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Themabijeenkomst Energietransitie Spoor 1 ‘Inwoners’ 

 

Doelstelling 
Het doel van de themabijeenkomst is dat de raad zich laat informeren over bewonersinitiatieven 
rondom de energietransitie en over welke stimulerende, verbindende en informerende rol de 
gemeente hierbij heeft. Met de opgedane informatie en de ruimte die er is voor interactie en 
gesprek deze avond krijgt de raad een goed beeld over de kracht van inwoners. De rol die de 
gemeente hierbij heeft kan per wijk, per initiatief en per tijdsfase verschillen (bv. van faciliteren tot 
informeren). Hiermee worden raadsleden gevoed om hun standpunt nader te bepalen en het 
gesprek over de energietransitie, in dit geval specifiek spoor 1 en daarbinnen specifiek inwoners, te 
kunnen voeren. 
Het gaat er in de kern om dat de raad in staat gesteld wordt om met het college, inwoners en 
maatschappelijke partners te bespreken hoe bewonersinitiatieven kunnen worden versterkt en 
verbreed. De gemeenteraad stelt jaarlijks een uitvoeringsplan vast. De ambitie en het tempo worden 
bepaald door het beschikbare budget (duurzaamheidsfonds en stimuleringsmaatregelen).  
 
Achtergrondinformatie 
Nederland telt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst van Ondernemers, ruim 4200 initiatieven op dit 
gebied. Te denken aan inwoners die collectief hun wijk verduurzamen, of een app waarmee je 
opgewekte energie kan herverdelen onder je buurt. Middels deze themabijeenkomst krijgen 
raadsleden meer zicht op de actuele ontwikkelingen omtrent initiatieven, zowel binnen als buiten 
Woerden.  

Daarnaast wordt er ook ingegaan op wat de rol van de overheid hierin kan zijn. Willen we een 
faciliterende overheid? Of eentje die mogelijk een stapje verder gaat en initiatieven actief 
stimuleert? Wat vraagt dat? En wat zijn de neveneffecten van dit soort initiatieven? Is dit een manier 
om draagvlak te creëren onder inwoners ten opzichte van de energietransitie? Zijn er kaders te 
stellen? Tijdens de themabijeenkomst kunnen raadsleden hier een beeld bij vormen om nader hun 
standpunt te bepalen. 

Programma 

Deel 1 plenair (20.00 – 20.50 uur) 
René van Vliet zal spreken namens ODE Decentraal over verschillende soorten initiatieven: de 
individuele bewoner, een collectief op gemeenteniveau, een collectief op wijkniveau, professionele 
collectieven: https://duurzameenergie.org/over-ode/bestuur-ode-decentraal 

Het doel van ODE Decentraal is het bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland, 
die decentraal wordt opgewekt door burgers en coöperaties. Hiervoor richten ze zich op twee 
kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat ze in de 
politiek en media hun achterban vertegenwoordigen en zich inzetten voor beleid dat lokale 
duurzame energie faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan burgers en coöperaties, 
waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken. Om deze twee kerntaken goed te kunnen bereiken, 
moeten ze slim samenwerken met partnerorganisaties, maar daarbij wel goed hun eigen identiteit 
bewaken. 

 

 

https://duurzameenergie.org/over-ode/bestuur-ode-decentraal
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Deel 2 marktopzet/gesprekstafels (20.50 – 21.50 uur) 

Eerst mogen alle deelnemers van de markt zich presenteren d.m.v. een pitch van maximaal 2 
minuten. Ze kunnen aan de raadsleden en de fractieassistenten  uitleggen welke 
bewonersinitiatieven zij vertegenwoordigen. Daarna kan men met hen in gesprek gaan.  
 

De volgende plaatselijke energie-initiatieven zijn uitgenodigd: 

1. Duurzaam Woerden  

Duurzaam Woerden houdt zich bezig met verschillende thema’s rondom duurzaamheid. Op het 
gebied van Energie doen zij de volgende activiteiten: 

- Roadshow, algemene presentatie met specifiekere deelsessies waar deelnemers uit kunnen 
kiezen. Eerste roadshows hebben plaatsgevonden in Harmelen en Molenvliet en  voor 14 
mei staat Staatsliedenkwartier op de planning. Dit jaar eventueel nog 1 à 2 andere wijken of 
dorpen. 

