Amendement Respectvol naar al onze inwoners
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij de Startnotitie Warmtevisie
Woerden (bijlage bij raadsvoorstel 19r.00158):
De raad besluit
De volgende passage uit de Startnotitie:


Pagina 7; regel 32 t/m 34: In deze communicatiestrategie wordt tevens gekeken hoe
om te gaan met het geluid van de mensen die negatief tegenover veranderingen
staan, terwijl dit veelal een kleiner aandeel van de samenleving is.

Vervangen door:
In deze communicatiestrategie is ruimte voor alle verschillende geluiden en
gedachten uit de samenleving over de energiestrategie, of mensen hier nu positief in
staan, zich zorgen maken of twijfelen aan de noodzaak van de klimaatmaatregelen.

Toelichting
De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave, waarin nog veel onduidelijk is. We
weten nog niet wat de warmtebron van de toekomst zal zijn. We weten nog niet precies
welke maatregelen inwoners hiervoor moeten nemen. We weten nog niet precies wat deze
veranderingen gaan kosten en we weten nog niet welke financieringsmogelijkheden hier
straks voor zijn. Het is daarom heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken en worstelen
met vragen als: “Lukt het straks nog wel om mijn woning warm te krijgen?” en “Kan ik dit
straks nog wel betalen?”
Door deze inwoners weg te zetten als ‘mensen die negatief staan tegenover veranderingen’
wordt de indruk gewekt dat de gemeente deze zorgen niet serieus neemt. Dit is niet alleen
respectloos ten opzichte van inwoners die zich terecht zorgen maken over gevolgen die de
energietransitie zal hebben op hun huidige levenstandaard, maar dit zorgt er bovendien voor
dat inwoners zich terugtrekken of afzetten tegen voor genomen besluiten. Mensen komen
niet in beweging door hen als negatief te bestempelen, maar door hen serieus te nemen.
Daarnaast is de opmerking dat dit ‘een kleiner aandeel van de samenleving is’ een
subjectieve inschatting in plaats van een onderbouwde constatering. Deze bewering voegt
niets toe in het te volgen proces en getuigt wederom niet van respect naar inwoners die zich
zorgen maken over de aanstaande veranderingen. Het is niet relevant hoe groot of hoe klein
deze groep is op het moment dat het uitgangspunt ‘iedereen doet en komt mee’ wordt
gehanteerd (pagina 6, regel 6 van de startnotitie).
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