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Amendement – Verduurzamen met sluitende businesscase 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 januari 2022, besluit het 

ontwerpraadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘krediet voor het verduurzamen van een vijftal 

gemeentelijke vastgoedobjecten’ als volgt te wijzigen: 

 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 446.075,=  €  256.615,= voor het verduurzamen van 

vijf gemeentelijke vastgoedobjecten; 

En de volgende aanpassingen door te voeren in de voorgenomen 

duurzaamheidsmaatregelen: 

 

• Dorpshuis Harmelen: schrappen aanleg groen dak. 

• Scouting De Jeugdhof: schrappen ombouw van gasverwarming naar warmtepompen. 

• Aula ’t Spijck: schrappen gevelkachels 

• Werktuigenberging: schrappen ombouw van gasgevelkachels naar alternatieve 

warmtebron; 

 

Waardoor na 25 jaar een positief resultaat ontstaat van  € 9.191,=. in plaats van het 

negatieve saldo van € 127.536,= dat in het raadsvoorstel was opgenomen. 

 

 Jaarlijkse besparing Saldo na 25 jaar 

 Energieprijs 2021 Energieprijs 2021 

Dorpshuis Harmelen € 7.196 € 24.782-  € 504 

Schouting De Jeugdhof € 6.667  € 5.632 € 56.838-  € 28.545 

Aula Meeuwenlaan € 874 € 23.792-  

Aula ‘t Spijck € 506  € 471 € 8.577-  € 4.642 

Werktuigenberging € 978  € 808 € 13.547-  € 708- 

 € 16.221  € 14.981  €127.536-  € 9.191 

 

Toelichting 

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken werkt Woerden stap voor stap aan 

verduurzaming. Voor onze inwoners heeft de gemeenteraad het kader ´haalbaar en betaalbaar´ 

vastgesteld. Door slimme investeringen te doen in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen kunnen 

inwoners en ondernemers de uitstoot van CO2 terugdringen. Veel van deze investeringen verdienen 

zich bovendien terug doordat de energierekening omlaag gaat. Dit geldt echter niet voor alle 

denkbare duurzaamheidsmaatregelen. Sommige maatregelen zijn op dit moment gewoon nog te 

duur. Gelukkig staat de techniek niet stil en heeft de regering tot 2050 uitgetrokken om de CO2 

uitstoot terug te dringen. Hierdoor kunnen maatregelen die nog niet rendabel zijn op de langere 

termijn alsnog haalbaar en betaalbaar worden.  

 

Om inwoners en ondernemers te stimuleren om met verduurzaming aan de slag te gaan, is het 

belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Dit betekent dat de gemeente moet laten 

zien dat je op een haalbare en betaalbare manier belangrijke stappen kunt zetten in het 

verduurzamen van panden. De gemeente vraagt niet van inwoners om duurzaamheidsmaatregelen 
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te nemen die op dit moment nog niet rendabel zijn. Het goede voorbeeld geven betekent dus dat de 

gemeente dit zelf ook niet doet. Deze maatregelen worden immers betaald met het belastinggeld 

van inwoners, waarmee de gemeente op een zorgvuldige wijze moet omgaan.  

 

Simone Onrust, Woerdense VVD 

Reem Bakker, Woerden&Democratie 