- Stimuleren van duurzame sportclubs 
- het opzetten van een coöperatie voor opwekking en verkoop van duurzame energie. 
- Opzetten van isolatie acties  

Focus op bewoners, scholen en sportclubs . Inmiddels is er ook een initiatief gericht  op bedrijven 
(CO2-ladder). 

Doel activiteiten: bewustwording, verbinden en initiëren. 

E-mailadres: info@duurzaamwoerden.nl 

Website: www.duurzaamwoerden.nl 

Pitch door Lex Albers over o.a. roadshow. 

Pitch door Rudger Merkus over opzetten coöperaties. 

 

2. Energiegroep Woerden  

Energiegroep Woerden is een samenbundeling van inwoners in gemeente Woerden die hun huis 
duurzamer maken. Het doel is om laagdrempelig kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar zo te 
ondersteunen. Tijdens de eerste algemene bijeenkomst is er een kerngroep ontstaan van 6/7 
personen. 

Komend jaar willen zij gemiddeld 1 keer per maand een avond organiseren. Dit kan zijn met een 
specifiek onderwerp (zoals bijv. een warmtepomp) of een meer algemene avond over het 
verduurzamen van een woning. Avonden worden bij voorkeur georganiseerd bij iemand thuis maar 
wanneer de groep groter is wordt er een zaaltje gehuurd. 

Focus op bewoners, onderling kennis uitwisselen en meedenken 

Doel activiteiten: bewustwording en kennisdelen  

E-mailadres: energiegroep@duurzaamwoerden.nl 

https://www.duurzaamwoerden.nl/energiegroep-woerden/  

Pitch door Martijn Altena en/of Leo Slingerland. 

mailto:info@duurzaamwoerden.nl
mailto:energiegroep@duurzaamwoerden.nl
https://www.duurzaamwoerden.nl/energiegroep-woerden/
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3. Warmtescans Woerden  

In Woerden zijn 17 vrijwilligers opgeleid om met een warmtecamera energielekken op te sporen. Zij 
controleren woningen op warmtelekken met behulp van een infraroodcamera. Warmtevinders zijn 
alleen actief wanneer het koud genoeg is om de lekken duidelijk de detecteren. Voor een bedrag van 
€ 25,- kan door elke bewoner van Woerden een scan worden aangevraagd.  

E-mailadres: warmtescan@duurzaamwoerden.nl 

https://www.duurzaamwoerden.nl/warmtescan-laten-uitvoeren/ 

Pitch door Andre de Boer. 

 

4. Het Energieloket Jouwhuisslimmer.nl  

Het energieloket Jouwhuisslimmer.nl waarop allerhande informatie is te vinden m.b.t. het besparen 
van energie. Als gemeente zijn ze bij dit initiatief betrokken en geven ook informatie aan de 
inwoners.   

https://jouwhuisslimmer.nl/gemeente/woerden/ 

Pitch door Lissy Biersteker en Ragna de Greeff. 

 

5. Wijkinitiatief 

In Molenvliet is een initiatief gestart om bewoners mee te nemen in het denkproces op weg naar 
een duurzame energietransitie in de eigen wijk. Duurzaam Molenvliet is een onderdeel van het 
wijkplatform Molenvliet.  

Emailadres: stallvord@kpnmail.nl 

Pitch door Michael Stallvord. 

 

 

Plenaire afsluiting 22.00 uur 

Kort inventariseren onder raadsleden welke vragen er nog leven en welke ideeën er leven voor een 
eventueel vervolg.  Het gaat niet om politieke vragen of een politiek debat.  

- Welke vragen leven er n.a.v. deze avond? 
- Zijn er nog onderwerpen die we verder willen uitdiepen? Mogelijke onderwerpen kunnen 

zijn: ondernemers, spoor 2. 
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