
Aan het college van B en W van de gemeente Woerden, 

 
Betreft: Raadsvragen tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018. 

 

Inleiding 

 

Op 21 juni jl. stelde ik bijgaande schriftelijke vragen aan Mw. K. Verdooren, directeur-bestuurder van 

woningbouwvereniging GroenWest (zie bijlage). Dit naar aanleiding van een interview van RTV 

Utrecht met Hr. K. Koolstra van woningbouwvereniging De Alliantie uit Amersfoort. Coalitiepartijen in 

zowel de gemeente Woerden als in de gemeente Amersfoort hebben in hun coalitieakkoord 

aangegeven in 2030 een energieneutrale gemeente te zullen zijn. De heer Koolstra gaf tijdens dat 

interview aan dat die ambitie in Amersfoort niet haalbaar is. Dit was voor mij aanleiding om hierover 

vragen te stellen aan GroenWest. 

 

De vragen zijn door Mw. Verdooren uitgebreid schriftelijk beantwoord en GroenWest heeft 

vervolgens bijgaand persbericht (zie bijlage) verspreid waarin wordt aangegeven dat deze organisatie 

2050 hanteert als streefdatum om energieneutraal te zijn. 

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 “Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving”, staat op 

pagina 16 dat de gemeente Woerden de ambitie heeft om in 2030 zowel klimaatneutraal als 

energieneutraal te willen zijn. 

 

Hierover heb ik de volgende vragen aan het college: 

 

1. Is het college er van op de hoogte dat GroenWest de horizon voor energieneutraal op het 

jaar 2050 heeft gelegd? 

2. Nu GroenWest als grootste speler in de Woerdense woningmarkt aangeeft in 2030 haar 

woningvoorraad niet energieneutraal te kunnen hebben, wat kan de gemeente Woerden dan 

doen om andere woningbezitters te bewegen om die doelstelling in 2030 wel te halen? 

3. Verwacht het college dat woningeigenaren versneld tienduizenden euro’s gaan investeren 

om hun woningen in 2030 klimaat- en energieneutraal te maken nu 

woningbouwverenigingen in Woerden en Amersfoort deze tijdslijn te krap vinden? 

4. Vindt het college de ambitie om als gemeente Woerden in 2030 klimaat- en energieneutraal 

te zijn, nog realistisch? 

5. Vindt het college dat van een betrouwbare overheid verwacht mag worden dat die 

realistische doelen stelt? Zo nee, waarom niet? 

 

Reem Bakker 

Fractie Bakker 

 

 

 

 

 



Woerden, 21 juni 2018. 

 

Aan Mw. K. Verdooren, Directeur-bestuurder GroenWest 

Oslolaan 2 

3446 AA Woerden 

 

Betreft: Vragen Raadsfractie Bakker mbt energieneutraal Woerden 2030 

 

Geachte Mw. Verdooren, 

In de gemeente Woerden zijn de politieke partijen CDA, Lijst van der Does, CU/SGP en D66 recent 

een coalitieakkoord overeengekomen. Onderdeel van dat akkoord is dat de gemeente Woerden in 

2030 energieneutraal moet zijn. In de gemeente Amersfoort is recentelijk ook een coalitieakkoord 

gesloten en ook in dat akkoord staat dat die gemeente in 2030 energieneutraal zal zijn. 

Uw collega directeur-bestuurder de heer K. Koolstra van de sociale woningbouwvereniging De 

Alliantie in Amersfoort heeft in een interview aan RTV Utrecht aangegeven dat het onmogelijk is dat 

Amersfoort in 2030 energie neutraal zal zijn (https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786099/). 

Aan u zou ik de volgende vragen willen stellen: 

1. Kunnen alle Woerdense (gemeente Woerden) woningen van GroenWest in 2030 volledig 

energieneutraal zijn? Graag motiveren. 

2. Welk bedrag is er mee gemoeid om alle woningen van GroenWest in de gemeente Woerden 

in 2030 energieneutraal te maken? 

3. Hoe denkt u over de, in antwoord 2 genoemde financiële middelen te kunnen beschikken? 

4. Wat vindt u een realistische streefdatum om de woningen van GroenWest in de gemeente 

Woerden volledig energieneutraal te kunnen hebben? 

Met vriendelijke groet, 

 

Reem Bakker 

Fractie Bakker van de gemeenteraad van Woerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786099/


Op weg naar energieneutraal in 2050 

 

GroenWest heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en investeert jaarlijks veel in het 

verbeteren en verduurzamen van woningen. We zijn bezig om al onze huurwoningen energiezuiniger 

(duurzamer) te maken. Dit doen wij stap voor stap - op verschillende manieren -  op weg naar een 

energieneutrale voorraad in 2050. Een bewuste keuze, omdat wij verwachten dat de technologie zich 

de komende jaren verder zal ontwikkelen. Door die ontwikkeling zullen niet alleen de kosten dalen, 

maar kunnen we ook sneller, slimmer en efficiënter onze woningen naar het juiste niveau brengen in 

2050. Wel ondersteunen we de ambitie van de gemeente Woerden om in 2030 dit niveau al te 

bereiken. We werken binnen onze mogelijkheden graag mee aan die ambitie en benutten waar 

mogelijk de kansen om in een eerder stadium energieneutraal te zijn.  

 

Toelichting op energieneutraal in 2050  

 

 Technologische ontwikkeling en verantwoorde inzet van financiële middelen 

De ingrepen die horen bij het verduurzamen van de woningen zijn zeer kostbaar. Wij verwachten 

dat de kosten de komende jaren zullen dalen, naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. 

Door hier rekening mee te houden, kunnen wij onze financiële middelen op het juiste moment op 

een verantwoorde manier inzetten. 

 Niet alle woningen zijn geschikt 

Voor sommige woningen is het nog niet mogelijk om ze energieneutraal te maken. We zien dat  

er steeds meer toepassingen beschikbaar komen, maar die zijn er nu nog niet voor alle woningen.  

 

 


