Raadsvragen interview met Diederik Samsom in Pauw (17.12.2018)
Op 17 december jl. was Diederik Samsom te gast in de talkshow “Pauw”. Hij werd daar geïnterviewd
in zijn hoedanigheid van voorzitter van de klimaattafel “gebouwde omgeving”
(https://pauw.bnnvara.nl/media/582582).
a) Samsom gaf complimenten aan gemeenten die vroeg met de energietransitie begonnen zijn
maar stelde tevens dat deze gemeenten verkeerde beslissingen nemen.
b) Samsom gaf aan dat: “in de komende 30 jaar moet ieder huis een keer verbouwd gaan worden”
en dat “die verbouwing moet kunnen terugverdiend worden in de energierekening”.
c) Samsom sprak de verwachting uit dat er een gebouw gebonden financiering komt om
duurzaamheidsaanpassingen aan bestaande woningen mee te financieren. Daarvoor is wel
medewerking van de bankensector nodig. Ook is er een wetswijziging nodig.
d) Samsom stelde een vraag aan een aanwezige: “ik hoop toch niet dat u al werkelijk verbouwd
heeft voor die € 30.000,--“.
e) Ook stelde Samsom: “Een verstandig plan is om een oudere woning tot label B te isoleren,
dubbel glas, vloerisolatie, dakisolatie en verder niet”.
f) Specifiek noemde Samsom ook de wijk Schilderskwartier in Woerden. Hierover zei hij: “In
Woerden in deze wijk (Schilderskwartier) gewoon je woning isoleren, vervolgens gewoon met
een gasketel je huis verwarmen, totdat hopelijk ergens in 2030- 2035 er nieuwe
verwarmingsmogelijkheden zijn die het mogelijk maken om van het gas af te zijn”.
Vragen:
1) Samsom gaf aan respect te hebben voor gemeenten die vroeg met de transitie begonnen zijn
maar gaf tevens aan dat deze gemeenten fouten maken en verkeerde beslissingen nemen. Is het
college het met die stelling eens? Waarom wel/niet?
2) Wat doet het college er aan om nu met betrekking tot de energietransitie in Woerden geen
verkeerde beslissingen te nemen?
3) Wie is er verantwoordelijk wanneer over enkele jaren blijkt dat er door de gemeente Woerden
mbt de energietransitie verkeerde beslissingen zijn genomen?
4) Mbt de opmerkingen onder b). Waarom moet in de gemeente Woerden ieder huis in de
komende 11 jaar verbouwd gaan worden en kan het college garanderen dat de kosten van die
verbouwing aan huizen in Woerden binnen die termijn van 11 jaar terugverdiend kunnen worden
in de energierekening?
5) Samsom gaf aan dat mensen er onverstandig aan doen om nu forse duurzaamheidsinvesteringen
aan hun woningen te doen (zie c). Is het college het met die stelling eens? Waarom wel/niet?
6) Wanneer is het volgens het college verstandig dat inwoners van Woerden met onder 4)
genoemde forse duurzaamheidsinvesteringen gaan beginnen?
7) Samson gaf aan dat mensen er verstandig aan doen om wel kleinere
duurzaamheidsinvesteringen aan hun woning te doen (zie d) maar daarmee wellicht beter
kunnen wachten totdat er meer duidelijkheid is of er een gebouw gebonden
financieringsmogelijkheid voor dergelijke aanpassingen gaat komen. Is het college het met die
stelling eens? Waarom wel/niet?
8) Is volgens het college de gemeente nog steeds op koers om in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn?
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