Amendement Kordate participatie Warmtevisie
De raad, in vergadering bijeen op 16 juli 2020, bij bespreking van het raadsvoorstel (20R.00583)
inzake uitgangspunten bij vormgeving participatieproces bij ontwerp warmtevisie Woerden
Besluit
Het ontwerpbesluit te vervangen door de onderstaande tekst:
1. In te stemmen met het betrekken van inwoners en ondernemers bij het opstellen van de
Warmtevisie Woerden op de volgende wijze en dit te verwerken in de nota ‘uitgangspunten
participatieproces Warmtevisie Woerden’ (20.010316):
a. Inwoners, ondernemers en stakeholders worden uitgenodigd om deel te nemen aan een
klankbordgroep die stapsgewijs betrokken wordt bij het opstellen van de ontwerp
Warmtevisie Woerden.
b. Voor de kosten van bijeenkomsten en begeleiding van deze klankbordgroep wordt
€ 20.000 uitgetrokken.
2. De nota ‘Uitgangspunten participatieproces Warmtevisie Woerden’ (20.010316) gewijzigd vast te
stellen.
3. De zeven uitgangspunten voor de participatie in de ontwikkeling van de warmtevisie zoals
opgenomen in de nota ‘Uitgangspunten participatieproces Warmtevisie Woerden’ (20.010316)
vast te stellen.
Toelichting
Betrokkenheid van inwoners, ondernemers en stakeholders bij het opstellen van de ontwerp
warmtevisie is belangrijk. In de ogen van de indieners is het voorliggende participatieplan echter te
omvangrijk, te weinig gericht en te kostbaar. Met dit amendement wordt geen reflectiegroep door
loting samengesteld, maar vindt betrokkenheid alleen plaats in een klankbordgroep waar iedereen die
wil aan kan deelnemen. De ervaringen met de klankbordgroep bij het opstellen van de Verkeersvisie
(deel 2) zijn een belangrijke les om het op deze manier vorm te geven. Het opstellen van een
warmtevisie is voornamelijk een technisch proces. Dit zal veel inzet van de deelnemers zal vergen en
van de gemeente. Het is voor de indieners niet nodig dit dubbel te organiseren. Voor de uitwerking
naar de wijken kan te zijner tijd een meer specifiek daarop gericht participatievoorstel worden
voorgelegd. De kostenbesparing door geen reflectiegroep te organiseren is € 60.000.
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