Motie Technische analyse inclusief kosten
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:
●
●
●
●
●

Alle Nederlandse gemeenten voor 2021 een warmtevisie moeten opstellen;
In deze warmtevisie wordt vastgelegd in welke volgorde en op welk tempo wijken,
buurten, dorpen en bedrijfsterreinen van het aardgas worden afgesloten;
Voor de warmtevisie Woerden de uitgangspunten haalbaar, betaalbaar en draagvlak
gelden;
Draagvlak onder meer bereikt moet worden door de warmtevisie op te stellen in
samenwerking met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en andere relevante
stakeholders;
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de warmtevisie een technische analyse wordt
uitgevoerd om de warmtealternatieven per wijk in kaart te brengen,

overwegende dat:
●
●
●
●

De haalbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas bepalend zijn voor
het draagvlak voor de warmtetransitie;
De haalbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas worden beïnvloed
door kenmerken van de betreffende wijk of dorpskern, zoals het bouwjaar van de
woningen en bedrijfspanden;
Een groot deel van de investeringskosten moet worden opgebracht door huiseigenaren
en ondernemers uit deze wijken en dorpen;
Er pas keuzes gemaakt kunnen worden over een bepaalde volgorde of tempo als
duidelijk is wat de financiële gevolgen hiervan zijn,

verzoekt het college:
•
•

•
•

In de technische analyse voor iedere wijk of dorpskern een berekening op te nemen van
de te verwachten kosten van de verschillende warmtealternatieven;
Hierbij onderscheid te maken tussen kosten voor de samenleving (bijvoorbeeld
aanpassingen aan het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet) en kosten
die voor rekening komen van de individuele huiseigenaar of ondernemer (bijvoorbeeld
kosten voor noodzakelijke isolatie of aanschaf van een warmtepomp);
Hierbij indien nodig differentiatie aan te brengen als in een wijk of dorpskern
verschillende type woningen of bedrijfspanden aanwezig zijn;
De financiële consequenties zodanig inzichtelijk te maken, dat de betrokkenen in het
participatieproces een goede inschatting kunnen maken van de gevolgen van de
verschillende keuzemogelijkheden voor de inwoners van de verschillende wijken en
dorpskernen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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