwikkeling
(stage)
Begonnen met scholen en
gemeentelijk vastgoed

Diverse pilotprojecten
gestart

Wordt opgenomen in
Gemeentelijk Waterplan
Opdracht wordt
uitgevoerd. Resultaat in
2020
Na stresstest en
risicodialoog
Ideeënbus via digitaal
platform Winterswijk
Afvalkalender en
materialenmarkt

