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Motie - Verlicht Woerden Duurzaam! 

De Gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Programmabegroting 2021, 

constaterende dat: 
1. Woerden een ambitie heeft op duurzaamheid en wil duurzaamheid bevorderen; 
2. onder 4.5.1. van de programmabegroting 2022 het volgende resultaat is opgenomen: “Inwoners, 

bedrijven en ondernemers zijn zich meer bewust van de energie-opgave en van de maatregelen die 
zij kunnen nemen”; 

3. Woerden 11.473 lichtarmaturen heeft en jaarlijks € 1,3 miljoen aan energiekosten; 
4. Woerden thans een passief beleid heeft ten aanzien van toepassing LED verlichting in de openbare 

ruimte (alleen bij vervanging als het de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt, 
 

 overwegende dat: 
1. met de Klimaatwet is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale 

broeikasgasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990; 
2. het college binnenkort het Lichtplan voor de openbare ruimte aan de raad zal voorleggen; 
3. LED verlichting een bijdrage levert aan de vermindering van CO2 uitstoot en een besparing op de 

energielasten betekent; 
4. inwoners zich verwonderen waarom Woerden nog niet overal LED straatverlichting heeft; 
5. de gemeente een voorbeeld moet zijn voor de inwoners, 

 
Verzoekt het college: 
1. uiterlijk bij de Maart- RIB aan de raad een voorstel te doen met een aantal scenario’s voor actieve 

toepassing van (slimme) LED-verlichting bij het (binnenkort te ontvangen) Lichtplan Openbare 
ruimte; 

2. daarbij aandacht te schenken aan circulariteit, de benodigde investeringen en welke besparingen 
gerealiseerd worden; 

3. hierbij een incidenteel dekkingsvoorstel 
te vinden binnen de middelen die via de 
septembercirculaire in 2022 vanuit het 
Rijk tot ons komen. 

 

En over te gaan tot de orde van de dag,  

Tom Boersma en Birgitte van Hoesel, D66 
Woerden                                                                                                                                     
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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