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Samenvatting 
Dit voorstel legt met acht uitgangspunten de basis voor de Warmtevisie Woerden. De uitgangspunten beschrijven de 
Woerdense aanpak van de overgang op duurzame warmte. Deze wijkt af van de aanpak uit het Klimaatakkoord. Woerden 
kiest niet voor een wijkgerichte aanpak.  
Gevraagd wordt de uitgangspunten vast te stellen. De uitgangspunten zijn mede op basis van de uitkomsten van het 
participatieproces opgesteld. De uitgangspunten worden opgenomen in de Warmtevisie Woerden. Deze wordt eind 2021 
voorgelegd aan de raad. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
 
De volgende uitgangspunten vast te stellen voor de Warmtevisie Woerden.  

1. In de gemeente Woerden voeren we het klimaatakkoord uit door het ontwikkelen en uitvoeren van haalbare en 
betaalbare stappen richting aardgasvrij verwarmen.  

2. De overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen doen we stap voor stap. 
3. De overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is een gezamenlijke opgave. We gaan samen met 

inwoners, ondernemers en initiatieven aan de slag te om het verduurzamen van woningen en gebouwen in 
gang te zetten.  

4. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte om zelf te kiezen voor een haalbare en betaalbare 
verwarmingstechniek. 

5. Iedereen doet wat. Daarom werken we er aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en is geïnformeerd 
over de eigen rol en de mogelijkheden om in eigen woning aan de slag te gaan. 

6. Communicatie is een voorwaarde voor de activiteiten om de CO2-uitstoot te beperken. 
7. Iedereen kan meedoen. Inwoners en ondernemers worden ondersteund met haalbare en betaalbare 

oplossingen en waar nodig met praktische hulp. 
8. De gemeente blijft ruimte geven aan innovatie en alternatieve oplossingen voor het beperken van de CO2-

uitstoot.  

 
 
   
 
Inleiding 
Het Klimaatakkoord geeft gemeenten de regierol bij de overgang naar aardgasvrij verwarmen. Het richting geven aan die 
overgang is een nieuwe taak voor gemeenten. Bovendien is dit een taak waarbij overheidsbeslissingen invloed hebben 



achter de voordeur en waarbij keuzes gemaakt worden die grote (financiële) consequenties kunnen hebben voor 
huiseigenaren. De eerste stap die gemeenten moeten nemen is het opstellen van een ‘transitievisie warmte’. Dit is een 
visie voor een hele gemeente die het tijdspad en de wijze beschrijft, waarop wijken en woningen van het aardgas af gaan. 
Dit heet de ‘wijkgerichte aanpak’. Deze visie moet volgens het Klimaatakkoord eind 2021 zijn goedgekeurd door de raad.  
 
Woerdense Lessen  
In het Schilderskwartier hebben we al ervaring opgedaan met de wijkgerichte aanpak. We hebben daar geleerd dat zelfs 
in een wijk die op het eerste gezicht geschikt lijkt, een wijkgerichte aanpak nog niet haalbaar is. Voor veel woningen zijn 
de investeringen die nodig zijn voor aardgasvrij verwarmen nog niet betaalbaar. Woerden kiest daarom niet voor een wijk 
voor wijk aanpak.  
In de startnotitie (19.004512) werd nog wel uitgegaan van de wijkgerichte aanpak uit het Klimaatakkoord. In de startnotitie 
wordt daarom gesproken over ‘beoordelingscriteria’ voor het selecteren van wijken. Omdat het college niet kiest voor de 
wijkgerichte aanpak, zijn die beoordelingscriteria niet nodig. Dit voorstel bevat daarom ook geen beoordelingscriteria voor 
het selecteren van wijken, maar alleen uitgangspunten voor het zetten van stappen richting aardgasvrij en duurzaam 
verwarmen.  
 
