
   
 
 

Motie Realistische Warmtevisie 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 16 juli 2020, gehoord de beraadslaging 

over de uitgangspunten voor het participatieproces voor de gemeentelijke warmtevisie, 

 

Constaterende dat: 

● In oktober 2014 de motie ‘Duurzaamheid met een doel’ is aangenomen, waarin de ambitie 

is uitgesproken om als gemeente Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn; 

● Hiermee 20 jaar vooruitgelopen wordt op de doelen van de landelijke overheid; 

● De Woerdense ambitie (klimaatneutraal in 2030) als uitgangspunt is opgenomen in de 

startnotitie Warmtevisie Woerden (19.004512); 

● De warmtevisie wordt ontwikkeld op basis van een technische analyse (naar de 

beschikbare warmtealternatieven per wijk) en een participatietraject, 

 

Overwegende dat: 

● In april 2019 het initiatiefvoorstel ‘Routekaart Energietransitie’ is aangenomen, waarin het 

kader ‘haalbaar, betaalbaar en draagvlak’ is vastgesteld; 

● De haalbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas bepalend zijn voor het 

draagvlak voor de warmtetransitie; 

● Het afkoppelen van aardgas in oudere wijken met de huidige beschikbare technieken niet 

haalbaar en betaalbaar is; 

● Er kansrijke alternatieven voor aardgas zijn die op dit moment nog in een experimentele 

fase zitten; 

● Technieken goedkoper worden naarmate ze verder zijn doorontwikkeld en op grotere 

schaal worden geproduceerd, waardoor de kosten voor onze inwoners lager zijn als de 

landelijke ontwikkelingen worden gevolgd; 

● Het voor de uitkomsten van de technische analyse (en het daaropvolgende 

participatietraject) verschil maakt binnen welk tijdsbestek de warmtetransitie moet worden 

doorgevoerd, 

 

Verzoekt het college: 

● Bij de uitvoering van de technische analyse (maximaal) uit te gaan van de landelijke 

doelstelling, het realiseren van de warmtetransitie in 2050; 

● Bij de uitvoering van de technische analyse (en het daaropvolgende participatietraject) 

geen beperkende kaders te hanteren die voortkomen uit de Woerdense ambitie om in 2030 

klimaatneutraal te zijn; 

● Bij de uitvoering van de technische analyse (en het daaropvolgende participatietraject) alle 

technische middelen die bij kunnen dragen aan de warmtevisie ruimte te geven en daarbij, 

op voorhand, geen technieken uit te sluiten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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