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Betreft: Bespreking gemeenteraad 2 sept. 2021  Uitgangspunten Warmtevisie  

Inleiding 

De bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden (BVSW) heeft in het achterliggende jaar, in diverse 

contacten met de gemeente in het kader van de energietransitie, gesproken over een aantal belangen, die in 

het Schilderskwartier als zijn geheel aan de orde zijn. Wij mogen er dan ook vanuit gaan dat de gemeente goed 

heeft kennisgenomen van deze belangen. 

Er is echter toch enige zorg ontstaan bij het lezen van de stukken met betrekking tot de verdere uitwerking van 

de Warmtevisie. Bij de voorgenomen uitgangspunten valt op dat de wijkgerichte aanpak zal komen te 

vervallen. De aanpak zal gericht zijn op de participatie van individuele bewoners.  

De BVSW wil deze zorg verder toelichten. 

Specifieke aandachtspunten in het Schilderskwartier 

Niet alleen de BVSW, maar ook stakeholder Stedin is zich bewust van wijk specifieke kenmerken van het 

Schilderskwartier, echter op de voor Stedin relevante aspecten. In hun “openingsbod”, opgenomen als 

document in WarmWoerden, is voor het Schilderskwartier een warmtenet voorzien. Dit is een onvoldoende 

doordacht bod, omdat het geen rekening houdt met de bestaande grondwaterproblematiek, een ander wijk 

specifiek aspect. 

Het mag niet van het collecteren van individuele bewonersstemmen afhangen of de discussie over dit 

onvoldoende voorstel van Stedin gevoerd zal worden. 

Verder zijn er naast beperkingen ook specifieke kansen en mogelijkheden in het Schilderskwartier, die de 

aandacht blijven verdienen. In het commentaar op het H2 onderzoek*) zijn meerdere aanbevelingen 

opgenomen. 

Samengevat zijn er deze aandachtspunten: 

1. Rekening houden met de grondwaterproblematiek en de afspraak dat er nergens in de wijk dieper dan       
50 cm gegraven mag worden. 

2. Warmtenet is geen oplossing, vanwege de grondwaterproblematiek. 
3. Maak mogelijk dat er op langere termijn gewerkt kan worden aan het gebruik van waterstofgas en 

forceer geen korte termijn oplossingen. 
4. Zorg bij de geplande vernieuwing van het gasleidingnet (2028), dat deze ook geschikt is voor transport 

van waterstofgas. 
5. Houd rekening met de grondwaterproblematiek bij het mogelijk verzwaren van het elektriciteitsnet in 

geval van grootschalig opwekken van duurzame energie in het Schilderskwartier 
6. Maak gebruik van bestaande overlegvormen in het Schilderskwartier, die een platform zijn voor de 

bewoners bij het genereren van ideeën en activiteiten en het maken van keuzes t.b.v. 
energiebesparing, energieopwekking en -distributie. 

De gemeente zal naast de individuele benadering in het participatieproces t.b.v. de ontwikkeling van de 
Warmtevisie ook wijk specifieke belangen, in termen van beperkingen en mogelijkheden ruimte moeten 
bieden. 

Jan Klene, namens bestuur BVSW 
 
*) Bemerkingen, conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport van DNV – GL “Verkenning naar waterstof voor het 
Schilderskwartier, Woerden” d.d. 13 februari 2021 