Woerdense Aanpak  
Gemeente Woerden kiest voor een aanpak die is gericht op doelgroepen. Door inwoners en ondernemers gericht te 
ondersteunen bij het nemen van stappen zoals isoleren, beperken we de uitstoot van CO2. Op basis van de Warmtevisie 
Woerden kunnen woningeigenaren en ondernemers, samen met de gemeente, plannen maken voor isoleren en 
duurzaam verwarmen. Dit zullen plannen per woning zijn, maar deels ook plannen voor een buurt of wijk. Die plannen 
zullen altijd in overleg met direct betrokkenen gemaakt worden. Bewoners houden keuzevrijheid om deel te nemen aan 
een warmtesysteem of niet. De Warmtevisie zal nog geen keuzes bevatten voor warmtesystemen, maar schetst wel de 
meest kansrijke mogelijkheden voor verduurzaming, per gebouw of gebied. In het participatieproces wordt dit in 
meedenkgroepen als volgt verwoord: Een goede visie zegt in welke richting aardgasvrije oplossingen worden gezocht en 
ook wat het zeker niet gaat worden.  
 
Samen aan de slag  
Het bovenstaande betekent niet dat de gemeente een afwachtende houding aanneemt. Er ligt een grote, urgente opgave 
voor ons, waarin we samen met inwoners en ondernemers willen optrekken en willen zorgen voor inspiratie en 
perspectief. Samen willen we kennis en projecten ontwikkelen om stappen te zetten richting aardgasvrij verwarmen. 
Daarbij zal de nadruk in eerste instantie vooral liggen op besparen, bijvoorbeeld door middel van isoleren.  
 
Informeren en ondersteunen  
Voor velen heeft het verduurzamen van de woning of het bedrijfspand nog geen prioriteit, of het ontbreekt aan informatie 
over, of vertrouwen in maatregelen. Dit blijkt onder andere uit de Motivaction enquête die in mei is uitgevoerd 
(20R.01169). Het informeren van inwoners en ondernemers is daarom een belangrijke taak van de gemeente. Daarbij 
gaat het enerzijds om het stimuleren van inwoners en ondernemers en anderzijds om het geven van gerichte informatie: 
wat zijn de plannen in mijn buurt, wat kan er in mijn woning en hoe ga ik aan de slag?  
  
 
   
 
Participatieproces 
Het proces om te komen tot de Warmtevisie Woerden staat beschreven in de startnotitie Warmtevisie Woerden, behorend 
bij het raadsvoorstel 19r.00158, “Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en afwegingskader grootschalige 
energieopwekking”. Dit raadsvoorstel is vastgesteld na het aangenomen amendement “inwoners betrokken vanaf de 
start”. Een stakeholderanalyse en een krachtenveldanalyse hebben vervolgens geleid tot de uitgangspunten participatie 
Warmtevisie Woerden (20R.00583), die in oktober 2020 door de raad zijn vastgesteld. Bij het opstellen van de 
Warmtevisie kunnen inwoners en ondernemers meepraten. Bij het opstellen en uitvoeren van plannen zal ook sprake zijn 
van meebeslissen en samenwerken.  
 
In januari 2021 is op basis van het amendement van de raad een kordaat participatieproces uitgewerkt door Bureau 
Stroom en besproken met inwoners en ondernemers. In de periode van februari – mei 2021 is de eerste fases van 
participatieproces doorlopen. Via de gemeentepagina in de Woerdense Courant, de website, sociale media berichten en 
door middel van driehoeksborden aan lantaarnpalen, is iedereen uitgenodigd om mee te denken over de warmtevisie. 
Honderden geïnteresseerden bezochten de website warmwoerden.inbeeld.app. 30 inwoners en ondernemers hebben op 
de website suggesties, zorgen en vragen gedeeld. Alle input is direct voor iedereen zichtbaar op de website. Ook konden 
inwoners en ondernemers zich opgeven voor meedenkgroepen. Uiteindelijk hebben ruim 25 personen, verdeeld over vijf 
meedenkgroepen, zich in april gebogen over de input die via de website is verzameld. In mei zijn de groepen voor een 
tweede ronde bijeengekomen. Toen zijn ook resultaten uit de Motivaction enquête besproken.  
 
