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Onderwerp: Uitgangspunten Warmtevisie Woerden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 29  juni 2021 van: - burgemeester en wethouders 

 

 
 

Gelet op het bepaalde in artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet, gelezen in samenhang met 
artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet. 
 

b e s l u i t: 
 
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, waarbij gestreefd wordt 
naar minstens 50% draagvlak van de inwoners. 

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. 
9. De warmtetransitie wordt gemonitord op basis van gerealiseerde CO2-reductie, daarmee 

inzicht verschaffend in de mate waarin we op weg zijn naar een klimaatneutrale 
warmtevoorziening in 2050. 

10. Tijdens de overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is er voorlopig nog geen 
sprake van het opheffen van het aardgasnetwerk. 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 23 september 2021, 
 

 

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

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

 


