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versie 7 juli 2021

3.2 Energie en klimaat
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
28.931
Baten * € 1.000
31.296
Percentage van totale uitgaven
10%

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. Om dit te realiseren is een grootschalige
energietransitie nodig met als doel om volledig over te gaan van de
huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en
voor iedereen betaalbare energievoorziening. 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.

Wat heeft Gouda bereikt?
Klimaatadaptatie: water en groen
Van de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie zijn in 2020 meerdere acties uitgevoerd. Een subsidie
voor groenblauwe daken biedt de mogelijkheid voor meer waterberging en groen in de stad. Bij
rioleringsprojecten is het meekoppelen van klimaat- en groenopgaven een uitgangspunt. De inzet op
meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte.
Bodemdaling
Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. De gemeente wil samen met partners werken aan
een innovatieve aanpak. De vaststelling van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad na een intensief
participatietraject is een eerste stap in de bijdrage aan een toekomstbestendige stad.
Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
Met diverse partners in de stad is gestart met een grootschalig traject voor de energietransitie in de
gebouwde omgeving. Er wordt gewerkt aan de beleidskeuzes voor een aardgasvrije stad. Daarnaast is
een campagne gestart om bewoners en ondernemers te inspireren en ondersteunen bij het
aardgasvrij-ready maken van hun pand. De gemeente geeft zelf een goed voorbeeld: Lekkenburg 1 is
verduurzaamd, buurtservicecentrum Van Noord heeft nu als eerste gemeentelijke pand gasloze
installaties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

118
4 kg meer restafval per
huishouden dan in 2019, maar 81
kg minder dan in 2016