Bureau Stroom treedt in het hele proces op als onafhankelijk procesbegeleider en heeft de opbrengst uit participatietraject 
samengevat in een lijst aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in de bijlage “Opbrengst participatie, Algemene adviezen 



voor Warmtevisie Woerden”, (D/21/023958). De uitgangspunten in dit voorstel zijn mede gebaseerd op de gesprekken in 
de meedenkgroepen en de adviezen die Bureau Stroom op basis van die gesprekken heeft opgesteld. In de paragraaf 
“Argumenten” in dit voorstel wordt steeds verwezen naar deze adviezen. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Vaststellen van uitgangspunten zorgt voor duidelijkheid over de kern van de Woerdense aanpak van de overgang naar 
duurzaam en aardgasvrij verwarmen. De uitgangspunten bieden houvast bij het verder uitwerken van de Warmtevisie 
Woerden. Ook geven ze duidelijkheid aan inwoners en ondernemers over de visie van de gemeente. Zo zetten we een 
grote stap richting de Warmtevisie Woerden. Deze moet alle betrokken concrete handvatten bieden voor de overgang 
naar duurzaam verwarmen. Daar werken we aan in overleg met betrokken inwoners en ondernemers.  
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De concept Warmtevisie wordt opgesteld in overleg met een afvaardiging van de meedenkgroepen. In oktober zal de 
concept Warmtevisie Woerden worden voorgelegd aan de samenleving voor een laatste reactieronde. Eind 2021 
ontvangt de raad een Warmtevisie Woerden die is ontwikkeld samen met inwoners en ondernemers, plus een nota met 
reacties en antwoorden. 
 
   
 
Argumenten 
1.1 Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk voor een succesvolle overgang naar duurzaam en aardgasvrij 
verwarmen.  
In gemeente Woerden gaan we uit van initiatief van inwoners en ondernemers. Zij zullen niet overgaan tot het 
verduurzamen van hun woning of bedrijfspand, als dit leidt tot hogere lasten of andere problemen veroorzaakt. 
  
1.2 Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn door de raad benoemd als essentieel.  
In de motie “Technische analyse inclusief kosten” en door het college, is gewezen op het belang van haalbaarheid en 
betaalbaarheid. Ook in het Klimaatakkoord is haalbaar en betaalbaar een uitgangspunt. 
  
1.3 Dit uitgangspunt volgt uit het participatieproces.  
In het participatieproces wordt het uitgangspunt ‘haalbaar en betaalbaar’ omarmd door alle deelnemers.  
 
  
2.1 In veel panden is de overgang naar duurzaam verwarmen een ingewikkelde operatie.  
Door de overgang op te delen in stappen, zijn inwoners en ondernemers beter in staat om in actie te komen. Maatregelen 
zijn dan bijvoorbeeld te betalen zonder dat er een lening nodig is. Ook besluiten veel inwoners liever in overzichtelijke 
stappen over het energiezuinig maken van hun woning, op momenten die logisch zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van een 
verbouwing of door verduurzaming mee te nemen in de hypotheek van de nieuwe woning. 
  
2.2 Beginnen met het zetten van stappen is winst voor het klimaat.  
We reduceren zo op korte termijn de uitstoot van CO2. Voor het klimaat is snel beperken van de CO2-concentratie 
cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld met isolatiestappen of door een extra zuinige of hybride CV installatie aan te schaffen. 
  
2.3 Dit uitgangspunt volgt uit het participatieproces.  
De deelnemers aan het participatieproces geven aan dat het van belang is om niet te wachten en te beginnen met 
isolatiestappen:  
Isoleren is laaghangend fruit, dat is dan ook de eerste stap.  
 
   
3.1 De overgang naar een duurzaam warmtesysteem vraagt om het aanpassen van privé-bezit.  
De overgang naar aardgasvrij verwarmen is een grote opgave, waarbij de gemeente de regierol heeft gekregen. Maar 
vooral inwoners en ondernemers moeten de klus klaren. Van hen wordt gevraagd om grote veranderingen door te voeren 
in hun eigen woning of bedrijfspand. Besluiten kunnen daarom alleen in overleg met inwoners en ondernemers worden 
genomen. 
  
