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R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met b e a n t w o o r d i n g artikel 42 v r a g e n
18R.00630

gemeente
WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

16 oktober 2018

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

:

Contactpersoon
Tel.nr.

Onderwerp:

Duurzaamheid
O. Terlouw

:

E-mailadres

: Wethouder De Weger

0031683338357
terlouw.o@woerden.nl

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker van de Fractie Bakker over aanvullend
beleidskader inzake de opgave duurzame samenleving

Beantwoording van de vragen:
1.

Is het College van B en W er zich van bewust dat het kader "haalbaar en betaalbaar" tot nu
toe geen deel uitmaakt van de beleidskaders en/of de debatten mbt duurzaamheid in de
gemeente Woerden?

Het uitgangspunt haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zoals verwoord in 18R.00481 verwijst naar
het project dat zich richt op de alternatieve warmtevoorziening in het westelijk deel van het
Schilderskwartier. Dit is gecommuniceerd met de raad in RIB 18R.00432 en RIB 18R.00437. Bij RIB
18R.00432 is tevens het volledige, bij het ministerie van BZK ingediende uitvoeringsplan gedeeld, waarin
deze randvoorwaarden ook onverkort kunnen worden teruggevonden.
2.

Hoe kwalificeren wij deze term, nu deze geen deel uitmaakt van de door de raad
aangenomen beleidskaders?

De raad zal zich nog moeten uitspreken over het vaststellen van het kader haalbaar en betaalbaar, daar het
college nog geen voorstel aan de raad heeft gedaan ten behoeve van de alternatieve warmtevoorziening in
het Schilderskwartier. Zoals aangegeven in RIB 18R.00432 en RIB 18R.00437 zal het college dit voorstel
voorleggen enkel wanneer blijkt dat de transformatie van het westelijk deel van het Schilderkwartier
haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig is.
3.

Hoe kan de term "haalbaar en betaalbaar" objectiveerbaar worden gemaakt?

Het precieze afwegingskader staat beschreven in het gezamenlijk met Stedin en GroenWest opgestelde
uitvoeringsplan voor de transformatie, met de raad gedeeld als bijlage bij RIB 18R.00432. Kernelement
hierin is dat de transformatie woonlastenneutraal wordt uitgevoerd. Zonder de Rijksbijdrage is
woonlastenneutraal voor een transitie naar aardgasvrij vooralsnog niet realistisch.
4. Is het College van B en W bereid om af te zien van 2030 als einddatum voor een
klimaatneutraal Woerden en aan te sluiten bij de landelijke richtdatum van 2050? Waarom
wel/niet?
Het college houdt vast aan de ambitie C02-neutraal in 2030. De gemeenteraad heeft de ambitie op 4
oktober 2018 met grote meerderheid bevestigd. Op basis van deze ambitie kunnen bewoners, bedrijven en
andere betrokken partijen gezamenlijk toewerken naar een C 0 2 neutraal Woerden. De ambitie is nodig om
de energietransitie in beweging te krijgen, een versnelling naar betaalbare oplossingen in gang te zetten en
om extra financiering voor inwoners naar woerden te halen.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 18.018016

Pagina 1 van 2

De secretaris,

drs. M.H.J. van

De burg

nboer

Pagina 2 van 2

From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
dinsdag 4 september 2018 11:28:04
To:
Vliegenthart, Onno
Cc:
Stadhuis
Subject:
schriftelijke vragen art. 42 - aanvullend beleidskader inzake de opgave duurzame samenleving (Fractie Bakker)
Attachments: artikel 42 vragen - aanvullend kader inzake opgave duurzame samenleving.pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van Fractie Bakker inzake een aanvullend beleidskader inzake de opgave
duurzame samenleving. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, uiterlijk op 3 oktober.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | raadsadviseur | 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

Artikel 42 vragen met betrekking tot een aanvullend beleidskader inzake de opgave
duurzame samenleving (RV 17R.00702)

Inleiding
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 is het raadsvoorstel inzake opgave
duurzame samenleving aangenomen. Een zeer ambitieus voorstel dat als doel heeft om een
klimaatneutraal Woerden in 2030 te realiseren. In hoofdstuk drie van bijlage 1 van het
uit oeri gspla
CO - eutraal
staa ee -tal ambities en beleidskaders geformuleerd.
De ambitie of het kader haal aar e etaal aar aakt daar gee deel a uit.
In Raadsinformatiebrief 18R.00481 die op 28 augustus jl. aan de raad verstuurd is worden Art. 42
vragen van het Reglement van Orde van de gemeenteraad beantwoord. Hierin wordt bij de
beantwoording van vraag 2, een op dit beleidsterrein, in de gemeente Woerden, tot nu toe nieuwe
term geïntroduceerd, nl. haal aar e etaal aar .
Vragen aan het college:
1. Is het College van B en W er zich a e ust dat het kader haal aar e etaal aar tot u
toe geen deel uitmaakt van de beleidskaders en/of de debatten mbt duurzaamheid in de
gemeente Woerden?
2. Hoe kwalificeren wij deze term, nu deze geen deel uitmaakt van de door de raad
aangenomen beleidskaders?
3. Hoe ka de ter haal aar e etaal aar o je ti eerbaar worden gemaakt?
4. Is het College van B en W bereid om af te zien van 2030 als einddatum voor een
klimaatneutraal Woerden en aan te sluiten bij de landelijke richtdatum van 2050? Waarom
wel/niet?
Reem Bakker
Fractie Bakker

