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Amendement –  Wijs de weg in de Warmtetransitie! 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen: 
 

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat: 

a. Inspanning 4.11.2.6. (Handelingsperspectief te bieden aan alle inwoners van Woerden, 
door concreet aan te geven per wijk/gebied wat beperkingen en mogelijkheden zijn 
ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening) wordt gerealiseerd in 2023; 

b. Inspanning 4.11.2.7. (Inwoners te activeren tot gezamenlijke initiatieven voor 
toekomstige warmtevoorzieningen) doorlopend wordt gerealiseerd. 

 
Toelichting 
In de vorige raadsperiode heeft de raad een besluit genomen over de Warmtevisie. Deze periode gaat 
het over de uitvoering van de Warmtetransitie. Sinds het besluit over de Warmtevisie is er veel 
veranderd en de urgentie om na te denken over een betaalbare warmtevoorziening is sterk 
toegenomen. In het collegewerkprogramma zien we dat het college veel oog heeft voor inwoners met 
een kleine portemonnee.   
Voor inwoners die wél over voldoende middelen beschikken om zelf stappen te zetten, is er op dit 
moment geen duidelijkheid over wat de mogelijkheden zijn in hun buurt, waardoor het 
handelingsperspectief ontbreekt. Dit belemmert de noodzakelijke transitie. De indieners zien graag dat 
de informatie omtrent de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld warmtenetten in hun wijk of kern zo snel 
mogelijk onder de aandacht worden gebracht bij onze inwoners, zodat zij zelf hun keuzes kunnen maken 
en de nodige stappen kunnen ondernemen. 
In de programmabegroting wordt beperkt invulling gegeven aan de harde kant van de warmtetransitie: 
de keuze die inwoners moeten gaan maken over hun toekomstige warmtevoorziening. Met dit 
amendement vullen we dat aan.  
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