3.2 Samenwerken en samen kennis ontwikkelen levert meer resultaat op.  
Plannen voor buurt- of doelgroep-aanpakken in overleg opstellen, vergroot enthousiasme en vertrouwen. Ook weten we 



samen meer dan wanneer alleen de professionals betrokken zijn. 
  
3.3 De gemeente moet helder zijn over haar rol en de rol van inwoners en ondernemers.  
Bij de overgang naar duurzaam verwarmen moet duidelijk zijn dat initiatief door organisaties en individuen wordt 
gestimuleerd en in principe wordt ondersteund. Omdat de gemeente in de overgang naar duurzaam verwarmen een 
nieuwe taak heeft gekregen, is het belangrijk om daar helder over te zijn. Deze helderheid bieden we door steeds 
duidelijk te zijn over  de rol die de gemeente heeft. Daarbij zijn er vier opties: 

1. gemeente heeft de regie, bijvoorbeeld ambities bepalen, informatie-campagnes uitvoeren 
2. samenwerken, bijvoorbeeld met betrokken of bewonersinitiatieven projecten uitvoeren 
3. ruimte geven, bijvoorbeeld (financieel) ondersteunen van milieugroepen of buurtinitiatieven 
4. wettelijke taak uitvoeren, bijvoorbeeld handhaving energieregels bij bedrijven of vergunningverlening voor 

bodemenergie 

 
3.4 Dit uitgangspunt wordt ondersteund vanuit het participatietraject. 
Vanuit het participatieproces komen de volgende adviezen: Richten op bestaande initiatieven en mensen die al willen. 
Ontwikkelen van warmtenetten duurt lang, communiceer hierover. Gebouw- en wijkkarakteristieken moeten leidend zijn in 
de uitwerking van de visie.  
 
 
4.1 Keuzevrijheid over het gebruik van de eigen woning is een groot goed  
Woningeigenaren hebben, binnen de wettelijke kaders, het recht om zelf te beslissen hoe zij hun woning gebruiken, 
inrichten en verwarmen. Zolang inwoners en ondernemers geen overlast veroorzaken en voldoen aan de milieunormen, 
zal de gemeente hen niet verplichten om  bepaalde maatregelen te nemen. 
 
  
5.1 Een klimaatneutrale gemeente is alleen gezamenlijk te realiseren. 
De overgang naar aardgasvrij verwarmen is een uitdaging waar bijna alle inwoners en ondernemers een rol in hebben te 
spelen. Alleen als inwoners en ondernemers aan de slag gaan door verduurzamingsstappen zetten of voorsorteren op het 
verduurzamen van de eigen woning of onderneming, komt een klimaatneutrale gemeente binnen bereik. Ook de rol van 
bedrijven die onze panden verduurzamen door middel van isolatie of installatietechniek is cruciaal. Woerden kent veel 
bedrijven die een rol spelen bij het haalbaar maken van de verduurzaming. 
 
 
6.1 Het stimuleren van inwoners en de daarbij behorende communicatie, is een belangrijk voorwaarde voor het succesvol 
uitvoeren van de activiteiten vanuit de warmtevisie.  
Een voorwaarde voor het gezamenlijk uitvoeren van stappen richting aardgasvrij verwarmen is dat inwoners en 
ondernemers weten waarom ze in actie moeten komen. Ook moet er zicht zijn op haalbare en betaalbare oplossingen. De 
gemeente zal daarom inzetten op het communiceren van nut en noodzaak en het bieden van perspectief. 
 
6.2 Dit uitgangspunt wordt ondersteund vanuit het participatietraject.  
Het belang van communicatie over de gezamenlijke uitdaging wordt door de deelnemers aan het participatietraject 
benadrukt: 
Inwoners en ondernemers informeren over noodzaak van de warmtetransitie én doelen.  
 
