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Onderwerp:

Startnotitie gemeentelijke warmtevisie

D e raad v a n de g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

26 maart 2019

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:
de startnotitie gemeentelijke warmtevisie vast te stellen, met inachtneming van het volgende:
a. De volgende tekst op pagina 7, regel 32 t/m 34:
In deze communicatiestrategie wordt tevens gekeken hoe om te gaan met het geluid
van de mensen die negatief tegenover veranderingen staan, terwijl dit veelal een
kleiner aandeel van de samenleving is.
wordt vervangen door:
In deze communicatiestrategie is ruimte voor alle verschillende geluiden en
gedachten uit de samenleving over de energiestrategie, of mensen hier nu positief in
staan, zich zorgen maken of twijfelen aan de noodzaak van de klimaatmaatregelen.
b. De volgende tekst op pagina 9, regel 12 t/m 15:
Er wordt in de voorbereidingsfase een regiegroep gevormd met daarin:
«

Gemeente

«

Stedin

»

Groen West

Na de analysefase kan deze worden aangevuld met vertegenwoordigers van
bewoners en ondernemers.
wordt vervangen door:
Vanaf de start van het proces om te komen tot een wanvtevisie worden inwoners en
ondernemers en stakeholders nadrukkelijk betrokken in een participatiegroep (of
groepen) die meedenkt over proces en inhoud. Doel van het betrekken van inwoners,
ondernemers en stakeholders is het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid, maar
vooral ook inbreng en kennis vanuit de Woerdense samenleving. Bij het betrekken
van inwoners en ondernemers is een diverse samenstelling uitgangspunt. De lessen
uit het proces om te komen tot een verkeersvisie worden nadrukkelijk betrokken bij het
opzetten van deze participatiegroep en het participatieproces. Gedurende het gehele
proces wordt de input van de participatiegroep gebruikt om een gedragen warmtevisie
tot stand te laten komen.

Na de analysefase kan de participatiegroep wijzigen van samenstelling. Ook zullen
meer vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers worden betrokken bij het
uitwerken van warmteplannen per wijk of dorp.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
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