




From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: vrijdag 29 juni 2018 14:29:41
To: Vliegenthart, Onno
Cc: Stadhuis 
Subject: schriftelijke vragen art. 42 - energietransitie
Attachments: artikel 42 vragen - energietransitie.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van de SPfractie inzake de energietransitie. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (29 juli), maar gelet op het zomerreces kan de beantwoording langer duren, zie 

ook de brief vanuit het college.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

Schriftelijke vragen art. 42  

Energietransitie 

 

De SP wil dat de inwoners betrokken zijn bij de energietransitie, er geluisterd wordt, zorgen serieus 

worden genomen en er goede oplossingen komen voor de (financiële) druk die wordt ervaren zoals 

in het gasloos maken van de woningen in Schilderswijk. Het moet niet zo gaan dat inwoners de 

energietransitie als een van bovenaf opgelegd keurslijf ervaren dat hen alleen maar geld kost en de 

roep om vertraging voedt. Vertragen is niet het belang van milieu en klimaat maar ook niet in het 

belang van Woerden. Want als we niet willen dat er onder Woerden naar gas wordt geboord ligt de 

eindstreep voor de energieambitie op 2030. Er zullen in de tussentijd ongetwijfeld nog allerhande 

alternatieven worden ontwikkeld die goedkoper of duurder zijn, maar we kunnen het ons niet 

permitteren daarop te wachten. En het is ook niet nodig want ook de Provincie Utrecht heeft de 

energietransitie in zijn kadernota 2019 tot prioriteit gemaakt. Men heeft geconstateerd dat het 

tempo te laag is en een versnelling nodig is. Men wil primair op twee thema’s sturen die deels vanuit 

het Rijk worden agendeert: 

- De organisatie van regionale energie strategieën (RES).  

- gemeenten uitdagen om in een hoog tempo bestaande wijken gasloos te maken.  

De SP fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college: 

1. Wilt u in overleg treden met de Provincie ter bevordering van een voorspoedige regionale 

energietransitie met daarin gewaarborgd het belang van Woerden aangaande ambitie 2030 

in verband met het tegengaan van gaswinning onder Papekop?  

 

2. Hoe gaat u er voor zorgen dat de inwoners meer zeggenschap krijgen in de energietransitie?  

 

3. De SP ziet graag dat de rekening van de energietransitie niet onevenredig bij huurders of 

woningeigenaren wordt neergelegd. Wilt u in dit kader onderstaande in overweging nemen 

en de Raad hierover informeren? 

 geen woonlastenverhoging voor huurwoningen, de kosten van de energietransitie 

niet laten doorberekenen in de kosten voor huur, water, gas en stroom. 

 Geen lastenverhoging voor koopwoningen door het centraal kopen van 

energiebesparende maatregelen door de gemeente en dit uit te rollen via 

(bijvoorbeeld) leaseovereenkomsten. 

 Geen lastenverhoging voor koopwoningen door uitbreiding van subsidieregelingen. 

 

4. Wilt u onderstaande in overweging nemen en de Raad hierover informeren? 

 Het oprichten van een (Provinciaal) energiebedrijf dat zich richt op het opwekken 

van duurzame energie, de uitrol van energiebesparende maatregelen en dat voldoet 

aan beginselen van energiedemocratie?  

 Het bevorderen van initiatieven van onderop zoals het oprichten van 

energiecoöperaties? 

 

Wilma de Mooij, SP 

 


	18r.00487 rib beantw. schriftelijke vragen ex artikel 42 rvo van de sp fractie inzake  energietransitie
	18.013213 bijlage 1. rib vragen art. 42 rvo van sp-fractie inz. de energietransitie
	Message body
	artikel 42 vragen - energietransitie.pdf