   
7.1 De overgang naar duurzaam verwarmen is voor velen een grote uitdaging. 
Het aanschaffen van een onbekend apparaat of het organiseren van een verbouwing is niet eenvoudig. De gemeente wil 
daarom inwoners en ondernemers die hulp nodig hebben ondersteunen bij het aanpassen van hun pand. 
  
7.2 Investeren in een duurzame woning is niet voor iedereen even betaalbaar.  
Inwoners die, ondanks landelijke regelingen, niet in staat zij de verduurzaming van hun woning te financieren, terwijl dat 
voor buurtgenoten wel geldt, moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. 
  
7.3 Dit uitgangspunt wordt ondersteund vanuit het participatietraject.  
Ook in het participatieproces wordt het ondersteunen bij (financiële) belemmeringen benoemd. Warmtetransitie moet voor 
iedereen zijn, ook met een kleine beurs. Verder wordt benadrukt dat communicatie eerlijk moet zijn: Maak kosten 
bespreekbaar.  
   
  
8.1 Innovatie biedt kansen om de omschakeling naar duurzaam haalbaar te maken.  
Woerden kiest voor maatregelen die op dit moment haalbaar en betaalbaar zijn. Er is nog veel innovatie in 
installatietechniek, materialen en brandstoffen. We willen kansen grijpen om de omschakeling betaalbaar of minder 



ingewikkeld maken. 
  
8.2 Een flexibele aanpak is een verstandige investering in de toekomst.  
Bij het nemen van maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken is het vaak goed mogelijk ervoor te zorgen dat 
nieuwe technieken later nog ingepast kunnen worden. Bij het overgaan op een elektrisch verwarmingssysteem kan 
bijvoorbeeld het gasnet voorlopig in de grond blijven liggen. Dit spaart kosten als later overstappen op een duurzaam gas 
aantrekkelijk blijkt te zijn. 
 
8.3 Dit uitgangspunt wordt ondersteund vanuit het participatietraject.  
Over technische opties wordt ook in het participatietraject geconcludeerd dat er nog veel onzekerheid is over de 
toekomst, waar we rekening mee moeten houden. Dat kan door eerst te besparen en de ontwikkelingen op het gebied 
van installatietechniek even af te wachten. Hierover werden de volgende opmerkingen gemaakt: Besparen gaat voor 
aardgasvrij. Maak een duidelijk onderscheid tussen welke technieken binnen 10 jaar waar mogelijk zijn en welke pas (of 
misschien) op lange termijn. 
  
 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
De beslispunten zijn algemene uitgangspunten. Er is in het participatieproces, vanuit gesprekken met belanghebbenden 
en vanuit onderzoeken, veel meer opgehaald. De Warmtevisie Woerden zal concreter zijn dan dit raadsvoorstel. 
   
  
1.1 Haalbaarheid is afhankelijk van landelijke besluiten en marktontwikkelingen:  
Betaalbaarheid is grotendeels afhankelijk van rijkssubsidies, financieringsmogelijkheden en de vormgeving van de 
energiebelastinggen. De ontwikkeling van de marktprijs van gas- en elektriciteit speelt natuurlijk ook een rol. Wetgeving 
die bepalend is voor de haalbaarheid van warmteopties is nog niet klaar. Prijsontwikkeling in de bouw en de voorspelde 
prijsdalingen van bijvoorbeeld warmtepompen en electrolyzers zullen van grote invloed zijn. En als de omschakeling naar 
duurzaam verwarmen op gang komt, kan de beschikbaarheid van vaklieden een beperkende factor worden. 
 
 
2.1 Stap voor stap is niet altijd meer haalbaar of beter betaalbaar  
Het faseren van de overgang naar aardgasvrij verwarmen heeft voordelen. Stappen worden overzichtelijk. Faseren heeft 
echter ook nadelen. Er moet een aantal keer opnieuw worden besloten over technische opties, financieringsconstructies 
en het inschakelen van een aannemer of installateur. Ook kan niet worden geprofiteerd van een totaalpakket met 
kwaliteitsgarantie. Iedere gebouweigenaar moet daarom zorgvuldig nadenken over de voor hem of haar meest geschikte 
fasering. 
   
