
Fractie Bakker 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen, op 4 oktober 2018, 

Constaterende dat: 

1. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) uitgaat van een reductie (in 2050) met 85%-95% van de  

broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990; 

2. Het nationaal klimaatakkoord (10 juli 2018) uitgaat van een broeikasgas-reductie (o.a. CO2) met 95% in 

2050; 

3. Het Woerdense coalitieakkoord uitgaat van een energie- en klimaatneutrale gemeente in 2030; 

4. De duurzaamheidsambitie van de gemeente Woerden 20 jaar vooruit loopt ten opzichte van de Europese en 

Nederlandse ambitie, 

 

Overwegende dat: 

1. Er nog heel veel onduidelijk is over hoe Nederland in 2050 energie- en klimaatneutraal moet worden; 

2. De grootste woningbouwvereniging van Woerden, GroenWest, aangeeft hun woningen niet energie- en 

klimaatneutraal te kunnen hebben in 2030; 

3. Er veel onrust is onder inwoners van wijken in de gemeente Woerden die als eerste van het gas af zouden 

moeten; 

4. De Woerdense ambitie om 20 jaar voor te lopen op de Europese en Nederlandse ambitie om energie- en 

klimaatneutraal te zijn, kan resulteren in overhaaste en foutieve keuzes; 

5. De Woerdense ambitie om 20 jaar voor te lopen op de Europese en Nederlandse ambitie om 

energie- en klimaatneutraal te zijn, kan resulteren in te dure keuzes. Ver voorop lopen is doorgaans ook 

duur; 

6. Subsidie aanvragen (mbt de lokale duurzaamheidsambitie) van de gemeente Woerden bij het Rijk zijn tot op 

heden niet succesvol, 

 

Draagt het college op: 

- Onmiddellijk te stoppen met de doelstelling: Een CO2-, energie- en klimaatneutrale gemeente Woerden in 

2030; 

- Onmiddellijk te starten met initiatieven die betrekking hebben op een nieuwe doelstelling: Een CO2-, energie 

en klimaatneutrale gemeente Woerden in 2050; 

- Als gemeente Woerden in samenwerking met duurzaamheidswerkgroepen z.s.m. in alle wijken en dorpen 

van de gemeente Woerden een agenda op te stellen die tot een CO2-, energie- en klimaatneutrale 

gemeente Woerden in 2050 zal leiden; 

- Initiatiefrijk te zijn in de promotie van kleinschalige pilots en proeftuinen, die als doel hebben om de 

duurzaamheidskennis in de gemeente Woerden in het algemeen belang te vergroten.  

- De lokale voedselproductie niet in gevaar te brengen; 

- Om vanaf 2020, eens per vijf jaar, de Woerdense klimaatdoelstellingen, af te meten aan de 

wetenschappelijke kennis over klimaatverandering van dat moment en zo nodig deze doelstellingen aan te 

passen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
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