
 

Raadsvragen afwijzing subsidie energietransitie Schilderskwartier 

 

In 2017 is het westen van het Schilderskwartier aangewezen als eerste Woerdense wijk die 

van het aardgas zal worden afgekoppeld. De gemeente heeft een aantal alternatieven voor 

aardgas onderzocht, waarvan all-electric het meest kansrijk werd gevonden. De 

omschakeling van gas naar elektriciteit is alleen mogelijk als alle woningen eerst volledig 

gerenoveerd worden. Om deze transformatie betaalbaar te houden voor de huiseigenaren 

heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Rijk. Op 27 september is de raad door de 

wethouder geïnformeerd over het besluit van het Rijk om geen subsidie te verstrekken voor 

de verduurzaming van het Schilderskwartier. 

De Woerdense VVD heeft de volgende vragen aan het college: 

1. In de subsidieaanvraag staat beschreven dat de kosten om over te stappen van gas naar 

all-electric op dit moment veel te hoog zijn en dat een rijksbijdrage van 19.7 miljoen euro 

noodzakelijk is om de onrendabele top van de investeringen af te dekken. Is de 

wethouder het met de VVD eens dat het huidige plan niet langer haalbaar en betaalbaar 

is nu het Rijk niet bereid is om mee te betalen? 

 

2. In de subsidieaanvraag staat beschreven dat er alleen reële mogelijkheden zijn voor het 

afkoppelen van het aardgas als de woningconcepten woonlastenneutraal kunnen worden 

aangeboden. In het persbericht van 27 september geeft het college aan dat de 

ontwikkeling van een aardgasvrij Schilderskwartier toch door gaat zonder rijkssubsidie. 

Betekent dit dat woonlastenneutraal niet langer als uitgangspunt wordt gehanteerd? 

 

3. Tijdens de raadsvergadering van 20 september hebben inwoners gevraagd om meer tijd 

en nader onderzoek naar andere alternatieven voor all-electric. Is het college bereid om 

aan dit verzoek tegemoet te komen? 

 

4. Uit de bijdrage van de inwoners bleek bovendien dat er in de wijk nog weinig draagvlak is 

voor de voorgenomen plannen. Hoe is er door de inwoners op de afwijzing van de 

subsidieaanvraag gereageerd? 

 

5. Welke mogelijkheden ziet het college om het draagvlak onder de inwoners te verbeteren 

nu de subsidieaanvraag is afgewezen? 