 
3.1 Vertrouwen in (technische) oplossingen is cruciaal  
Innovatie biedt kansen om haalbaarheid en betaalbaarheid te vergroten. Tegelijkertijd zien we dat een deel van de 
mensen kiest voor bekende, vertrouwde technologie. Dit wil niet zeggen dat bestaande technische oplossingen per 
definitie vertrouwd worden. Ook zeggenschap over uitvoering en kosten is van belang. Zo wordt in het participatietraject 
over warmtenetten het volgende gesignaleerd: Er is weerstand tegen warmtenetten. Vertrouwen in de maatregel is nodig 
als deze kansrijk is in een buurt. Daarvoor is voldoende informatie over voordelen, nadelen en kosten nodig. Dit geldt ook 
voor andere technologische oplossingen: imago is key. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin open in gesprek te 
gaan over de voor- en nadelen van de (technische) opties. 
 
 
4.1 De gemeente geeft uitvoering aan een wettelijke taak  
De mogelijkheden van de gemeente worden bepaald in de Warmtewet 2 en de Gaswet. In de Warmtewet 2, die 
momenteel voorligt ter consultatie, staat bijvoorbeeld  een bepaling over woningeigenaren die niet willen meedoen met 
een warmtenet in hun wijk. De alternatieve warmtevoorziening van een eigenaar die niet wil meedoen, moet wat betreft 
energiezuinigheid en bescherming van het milieu gelijkwaardig zijn aan het warmtenet. Dat realiseren en aantonen is voor 
veel woningeigenaren nog geen eenvoudige klus. Is de gemeente niet overtuigd van de gelijkwaardigheid dan kan ze 
geen toestemming verlenen voor de alternatieve warmtevoorziening. Naar verwachting krijgt de gemeente in de Gaswet 
de taak om te besluiten in welke gebieden het leveren van gas wordt gestaakt. Hoe de gemeente daar mee om wil gaan 
kan worden bepaald wanneer hierover meer duidelijk is. 
 
4.2 Ruimte om zelf te kiezen betekent niet dat alles bij het oude blijft.  
Het verduurzamen van de warmtevoorziening vergt lastige en ingrijpende keuzes, waarbij het gemeentebestuur 
uiteindelijk ook besluiten zal nemen die invloed hebben achter de voordeur. De verduurzaming zal daarom altijd plaats 
moeten vinden binnen de kaders haalbaar en betaalbaar. Maar bij ingrepen in de eigen woning, spelen niet alleen 



technische en financiële overwegingen een rol. Ook praktische en emotionele aspecten zijn belangrijk. Dat vergt tijd en 
aandacht.   
  
  
5.1 De participatiebehoefte van inwoners en ondernemers is divers:  
Er bestaan grote verschillen in de houding ten opzichte van de overheid en de verduurzamingsopgave. Een deel van de 
inwoners wil eerst opties overwegen, kennis opbouwen en meedenken over (wijk)oplossingen in een uitgebreid 
participatieproces. Een ander deel wil juist snel weten wat er moet gebeuren, zodat ze aan de slag kunnen of een 
planning kunnen maken voor het verduurzamen van de eigen woning. Met een zorgvuldige communicatie  kan op veel 
plekken snel enige duidelijkheid worden geboden. In wijken waar een wijkoplossing een optie lijkt, zal definitieve 
duidelijkheid volgen uit een participatieproces met inwoners en ondernemers in de wijk.  
  