8593
8.593 m2 openbaar groen erbij in
de bestaande stad

16,4
16,4 kiloton minder CO2 uitstoot
door de gebouwde omgeving

Jaarstukken 2020

19

3.2.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
Klimaatadaptatie: water en groen
1. In 2020 zijn diverse acties van de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd. Zo is er een klimaatatlas
ontwikkeld die duidelijk maakt in welke mate Gouda kwetsbaar is voor klimaateffecten. Ook is er toolbox opgesteld die
iedereen kan vinden op www.maakgoudaduurzaam.nl. Inwoners kunnen hier ontdekken wat zij in hun eigen tuin kunnen
doen voor een klimaatrobuuste en water- en natuurvriendelijke inrichting. Daarnaast is er een subsidieregeling voor
groenblauwe daken opgesteld. Eind 2020 is het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vastgesteld als resultaat van het
project Stevige Stad. Daarin is de basis gelegd voor een klimaatadaptieve binnenstad. Ook heeft de gemeente Gouda
het Convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend.
2. In mei 2020 zijn de Structuurvisie Groen en Subsidieverordening Groenfonds voor het eerst geëvalueerd. Gezien de
lange doorlooptijd van bouwplannen is een jaar te kort om aan te geven in hoeverre de doelen van de Structuurvisie
Groen zijn gerealiseerd. Enkele dilemma’s in de uitvoering zijn zichtbaar geworden. Deze dilemma’s zijn in 2020 verder
onderzocht en komen aan de orde bij de evaluatie in 2021.
3. Er is vanuit het Groenfonds begonnen met het vergroenen van locaties in de stad. Op de Sint Mariewal is 300m2 aan
stenen verwijderd en groen teruggekomen. Ook op de Jacob van Lennepkade en het Nonnenwater is vergroend. Bij
twee basisscholen zijn stenen verwijderd en voedselbosjes aangelegd met een bijbehorend natuureducatietraject.
Er zijn diverse Grijs-wordt-Groen-ideeën ingediend door bewoners van Korte Akkeren. Twee zijn er gerealiseerd.
Andere ideeën voor Korte Akkeren worden meegenomen bij de komende rioleringswerkzaamheden. Ten slotte zijn er
gerichte acties geweest van onder andere Gouda Bruist en de Tuinambassadeurs, zoals de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’
en de aanleg van 50 nieuwe geveltuintjes.
4. In de Oostpolder is het Gouds geboortebos aangelegd. Eind 2020 zijn de eerste bomen geplant voor 9 Goudse baby’s.
Als gevolg van de coronacrisis heeft er geen feestelijke opening plaatsgevonden. In plaats daarvan is er een video
gemaakt van het plantmoment. Deze video is gedeeld met de (groot)ouders van de 9 baby’s en op sociale media.
5. Het jaarlijkse lidmaatschap van Stichting Steenbreek is in 2020 verlengd. Met hulp van de Tuinambassadeurs spoort de
gemeente inwoners aan tegels te vervangen door groene beplanting. Daarnaast maken de Tuinambassadeurs door
middel van activiteiten, voorlichting en persoonlijk tuinadvies inwoners van Gouda bewust van de mogelijkheden om hun
tuin te vergroenen.
6. Bij oplevering van woningen in gemeentelijke nieuwbouwprojecten en projecten van derden zorgt de gemeente zelf voor
zwarte aarde in plaats van zand. Hierdoor is het voor inwoners makkelijker om hun tuin groen in te richten.
Bodemdaling
1. Sinds 2014 werkt de gemeente Gouda samen met toonaangevende kennisinstellingen in de coalitie Stevige Stad aan
een duurzame oplossing voor overlast door bodemdaling in de binnenstad. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
(KBB) is daarvan het resultaat. In het KBB staat het verlagen van het waterpeil in de lagergelegen delen van de
binnenstad centraal. Eind 2020 is dit kaderplan vastgesteld door de gemeenteraad en de verenigde vergadering van het
hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de totstandkoming van het KBB heeft een intensief participatietraject
plaatsgevonden met eigenaren in de binnenstad en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
2. De gemeente heeft een intensief communicatietraject opgezet rondom grondwater- en funderingsproblematiek in de
wijken waar rioolprojecten worden voorbereid of uitgevoerd. De website is verduidelijkt op dit onderwerp en alle actuele
grondwaterpeilen uit het gemeentelijk netwerk zijn voor iedereen in te zien. Daarnaast wordt het
funderingsloket@gouda.nl veelvuldig gebruikt.
3. De deelname aan de pilot met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is medio 2020 beëindigd. Er zijn tijdens de
looptijd twee leningen verstrekt aan inwoners. Door de lage rente is er landelijk weinig animo voor het fonds. Het
Ministerie van BZK wilde het beëindigen, maar het fonds mag nog steeds leningen verstrekken. De inzet van het
funderingsloket@gouda.nl waar Goudse inwoners vragen kunnen stellen of ondersteuning bij het proces kunnen krijgen
is voortgezet. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
4. De deelname aan het Platform Slappe Bodem is gecontinueerd met inzet op extra middelen voor innovatie en
wetenschappelijk onderzoek.
5. In 2020 is met verschillende organisaties (o.a. Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek en Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling) gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een kenniscentrum
bodemdaling in Gouda. Een fysiek centrum kan de verbinding tussen deze organisaties versterken. Ook kunnen zij
elkaars mogelijkheden beter benutten. Een businesscase wordt in 2021 opgeleverd.
Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
1. Een bureau ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). In 2020 zijn de
uitgangspunten voor de energietransitie vastgesteld en is een multicriteria-analyse opgesteld. Op basis daarvan is er

