Amendement Realistisch verduurzamen
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij de Startnotitie Warmtevisie
Woerden (bijlage bij raadsvoorstel 19r.00158):
De raad besluit
De volgende passages uit de Startnotitie te schrappen:







Pagina 3; regel 3 t/m 9: De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de
motie 'Duurzaam met een doel' aangenomen waarin de stevige ambitie is verwoord
om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om dit doel te bereiken zet de gemeentelijke
organisatie samen met ondernemers en burgers belangrijke stappen. Woerden ziet
de energietransitie om CO2-neutraal te worden als een kans die samen moet worden
opgepakt. De motie is uitgewerkt in het Actieplan (17.008011) inzake CO2-neutraal
2030, dat in 2017 door de raad is vastgesteld. De ambitie om in 2030 CO2 neutraal te
zijn is tevens opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022.
Pagina 3; regel 37 t/m 39: Woerden gaat de komende jaren daadkrachtig en
participatief aan de slag om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn.
Pagina 3; regel 53, 54; Pagina 4; regel 1, 2: Genoemde beleidsstukken Actieplan
(17.008011) inzake CO2-neutraal 2030 Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam en
daadkrachtig midden in de samenleving Raadsinformatiebrief: 18r.00748 rib
Energietransitie.
Pagina 6; regel 1, 2: Woerden wil in 2030 een CO2-neutrale gemeente zijn, conform
het de motie van 30 oktober 2014 'Duurzaam met een doel'.

Toelichting
In 2014 is de motie “Duurzaam met een doel” aangenomen, waarin de ambitie is
uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. In de daaropvolgende periode zijn
verschillende stappen gezet om deze doelstelling te bereiken, maar (gaandeweg) is duidelijk
geworden dat deze ambitie niet realistisch is. Woningcorporatie GroenWest heeft zichzelf als
doel gesteld om stapsgewijs toe te werken naar het energieneutraal maken van het
woningaanbod in 20501. En uit de voorgenomen pilot in het westen van het Schilderskwartier
is gebleken dat op dit moment de beschikbare technieken nog niet toereikend zijn en de
benodigde financieringsmogelijkheden nog niet voorhanden zijn om relatief oude woningen
op korte termijn van het aardgas af te koppelen. De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn
is bovendien in strijd met het in 2019 vastgestelde kader dat het tempo van grote
beleidsontwikkelingen wordt bepaald door het kader haalbaar, betaalbaar en draagvlak2.
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