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Motie vreemd – Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te 
kaarten 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, 
 
 constaterende dat: 

1. ChristenUnie-SGP vragen heeft gesteld over inwoners uit Waterrijk die 
geconfronteerd werden met stijgende kosten voor hun participatie in een 
warmtenet als gevolg van de hoge gasprijzen, terwijl hun huizen niet zijn 
aangesloten op het gasnet; 

2. de hoge kosten het gevolg van een wettelijke regeling zijn, die de intentie heeft 
om hoge kosten voor aangeslotenen op een warmtenet te voorkomen; 

3. de huidige hoge gasprijzen kennelijk niet zijn voorzien ten tijde van het 
vaststellen van die wettelijke regeling; 

4. in Den Haag wordt gedebatteerd over de ongewenste ontstane situatie van de 
koppeling, 

 
overwegende dat: 

1. een aantal gemeenten opkomt voor de belangen van hun inwoners en een 
signaal afgeeft aan het Rijk over het ongewenste neveneffect van de wettelijke 
regeling; 

2. het college aangeeft geen actie te willen ondernemen: ‘Wij zijn hiervoor niet 
verantwoordelijk. Dit is een zaak van de landelijke politiek’; 

3. het college aangeeft ‘dat de raadsfracties dit het beste gezamenlijk te kunnen 
doen door zich te richten tot de leden van de vaste Kamercommissie 
Economische Zaken en Klimaat’; 

4. een krachtiger signaal is als het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van 
burgemeester en wethouders en de burgemeester) van Woerden zich als één 
hierover uitspreekt, 
 

spreekt uit dat: 
1. het vanuit duurzaamheidsontwikkeling zeer ongewenst is dat zij die zich inzetten 

voor duurzaamheid niet de vruchten ervan plukken; 
2. daarmee de prikkel om te investeren in duurzaamheid weggenomen wordt; 
3. de situatie voortkomend uit de koppeling van de prijs voor warmtenet en 

gasprijs ongewenst is; 
4. het gemeentebestuur dit bekendmaakt bij de vaste Kamercommissie 

Economische Zaken en Klimaat, 
 
verzoekt het college: 
om namens het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester) de ongewenste situatie van de koppeling van de prijs 
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voor warmtenet aan de gasprijs aan te kaarten bij de vaste Kamercommissie 
Economische Zaken en Klimaat. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Lia Noorthoek, ChristenUnie-SGP  
Malik Arbaj, Woerden&Democratie 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 9 juni 2022 

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

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


