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3.2 Energie en klimaat
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
26.320.000

Op het gebied van klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en
water wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad met
droge voeten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente
handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In
aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld voor een
gasvrije stad.

Baten in €
28.945.000
Percentage van totale uitgaven
9%

Wat wil Gouda bereiken?
Klimaatadaptatie: water en groen
De gemeente wil werken aan een toekomstbestendige stad in relatie tot wateroverlast, hitte en
droogte. Tegelijkertijd moet de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vergroot worden. Dat kan
onder meer door het creëren van nieuw groen en water en het verbeteren van de kwaliteit van het
bestaande groen.
Bodemdaling
Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. De gemeente wil samen met partners werken aan
een innovatieve aanpak. Dit moet leiden tot oplossingsrichtingen die bijdragen aan een
toekomstbestendige stad.
Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
Als Gouda in 2040 een aardgasloze stad wilt zijn, dan moet nu met onze partners in de stad gestart
worden met een grootschalig traject van energietransitie voor bestaande bouw. In 2025 wil de
gemeente een eerste Goudse woonbuurt gasloos hebben

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

199
Huishoudelijk restafval in kg per
inwoner in 2016; streefwaarde
100 kg per inwoner in 2020

Toename van het aantal m2
openbaar groen

CO2 uitstoot omlaag
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3.2.1 Doelen en prestaties
Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
Klimaatadaptatie: water en groen
1. Gouda start in 2020 met de uitvoering van de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie;
2. De in 2019 vastgestelde Structuurvisie Groen en Subsidieverordening Groenfonds worden in 2020 voor de eerste keer
geëvalueerd;
3. De locaties met mogelijkheden om te vergroenen in het openbaar gebied zijn in beeld. Deze locaties worden vanaf 2020
projectmatig tot uitvoering gebracht;
4. Gouda gaat door met de operatie steenbreek waarbij de gemeente bewoners aanspoort om verharding te vervangen
door groen;
5. Bij oplevering van woningen in gemeentelijke nieuwbouwprojecten en projecten van derden wordt zo veel mogelijk
gewerkt met zwarte aarde in plaats van zand om bewoners te stimuleren hun tuin groen in te richten.
Bodemdaling
1. De gemeente gaat in het kader van het project Stevige Stad samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een
kaderplan vaststellen, waarin oplossingen worden gedefinieerd voor de bodemdalingsproblematiek in de binnenstad;
2. De gemeente gaat intensiever communiceren met de stad als het gaat om grondwater en funderingsproblematiek.
3. De deelname aan de pilot met het fonds funderingsherstel wordt verlengd;
4. Deelname aan het platform slappe bodem wordt gecontinueerd met inzet op extra middelen voor innovatie en
wetenschappelijk onderzoek;
5. Vanuit de regiodeal bodemdaling wordt verder uitwerking gegeven aan het kenniscentrum bodemdaling. Daarbij gaat
het o.a. over de locatiekeuze en de exploitatie.
Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
1. In goede samenwerking met betrokkenen en partners in de stad wordt een WarmteTransitieVisie opgesteld. Hierin komt
te staan op welke plekken elektriciteit, een warmtenet of een andere warmtebron in de plaats komt van aardgas als
warmtevoorziening. Op grond van deze visie kan de raad bepalen hoe en wanneer de energietransitie vorm krijgt, zodat
de Goudse woonwijken uiterlijk 2040 gasvrij zijn. Deze visie moet op grond van landelijke richtlijnen (het
Klimaatakkoord) en afgestemd met de Regionale EnergieStrategie eind 2021 gereed zijn;
2. De gemeente levert inbreng in het opstellen van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES-MH). Het
regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren elektriciteit en gebouwde
omgeving via regionale warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie
opwekking. Medio 2020 is de concept RES gereed;
3. De gemeente voert een communicatie- en participatiecampagne om bewustwording te bewerkstelligen, draagvlak te
ontwikkelen in de Goudse samenleving en handelingsbereidheid te creëren;
4. De gemeente overlegt met partijen in de stad over de eerste gasvrije woonbuurt;
5. De gemeente neemt ook in 2020 deel aan het leertraject van het Rijk over proeftuinen voor aardgasvrije wijken.
6. De gemeente stimuleert samen met het duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) en de Omgevingsdienst (ODMH)
bedrijven om aan de slag te gaan met de energietransitie (besparing en opwekking). We streven ernaar om zoveel
mogelijk daken in de stad te (laten) benutten voor de opwekking van elektriciteit door zonnepanelen;
7. De gemeente faciliteert kansrijke duurzame initiatieven die aansluiten bij het huidige beleid;
8. De gemeente neemt zijn voorbeeldfunctie serieus door in de eigen organisatie te zoeken naar duurzame oplossingen.
Ons gemeentelijk vastgoed wordt planmatig verduurzaamd. In 2020 wordt gestart met de verduurzaming van de
garenspinnerij, schouwburg, kinderboerderij en chocoladefabriek; daarna volgt het overig vastgoed van de gemeente.
Andere voorbeelden zijn maatschappelijk verantwoord inkopen en het verduurzamen van de bedrijfsvoering;
9. De gemeente zet in op het stimuleren van inwoners om energie te besparen door inzet van een energieloket en
energiecoaches.