5.2 Er is een grote informatiebehoefte onder inwoners en ondernemers  
Inwoners en ondernemers zijn onzeker over de toekomst en willen voorkomen dat ze stappen nemen die zonde van het 
geld zijn, of niet aan sluiten bij de ontwikkelingen in de buurt of wijk. In het participatieproces wordt het belang van goed 
informeren ook genoemd: De informatiebehoefte van inwoners en ondernemers voeden. Bied handvatten waardoor 
inwoners en ondernemers zelf aan de slag kunnen. Maak de inhoud van de warmtevisie behapbaar en toegankelijk wat 
betreft vorm en taalgebruik  
Voor de gemeente ligt hier een grote taak. Woningeigenaren moeten gericht worden geïnformeerd over kansen om te 
verduurzamen. Belangrijker nog is de rol van buurtgenoten, energie-ambassadeurs en energie-initiatieven. Zij kunnen 
uitleggen wat in de praktijk handig is. Voor alle betrokkenen is dit een forse klus, waarvoor extra capaciteit nodig is. 
 
 
6.1 Mogelijkheden om te ondersteunen zijn nog beperkt  
Het verduurzamen van alle woningen in de gemeente is een grote opgave. Niet iedereen die ondersteuning nodig heeft, 
kan meteen geholpen worden door de overheid. En ook niet iedereen heeft buren die kunnen helpen bij het 
verduurzamen van de woning. In de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie moet daarom meer capaciteit 
worden opgebouwd, zodat uiteindelijk iedereen kan worden ondersteund en er meer vertrouwen komt in een soepele 
overgang naar duurzaam verwarmen 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het vaststellen van de uitgangspunten voor de Warmtevisie heeft geen financiële consequenties. Uitvoering van de 
activiteiten die voortvloeien uit de Warmtevisie Woerden zal plaats moeten vinden binnen het budget dat door de 
rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld vanaf 2022. Op dit moment is de omvang daarvan nog niet bekend.  
  
 
   
 
Communicatie 
Na het nemen van dit besluit, wordt het openbaar gemaakt en teruggekoppeld aan de deelnemers aan het 
participatieproces en via de gemeentepagina in de Woerdense Courant en de website van de gemeente aan de hele 
samenleving. Ook zullen de e-mail nieuwsbrief, social media en directe contacten met organisaties van inwoners en 
ondernemers worden gebruikt om de uitgangspunten en het vervolgproces onder de aandacht te brengen.  
 
  
 
   
 
Vervolgproces 
Na het nemen van dit besluit worden de uitgangspunten en beoordelingscriteria geïntegreerd in de concept warmtevisie. 
In oktober zal de concept Warmtevisie Woerden worden voorgelegd aan de samenleving voor een laatste reactieronde. 
Op deze wijze kunnen inwoners en ondernemers meepraten en deskundigheid inbrengen.  Eind 2021 ontvangt de raad 
het voorstel voor de Warmtevisie Woerden, plus een nota met reacties en antwoorden.  
 
Voor dit proces gaan we uit van onderstaande planning.  
   

Het Proces met bijbehorende stappen/ werkzaamheden Maand 
Opstellen concept warmtevisie met afvaardiging vanuit participatieproces augustus/september 
Vaststellen concept warmtevisie door college oktober 2021 
Reactieronde voor inwoners en ondernemers oktober  2021 



Vaststellen raadsvoorstel door college november 2021 
Politieke avond Warmtevisie Woerden december 2021 
Besluitvorming in de gemeenteraad januari 2022 
Vervolg participatieprocessen op wijkniveau, ondersteunen en ontwikkelen van 
initiatieven, opstellen en uitvoeren regelingen en aanpakken. 

Vanaf februari 2022  
  

 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet, gelezen in samenhang met artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet 
 
   
 
Bijlagen 

1. Opbrengst participatie Algemene adviezen voor Warmtevisie Woerden  (Geregistreerd onder D/21/023958) 
2. Opbrengsten meedenkgroepen ronde 2 (Geregistreerd onder D/21/023959) 
3. Tijdslijn beleidsprocessen energietransitie (Geregistreerd onder D/21/024809) 
4. Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en afwegingskader grootschalige energieopwekking  (Geregistreerd 

onder 19r.00158) 
5. Raadsbesluit (Geregistreerd onder D/21/025003) 

 


