
 

Amendement Inwoners betrokken vanaf de start 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij de Startnotitie Warmtevisie 

Woerden (bijlage bij raadsvoorstel 19r.00158): 

 

De raad besluit 

De volgende tekst in de startnotitie onder 6. Organisatie wordt geschrapt:  

Pagina 9; regel 12 t/m15:  

Er wordt in de voorbereidingsfase een regiegroep gevormd met daarin: 

o Gemeente 

o Stedin 

o GroenWest 

Na de analysefase kan deze worden aangevuld met vertegenwoordigers van bewoners 

en ondernemers. 

en vervangen door: 

Vanaf de start van het proces om te komen tot een warmtevisie 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. 

 

Toelichting 

Het is belangrijk dat wijkbewoners vanaf het begin betrokken zijn bij de voorbereidingen voor het 

warmteplan voor de wijk. In de voorbereidende fase van de voorgenomen pilot in het westen van 

het Schilderskwartier bestond de projectgroep uit de gemeente, Stedin en GroenWest zoals nu in 

de Startnotitie wordt voorgesteld. In de analysefase zijn vervolgens uitsluitend alternatieve 

warmtebronnen onderzocht waarvan op voorhand bekend was dat deze niet uitvoerbaar waren 

(omdat er in de wijk niet dieper dan 50 centimeter mag worden gegraven vanwege kwetsbare 

funderingen), of niet konden rekenen op draagvlak onder de bewoners (all-electric). Inmiddels is 

duidelijk dat de gekozen oplossing all-electric niet haalbaar en betaalbaar is, waardoor opnieuw 

gekeken moet worden naar alternatieve mogelijkheden. Door wijkbewoners vanaf het begin te 

betrekken bij het proces kan worden voorkomen dat er in andere wijken opnieuw een valse start 

wordt gemaakt. 
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