3.2.2 Eigen indicatoren
Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld

Omschrijving

Gouda

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

22.000

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Minimaal 2.067.000 m2 groen
(peil 2016)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenherstel

2.067.000

Toename aantal m2 openbaar
groen in bestaande stad,
exclusief Westergouwe
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Streefwaarde
Minimaal 22.000 bomen in
openbaar gebied (peil 2006)

3.2.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

7. Volksgezondheid Huishoudelijk restafval
en milieu

kg per inwoner

2017

169

174 100 kg in 2020

7. Volksgezondheid Hernieuwbare elektriciteit
en milieu

%

2015

0,9

11,8 in 2020 10% toename
t.o.v. 2015

2017

1,6

16,9

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator

Toelichting

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds
opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit.

3.2.4 Wat gaat het kosten?
3.2.4.1 Overzicht exploitatie
Programma 2 Energie en klimaat
Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

26.319

27.609

28.368

28.356

Baten

-28.945

-30.098

-30.703

-30.803

Saldo van lasten en baten

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves
Resultaat

0

0

0

0

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

3.2.4.2 Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2de ijkmoment 2019
7.2 Riolering

-323

-328

-328

-332

7.3 Afval

8

-3

-3

-3

7.4 Milieubeheer

0

4

4

6

65

65

65

490

Kadernota 2020
7.4 Milieubeheer
Tweede ijkmoment 2019
Overige mutaties
Totaal

36

36

36

42

-214

-225

-226

204

3.2.4.3 Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

7.2 Riolering

-2.680

-2.501

-2.312

-2.317

7.3 Afval

-2.269

-2.315

-2.350

-2.350

2.323

2.327

2.327

2.220

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

7.4 Milieubeheer
Totaal

3.2.4.4 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Rioleringskrediet

9.802

9.515

7.772

8.603

Totaal

9.802

9.515

7.772

8.603
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3.2.5 Verbonden partijen
Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de
verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.
Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)
De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering,
ontwikkeling en uitvoering van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Voor 2020 gaat het daarbij onder meer bij Gouda om 150
milieuvergunningen, meldingen en ontheffingen en 300 toezichtstaken.
Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
Niet alleen groen in de stad is van belang voor klimaatadaptatie; groen rondom de stad vervult die functie ook. De
recreatiegebieden van de Groenalliantie dragen bij aan vermindering van hittestress, geven de bewoners ruimte om de
warme stad voor een paar uur te ‘ontvluchten’ en fungeren mee in het totale wateropvangsysteem van de stad. De
Groenalliantie is gestart om de mogelijkheden voor verduurzaming te onderzoeken.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten
van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel.

20

Programmabegroting 2020-2023

3.3 Wonen en leefomgeving
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
42.161.000

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere vragen
aan de fysieke leefomgeving. Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen
de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde
en veilige leefomgeving? Al deze onderwerpen komen samen in het
programma Wonen en leefomgeving.

Baten in €
16.726.000
Percentage van totale uitgaven
16%

Wat wil Gouda bereiken?
Versnelling woningbouw: In Gouda en de gehele randstad is sprake van een zeer grote vraag naar
woningen. Om deze vraag te faciliteren is het nodig de woningbouw voor alle doelgroepen te
versnellen. In Westergouwe wordt gewerkt aan de realisatie van fase 2 en planvorming van fase 3.
Aan de hand van de verstedelijkingsagenda worden binnenstedelijke locaties in Gouda getransformeerd naar woningbouwlocaties. Hiervoor werkt de gemeente Gouda samen met woningcorporaties
en private partijen. Het zwaartepunt ligt hierbij op de betaalbare koop- en huurwoningen, zowel in de
middeldure als in de sociale sector.
Verbeteren bereikbaarheid: De gemeente Gouda onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het
wensbeeld van de wegenstructuur uit het Mobiliteitsplan te realiseren. Nog in de tweede helft van 2019
wordt hiervoor het Verkeerscirculatieplan opgeleverd. Resultaat: een voorkeursvariant voor de
verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de voorkeursvariant van de
verkeerscirculatie werkt Gouda in 2020 uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken.
Gebiedsontwikkeling Spoorzone: In de omgeving van station Gouda, Burgemeester Jamessingel en
Antwerpseweg liggen veel kansrijke locaties voor transformatie naar wonen. Met een ontwikkelperspectief wordt vanuit een integrale benadering richting gegeven aan de gebiedsontwikkeling, zodat
woningcorporaties en private partijen duidelijkheid hebben over de doelstellingen en kaders. Met slim
ruimtegebruik en transformatie wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking
van de positie van het stationsgebied en Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.
Aan de slag voor vitale wijken: Samen met de woningcorporaties wordt de wijkontwikkeling in Korte
Akkeren en Gouda Oost voortgezet. In 2020 worden op vier locaties woningbouwprojecten uitgevoerd,
om een passend woningaanbod in de wijken te realiseren. Ook wordt gestart met een onderzoek om in
beeld te brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen in kwetsbare
buurten.
Omgevingsvisie voor Gouda: Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en een positieve
bijdrage te laten leveren aan de stad, werkt de gemeente Gouda aan de implementatie van de
Omgevingswet. Met de samenleving wordt een integrale visie op de fysieke leefomgeving opgesteld,
de Omgevingsvisie. Dit moet bijdragen aan efficiënte en integrale besluitvorming over initiatieven.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2020 worden 50 extra sociale
50 extra middeldure
huurwoningen toegevoegd

6

=B

In 2020 worden 6 knelpunten
aangepakt voor een betere
bereikbaarheid

De gemiddelde kwaliteit van de
openbare ruimte blijft minimaal op
het niveau B(CROW)
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