20

Jaarstukken 2020

een keuze gemaakt voor 5 verkenningsbuurten waar mogelijk het traject tot aardgasvrij maken kan starten. Het proces
doorloopt de gemeente samen met de woningcorporaties, de netbeheerder en bedrijven en inwoners van Gouda. In
2021 moet dit resulteren in een TVW waarin de startbuurten en het mogelijke alternatief voor aardgas zijn benoemd.
2. Samen met de partners in de regio is het concept van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland (RES)
opgeleverd. Hierin staan de denkrichtingen voor de opwek van duurzame elektriciteit in de regio. Daarnaast zijn de
eerste stappen gezet om te komen tot de RES 1.0 die in 2021 moet worden opgeleverd.
3. In 2020 is veel aandacht besteed aan het stimuleren van inwoners om te starten met energiebesparing, isolatie en eigen
opwek van energie. Dankzij een rijksbijdrage vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik is hier stevig op ingezet. Er
was onder andere in februari een goed bezochte bijeenkomst in de schouwburg, er is een subsidieregeling gekomen
voor particuliere eigenaren die hun woning verduurzamen en er zijn huis-aan-huis kortingsbonnen verspreid voor de
aanschaf van duurzame producten bij de lokale bouwmarkten. Ook zijn er nieuwe energiecoaches opgeleid om
eigenaren te adviseren en is Klimaatroute ingehuurd voor maatwerkadviezen. Daarnaast loopt de communicatiecampagne ‘Dit doen wij, wat doe jij?’. In deze campagne laten inwoners zien wat zij hebben gedaan aan verduurzaming
van hun woning.
4. De subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda is in 2020 opgezet. Deze is specifiek voor inwoners die in hun buurt aan
de slag willen met de energietransitie. Het doel is inwoners de ruimte te geven om zelf te bedenken hoe ze stappen
willen zetten. De subsidie is voor proceskosten en onderzoek, als er minimaal 20 woningen zijn betrokken. In de eerste
ronde hebben 9 buurten een aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen. In 2021 worden de resultaten verwacht. De
lessen hieruit helpen bij het ontwerpen van een aanpak voor heel Gouda.
Voor een eerste aardgasvrije buurt in 2025 wordt gekeken naar een aantal wooncomplexen die zich hier mogelijk voor
lenen. Met ondersteuning van de subsidie Samen Aardgasvrij Gouda kan een buurtje zo de eerste stappen zetten. Voor
grotere buurten sluit de gemeente aan bij de uitvoeringsmogelijkheden van het Klimaatakkoord, gericht op een eerste
aardgasvrije buurt in 2030.
5. De gemeente werkte in 2020 aan de eerste fase van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Deze fase ziet op 20%
energiebesparing en 25% CO2-reductie. Per object is een maatregelenpakket samengesteld. Gekozen is voor de meest
effectieve maatregelen. Dat betekent dat er gekeken is naar maatregelen met het hoogste rendement tegen de laagste
kosten. Van de vijf showcases zijn dit jaar Lekkenburg 1 en Cultuurhuis Garenspinnerij uitgevoerd. Buurtservicecentrum
Van Noord aan Lekkenburg 1 is het eerste gasloze gemeentelijke gebouw. De overige showcases, De Goudse
Schouwburg, de kinderboerderij en de Chocoladefabriek, worden in 2021 uitgevoerd. Bij de schouwburg is in 2020 wel
al dakisolatie aangebracht.
6. Verder zijn in 2020 duurzaamheidsmaatregelen bij de brandweerkazerne uitgevoerd. Bij de overige 26 panden zijn
opnames uitgevoerd. Hierbij is gericht gekeken naar de uitvoerbaarheid van de voorgenomen maatregelen en of het
past binnen het budget en de duurzaamheidsgedachte. De gekozen maatregelen worden in de diverse panden in het
eerste halfjaar van 2021 uitgevoerd,
7. Met de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020 heeft de gemeente de regels voor een vergunning voor het
verduurzamen van monumenten en panden in de beschermde binnenstad soepeler gemaakt. Hiermee wordt het
makkelijker en goedkoper een monument te verduurzamen.

3.2.2 Corona
De coronamaatregelen leverden flink wat hindernissen op in de communicatie- en participatiecampagne voor de
energietransitie. Fysieke bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waren niet meer mogelijk en
advies van een energiecoach of door Klimaatroute aan huis was niet meer wenselijk. Ook waren de kortingsbonnen van de
bouwmarkten alleen geldig in de winkel, die lange tijd dicht zijn (geweest). Er is voor veel activiteiten een digitaal alternatief
bedacht. Toch hebben de coronamaatregelen invloed gehad op het bereik van de acties.
Ook op het gebied van klimaatadaptatie hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de mogelijkheden van advies,
voorlichting en participatie. De Tuinambassadeurs konden minder inwoners in hun eigen tuin van advies voorzien. Zij
proberen zoveel mogelijk telefonisch en op gepaste afstand advies te geven. Sommige bijeenkomsten gingen niet door of
kregen een andere en digitale vorm. Nieuwe inwoners krijgen nu bijvoorbeeld een folder over de Tuinambassadeurs in het
informatiepakket dat zij kunnen ophalen in het Huis van de Stad. Verder ging het feestelijke moment rond het planten van
de eerste negen bomen in het Gouds geboortebos niet door. Om de trotse ouders en familie toch mee te kunnen laten
genieten, is er een film gemaakt van het plantmoment en de onthulling van het naambord.
De coronamaatregelen hebben geen invloed gehad op de voortgang van het werk op het gebied van bodemdaling. In 2020
zijn overleggen tussen partners in de kennisuitwisseling rond bodemdaling online doorgegaan. Het Kaderplan Bodemdaling
Binnenstad doorging de formele inzageperiode tijdens de gedeeltelijke lockdown, daardoor heeft participatie geen hinder
ondervonden.
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3.2.3 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Streefwaarde

Stand 2020

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

Minimaal 22.000 bomen in
openbaar gebied (peil 2006)

23.002 bomen in beheer per
januari 2021 (exclusief
Westergouwe). Dit is een
toename van 29 bomen over
2020.

