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Motie – Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak de bewonersparticipatie anders aan 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. ook in de gemeente Woerden de overstap van fossiele naar schone energiebronnen wordt gemaakt; 
2. met name de warmtetransitie aan al onze inwoners en ondernemers vraagt om in meer of mindere 

mate te investeren in een duurzamer huis of het bedrijfspand; 
3. energiebesparing, in de vorm van isolatie, hiervoor altijd goed is; 
4. in de begroting geen maatregelen zijn opgenomen om hiermee concreet aan de slag te gaan; 
5. het Rijk bij de Rijksbegroting een Nationaal Isolatieprogramma heeft aangekondigd; 
6. het zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen en de daadwerkelijke realisatie ervan niet 

zonder een goed participatietraject kan plaatsvinden, 
 
overwegende dat:  
1. inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk zelf de regie krijgen wat en wanneer zij investeren in 

verduurzaming van de woning of het bedrijfspand; 
2. subsidies die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld vereisen dat er meerdere maatregelen 

tegelijk worden genomen, wat niet voor iedereen betaalbaar is;  
3. de huidige hoge prijs van energie drang tot besparing geeft, maar ook extra hard aankomt bij 

inwoners met een kleine portemonnee; 
4. er daarom momentum en noodzaak is om snel aan de slag te gaan om inwoners met een kleine 

portemonnee in staat te stellen hun woning te verduurzamen; 
5. een breed gedragen participatietraject bijdraagt aan de daadwerkelijke overstap naar schone 

energiebronnen; 
6. verschillende participatietrajecten in onze gemeente tot een verschillend succes hebben geleid, 
 
verzoekt het college: 
1. een compact actieplan op te stellen met concrete maatregelen om inwoners met een kleine 

portemonnee te helpen isolatiemaatregelen te financieren op korte termijn; 
2. een actieve campagne te voeren in 2022 om inwoners en ondernemers te informeren over 

verschillende mogelijkheden om de eigen woning/het eigen bedrijfspand te verduurzamen en de 
raad hierover te informeren; 

3. waar mogelijk lokale ondernemers hierbij te betrekken; 
4. om voor de warmtetransitie de stichting Buurkracht (of een vergelijkbaar initiatief) te betrekken bij 

de participatie op wijkniveau. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/belangrijkste-maatregelen-prinsjesdag/klimaat
https://www.buurkracht.nl/
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En gaat over tot de orde van de dag, 
  
Progressief Woerden, Marguerite Boersma 
CDA, Job van Meijeren 
ChristenUnie/SGP, Lia Noorthoek 
De Woerdense VVD, Simone Onrust 
D66, Tom Boersma 
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