
 
  



Toelichting stappenplan energietransitie  
In deze toelichting worden de belangrijkste processen kort toegelicht. De planning die is weergegeven bij het stappenplan is indicatief. Het gaat om complexe 
processen met grote belangen, waardoor vertraging kan ontstaan. Het stappenplan wordt bij toekomstige raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan 
de nieuwste inzichten. 
 
Rijk. Klimaatakkoord 
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. In de concept klimaatwet wordt 
dit percentage verhoogd naar 55%. Het kabinet heeft bedrijven en organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe dit bereikt kan worden. Het 
concept klimaatakkoord bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. 
 
In december is het concept nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. De verwachting is dat het concept nationaal klimaatakkoord in april 2019 getekend wordt.  
 
Regionale Energie Strategie 
In het concept nationaal klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als het gaat om het realiseren van de doelen voor de gebouwde omgeving 
en duurzame elektriciteitsopwekking (bv. zonne-energie, windenergie, aardwarmte, biomassa en biogas). 
 
In het concept nationaal klimaatakkoord staat dat het behalen van de doelstellingen voor de gebouwde omgeving en elektriciteit een gezamenlijke taak is van rijk, 
provincie, waterschappen en gemeenten. Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in regionaal in een regionale energie strategie om invulling te 
geven aan de doelstelling. 
 
De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de regionale energiestrategie. Het college voorziet de volgende momenten waarop 
de raad wordt geïnformeerd over om een besluit gevraagd zal worden: 
 
Afwegingskader grootschalige opwek 
Het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van belanghebbenden 
onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De  startnotitie grootschalige energieopwekking beschrijft de wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders 
waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad krijgt. 
Aan het eind van het proces stelt de raad het afwegingskader vast. 
 
Gemeentelijke warmtevisie 
De gemeentelijke warmtevisie is een overkoepelend transitieplan voor warmte dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening 
wil vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden worden. 
Het geeft inzicht in de gedeelde wensen, keuzes en afwegingen en manieren om de transitie betaalbaar te houden voor iedereen. Het beschrijft ook de benodigde 
rollen en mogelijke samenwerkingen in de gemeente en in de regio. 
 
De startnotitie warmtevisie Woerden geeft inzicht in het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. 
 

De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor verdere uitwerkingen van warmteplannen per wijk waarin per wijk zal worden beschreven hoe de 
gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame warmte. De warmtevisie wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de regionale energie strategie. 