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Minimaal 2.067.000 m2 groen
(peil 2016)

2.050.411 m2 per januari 2020
ten opzichte van de
gecorrigeerde waarde van
2.030.300 m2 in 2016 (exclusief
Westergouwe).

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Toename aantal m2 openbaar
groen in bestaande stad,
exclusief Westergouwe

Toename van 20.111 m2 ten
opzichte van 2016. In 2020 is een
toename van 8.593 m2 naast een
administratieve afname van 4.378
m2.

Toelichting op de groenbalans: In het totale aantal m2 openbaar groen werd ook 12.971 m2 groen van het
Hoogheemraadschap van Rijnland meegeteld, welke in het verleden beheerd werd door de gemeente. Dit is in 2020
aangepast in het systeem. Met de gerealiseerde toename van 8.593 m2 over 2020 betekent dit een afname van 4.378 m2
in het beheersysteem. De toename in m2 openbaar groen ten opzichte van referentiejaar 2016 is 20.111 m2. Overigens telt
het beheersysteem kleine 'snippers' niet mee. De verkoop van zogeheten snippergroen heeft daardoor geen invloed op het
gerapporteerde areaal openbaar groen.

3.2.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te
rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die
gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen
gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter
niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente
naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in
voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

7. Volksgezond- Omvang
heid en milieu
huishoudelijk
restafval

kg per inwoner

7. Volksgezond- Hernieuwbare
heid en milieu
elektriciteit

%

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

Realisatie

2016

199

189 100 kg in 2020

2019

114

163

2015

0,9

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

2018

3,6

17,6

Toelichting omvang huishoudelijk restafval: In 2020 is voor het eerst een toename is de omvang van restafval per
huishouden. In 2020 is 118 kg ingezameld per huishouden in plaats van 114 kg in 2019. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met het thuiswerken door de coronamaatregelen. Toch is sprake van een afname van 81 kg ten opzichte van referentiejaar
2016.
Toelichting percentage hernieuwbare elektriciteit: Er zijn nog geen actuele cijfers bekend in de Klimaatmonitor. De
berekening voor 2018 is 3,6% tegenover 2% in 2017. Dit komt overeen met 35TJ in 2018. Dit is 2,5x meer dan in 2015. In
Provincie Zuid-Holland was het percentage hernieuwbare elektriciteit in 2018 7% en in Nederland 17,6%.

3.2.5 Wat heeft het gekost?
3.2.5.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na
3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

Lasten

26.320

27.332

28.931

-1.598

Baten

-28.945

-29.691

-31.296

1.604

-2.625

-2.359

-2.365

6

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Onttrekkingen aan reserves (baten)
Gerealiseerd resultaat
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0

-23

-23

0

-2.625

-2.382

-2.388

6

3.2.5.2 Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld per saldo de gemeente heeft gekost.
Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na
3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

7.2 Riolering - Lasten

15.240

15.756

17.275

7.2 Riolering - Baten

-17.919

-18.435

-19.256

821

-2.679

-2.679

-1.982

-697

Saldo
7.3 Afval - Lasten
7.3 Afval - Baten
Saldo
7.4 Milieubeheer - Lasten

8.756

8.626

9.088

-462

-11.026

-10.603

-11.640

1.037

-2.270

-1.977

-2.552

576

2.324

2.950

2.568

382

7.4 Milieubeheer - Baten
Saldo
Totaal saldo taakvelden

-1.519

0

-653

-399

-254

2.324

2.297

2.169

128

-2.625

-2.359

-2.365

6

3.2.5.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

7.2 Riolering

1.519

N

Aan de voorziening Riolering wordt € 1.664.000 meer toegevoegd dan begroot. Dit
is deels te verklaren door € 821.000 meer baten dan begroot, waarvan € 688.000
baten van gebruikers betreffen, en een hoger bedrag aan berekende
compensabele BTW over de kosten voor de uitvoer van werkzaamheden ten
behoeve van riolering dan geraamd.

1.664

N

I

145

V

I

7.3 Afval

462

N

Aan de voorziening Afvalstoffenheffing wordt € 260.000 onttrokken, waar een
dotatie van € 105.000 was begroot. Dit is deels te verklaren door € 778.000 meer
baten dan begroot en € 536.000 meer gerealiseerde kosten dan begroot voor de
uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van afvalinzameling en -verwerking.
Hierdoor is ook het berekende bedrag aan compensabele BTW hoger dan
geraamd. De voorziening is na onttrekking volledig uitgeput.

