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Onderwerp Uitgangspunten Warmtevisie Woerden 

Nummer Z/21/006283 / D/21/022962 Datum publicatie 7 juli 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Evert Hassink 

  

Gevraagd besluit 

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. 

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. 

Publieks-

samenvatting 

Dit voorstel legt met acht uitgangspunten de basis voor de Warmtevisie Woerden. De 

uitgangspunten beschrijven de Woerdense aanpak van de overgang op duurzame warmte. 

Deze wijkt af van de aanpak uit het Klimaatakkoord. Woerden kiest niet voor een wijkgerichte 

aanpak. Gevraagd wordt de uitgangspunten vast te stellen. De uitgangspunten zijn mede op 

basis van de uitkomsten van het participatieproces opgesteld. De uitgangspunten worden 

opgenomen in de Warmtevisie Woerden. Deze wordt eind 2021 voorgelegd aan de raad. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 25 augustus 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 30 augustus 

Behandelvoorstel 

1. Politieke Avond 2 september en raadsvergadering 23 september 

of 

2. Politieke Avond 2 én 16 september en raadsvergadering 23 september 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

1. Is er voldoende gehoor gegeven aan de opbrengsten uit het participatieproces? 

2. Leiden de ervaringen in het Schilderkwartier er op logische wijze toe dat wordt afgeweken van het Klimaatakkoord 

en dus niet wordt gekozen voor een wijkgerichte aanpak? 

3. Zijn de voorgestelde uitgangspunten concreet en volledig genoeg en verwacht de gemeenteraad dat deze 
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uitgangspunten leiden tot een werkbare warmtevisie? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

26 mei 2021 Raadsinformatiebrief D21018261 Raadsinformatiebrief - Fase 2 participatie Warmtevisie 

Woerden 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over het 

verslag 'Resultaten fase 2 participatieproces Warmtevisie Woerden' en het 

verslag 'Opbrengsten meedenkgroepen ronde 1' 

1 april 2021 Raadsinformatiebrief D21016890 Raadsinformatiebrief - Technisch-financiële analyse t.b.v. 

Warmtevisie Woerden en verkenning waterstof Schilderskwartier 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over de 

‘Technische en financiële analyse Warmtevisie Woerden’ en de 'Verkenning 

naar waterstof voor het Schilderskwartier. 

24 maart 2021 Raadsinformatiebrief D21010327 Raadsinformatiebrief – Inrichting participatieproces 

Warmtevisie Woerden 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over het 

verslag over de voorbereidende eerste fase Participatie Warmtevisie 

Woerden en over het procesontwerp en de planning van de 

participatie en communicatie voor de Warmtevisie Woerden. 

15 oktober 2020 Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

20R.00583 Raadsvoorstel Uitgangspunten participatieproces én wijze van 

betrekken van bewoners en ondernemers bij vormgeving van het 

participatieproces en bij ontwerp Warmtevisie Woerden 

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het op basis van het 

amendement ‘kordate participatie Warmtevisie’ (CDA) gewijzigde 

raadsbesluit over de uitgangspunten voor het participatieproces en de 

wijze waarop bewoners en ondernemers bij de vormgeving van het 

participatieproces en het ontwerp van de Warmtevisie worden betrokken 

aangenomen. Bij behandeling van het raadsvoorstel is ook de motie 

‘Technische analyse inclusief kosten’ (VVD, Woerden voor Democratie en 

Partij voor de Toekomst) aangenomen. Hierin wordt het college verzocht: 

1. In de technische analyse voor iedere wijk of dorpskern een berekening 

op te nemen van de te verwachten kosten van de verschillende 

warmtealternatieven; 

2. Hierbij onderscheid te maken tussen kosten voor de samenleving 

(bijvoorbeeld aanpassingen aan het elektriciteitsnet of het aanleggen 

van een warmtenet) en kosten die voor rekening komen van de 

individuele huiseigenaar of ondernemer (bijvoorbeeld kosten voor 

noodzakelijke isolatie of aanschaf van een warmtepomp); 

3. Hierbij indien nodig differentiatie aan te brengen als in een wijk of 

dorpskern verschillende type woningen of bedrijfspanden aanwezig 

zijn; 

4. De financiële consequenties zodanig inzichtelijk te maken, dat de 

betrokkenen in het participatieproces een goede inschatting kunnen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21018261-Raadsinformatiebrief-Fase-2-participatie-Warmtevisie-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21016890-Raadsinformatiebrief-Technisch-financiele-analyse-t-b-v-Warmtevisie-Woerden-en-verkenning-waterstof-Schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21010327-Raadsinformatiebrief-Inrichting-participatieproces-Warmtevisie-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00/raadsvoorstel-20r-00583-inzake-uitgangspunten-bij-vormgeving-participatieproces-bij-ontwerp-warmtevisie-woerden-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/20r-00584-raadsbesluit-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Amendement-Kordate-participatie-warmtevisie-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Technische-analyse-inclusief-kosten-bij-rv-uitgangspunten-participatieproces-gemeentelijke-warmtevisie.pdf
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maken van de gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden voor 

de inwoners van de verschillende wijken en dorpskernen. 

 

Bespreking van dit onderwerp tijdens de Politieke Avond heeft 

plaatsgevonden op 2 juli 2020. 

6 juni 2019 Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

Motie 

19R.00158 raadsvoorstel startnotitie afwegingskader grootschalige 

energieopwekking (alsmede startnotitie gemeentelijke warmtevisie) 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het raadsvoorstel 

inzake de startnotities warmtevisie en afwegingskader grootschalige 

enrgieopwekking aangenomen. De startnotities bevatten 

procesafspraken voor het opstellen van deze visie en dit 

afwegingskader. Uitgangspunt bij beide startnotities is dat de 

gemeenteraad de eindproducten vaststelt. De planning laat zien dat 

over de warmtevisie in de zomer van 2021 een besluit zal worden 

genomen. Het afwegingskader zal na de zomer van 2020 ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

De raad heeft bij dit raadsvoorstel de motie ‘Kennis en innovatie bij 

energietransitie’ aangenomen. Hierin wordt het college verzocht: 

 

1. Voor de warmtevisie en het afwegingskader energieopwekking breed 

kennis vergaren van technieken en innovaties;  

2. De raad te informeren op welke manier de gemeente Woerden de 

voortgang van kennis en innovatie over energietransitie borgt in het 

afwegingskader en de warmtevisie;  

3. In regionaal verband slim in te zetten op het verbinden van kennis en 

innovatie zodat gemeenten hierbij van elkaar leren en niet ieder voor zich 

het wiel uitvinden;  

 

Ter voorbereiding op dit raadsvoorstel is tijdens de Politieke Avond van 

16 mei 2019 door wethouder De Weger deze presentatie gegeven. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Art. 147, tweede lid 

en art. 108, eerste lid, 

Gemeentewet 

Art. 108, eerste lid 

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan 

het gemeentebestuur overgelaten. 

 

Art. 147, tweede lid 

 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/2-juli/20:00/22-25-23-25-Raadsvoorstel-inzake-uitgangspunten-bij-vormgeving-participatieproces-bij-ontwerp-Warmtevisie-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/raadsvoorstel-19r-00158-startnotitie-gemeentelijke-warmtevisie-en-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/19r-00160-raadsbesluit-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/motie-kennis-en-innovatie-bij-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/16-mei/20:00/20190516-presentatie-raadsvoorstel-startnotities-warmtevisie-en-afwegingskader.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