105

V

I

De hogere kosten voor inzameling van afval zijn grotendeels gelegen in de
afrekening met Cyclus (€ 331.000), waarvan € 125.000 inzet van inzamelmiddelen
betreft. De aanvullende personele inzet voor afvalinzameling leidt tot een
overschrijding van € 27.000. Verder zijn in 2020 kosten voor de PMD-vermarkting
voor 2018 en 2019 afgerekend (€ 82.000) maar niet geraamd.

440

N

I

Overschrijding van de kosten voor afvalverwijdering is voornamelijk gelegen in het
afvalbrengstation (Ecopark). De in de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus
opgenomen kosten hiervoor zijn € 32.000 gestegen ten opzichte van voorgaand
jaar. De verruiming van de openingstijden (vanaf week 18 tot en met jaareinde)
leidde tot meer aanbod van grof vuil en tot een kostenstijging van € 131.000.

163

N

I

Baten

V/N

821

V

821

V

I/S
I

Ter toelichting:
Het verschil tussen de lasten en baten van de riolering wordt verrekend met de
voorziening Riolering. Dit is inclusief de toegerekende kwijtscheldingen (taakveld
6.3). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie
extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en
investeringen ten behoeve van riolering. Bij de bijstelling van het GRP wordt bij de
tariefbepaling rekening gehouden met de inzet van deze voorziening. Zie ook
paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4.
Overig

1.037

V

260

V

I

Meer baten uit hoofde van afvalstoffenheffing leiden tot een voordeel van
€ 348.000 ten opzichte van begroting. Zie ook vorenstaande toelichting.

348

V

I

De ingezamelde hoeveelheden en vergoedingen voor PMD, oud papier en karton
zijn hoger dan voorgaand jaar en de naar boven bijgestelde begroting.

476

V

I

47

N

I

Ter toelichting:
Het verschil tussen de lasten en baten van de afvalinzameling en -verwerking
wordt verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit is inclusief de
toegerekende kwijtscheldingen (taakveld 6.3) en toegerekende reinigingsinspectie
(taakveld 1.2). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie
extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en
investeringen ten behoeve van de inzameling en verwerking van afval. Zie ook
paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4.

Overig

36

V

I
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Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

7.4 Milieubeheer

382

V

Regeling Reductie Energiegebruik: zowel het voordeel op de lasten als het nadeel
op de baten heeft betrekking op de financiële afwikkeling Regeling Reductie
Energiegebruik. Ten opzichte van de al aangepaste begroting is, door
coronabeperkingen, een voordeel op de lasten gerealiseerd, dat even groot is als
het nadeel op de baten.

275

V

I

Energie en Klimaat: het betreft hier een meerjarenprogramma. Door
coronabeperkende maatregelen konden niet alle voorziene plannen voor Energie
en Klimaat uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt het voordeel van € 51.000
opnieuw beschikbaar te stellen in 2021.

51

V

I

Duurzaamheid en Milieubeheer: Het voordeel van € 65.000 op de lasten is
ontstaan doordat geplande uitvoeringsmaatregelen geen doorgang konden vinden
in verband met coronabeperkingen. Het voordeel bij de baten van € 21.000 betreft
de ontvangen concessievergoeding laadpalen (electrisch rijden) over het jaar
2019. Deze ontvangst was niet begroot.

65

V

I

9

N

I

Overig

Baten

V/N

I/S

254

N

275

N

i

21

V

I

3.2.5.4 Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag V/N

I/S

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

3.2.5.5 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

65

64

0

Investeringen afvalinzamelingen - Investeringen Afvalinzamelingen: Ten opzichte van de
aanvankelijke planning zijn enkele investeringen niet direct noodzakelijk gebleken. Deze zullen
in 2021 plaatsvinden.

336

112

224

Riolering - Riolering: Een verrekening van investeringsuitgaven heeft plaatsgevonden door een
onttrekking ten bedrage van de daadwerkelijke investeringsuitgaven uit de spaarvoorziening
riolering, derhalve is na verrekening de realisatie per saldo nihil.

9.802

0

9.802

10.203

176

10.027

Voorbereidingskrediet ECO-park

Totaal

Verschil

3.2.6 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.
Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland
(milieudeel)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door
milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in
opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Natuur en recreatieschap
Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling
van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de
landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de
bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland en tien gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van
de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)
De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering,
ontwikkeling en uitvoering van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Door de coronamaatregelen moest de ODMH de uitvoering
van de toezichtstaken aanpassen. Er zijn onder meer nieuwe controlemethodieken ontwikkeld. In 2020 zijn er 199 controles
uitgevoerd, waarbij 18 controles bij nieuwe bedrijven.
Inwoners melden in 2020 meer milieuklachten. Er waren 142 klachten over lawaai en 82 klachten over stank. Mogelijk
ervaarden mensen door het thuiswerken eerder overlast van hun buurtgenoten.
Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
Klimaatadaptatie is belangrijk om Gouda toekomstbestendig te maken en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor
mens en dier. Naast het aanwezige groen in de stad, zijn de omliggende natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie
Midden-Holland hiervoor van groot belang. Deze gebieden dragen bij aan de vermindering van hittestress, geven inwoners
van Gouda ruimte om de warme stad voor een paar uur te ‘ontvluchten’ en spelen een belangrijke rol in het totale
wateropvangsysteem van de stad. Het verhogen van de groenbeleving en biodiversiteit zijn belangrijke aspecten in de
gekozen beheermaatregelen. Inwoners van Gouda recreëren onder andere in het Krimpenerhout, Loetbos, Reeuwijkse
Hout, Goudse Hout, ’t Weegje, Twaalfmorgen, Oostpolder, Gouwebos en Elfhoeven.
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In 2020 is de Kwaliteitsimpuls afgerond. De bosstructuren en graslanden zijn fraaier en natuurlijker, de biodiversiteit is
verhoogd en er zijn natuurlijke speelplaatsen aangelegd. Er is een handelingskader Opwekken Duurzame Energie (zonneenergie en windenergie) opgesteld en vastgesteld. Daarnaast is gestart met het opstellen van een visie biodiversiteit in de
Goudse Hout.
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. De aanslagen zijn
overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.
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3.3 Wonen en leefomgeving
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
46.904

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de
juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving?
Hoe blijft Gouda gemengde woonwijken houden, waar inwoners een
breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze
onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en
Wonen.

Baten * € 1.000
20.910
Percentage van totale uitgaven
16%

Wat heeft Gouda bereikt?
Versnelling woningbouw
De gemeente Gouda maakt werk van de bouw van broodnodige woningen in Gouda. In juni 2020 is
het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld in de gemeenteraad. Met woningcorporaties en
marktpartijen zijn overeenkomsten gesloten voor meer dan 1.000 woningen, waarvan een groot deel
middeldure en sociale huurwoningen. In Westergouwe II is gebouwd aan in totaal 500 woningen en is
een bestemmingsplan vastgesteld voor 900 woningen in Westergouwe III.
Verbeteren bereikbaarheid
In 2020 is een participatietraject gestart om te komen tot een breed gedragen Verkeercirculatieplan
(VCP). Parallel is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van vijf projecten op de ‘no-regret
maatregellijst’ om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Om Gouda aantrekkelijker en
veilig te maken voor fietsers zijn voor acht locaties onderzoeken en verbeteringen uitgevoerd. Ook is
het Parkeerplan Gouda 2020 vastgesteld.
Aan de slag voor vitale wijken
De gemeente Gouda heeft met de woningcorporaties gewerkt aan projecten in de wijken Korte
Akkeren en Gouda Oost. Voor drie ontwikkellocaties zijn de bestemmingsplannen onherroepelijk
geworden, zodat de werkzaamheden kunnen starten. In Oud-Achterwillens is Woonpartners MiddenHolland aan de slag gegaan met grootschalige renovatie.
Omgevingsvisie voor Gouda
In 2020 is met input van stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners een Werkversie
Omgevingsvisie tot stand gekomen, die zal worden uitgewerkt tot een definitieve Omgevingsvisie in
2021. Het fundament is gelegd voor het integraal werken onder de omgevingswet bij initiatieven. Aan
de hand van het VNG-model van de VNG zijn intake- en omgevingstafels ingericht om te oefenen met
het nieuwe initiatievenproces.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

10
Aantal locaties gewerkt aan bouw
sociale en middeldure
huurwoningen
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13
Aantal aangepakte knelpunten
voor betere bereikbaarheid (van 6
naar 13)

=B
Gemiddelde kwaliteit openbare
ruimte is op niveau B (CROW)
gebleven

