
Omgevingsvisie: besteed aandacht aan mogelijkheden waterstof en 
elektriciteitsopslag

Het bestuur van de Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden (BVSW) heeft 
intensief meegewerkt aan de ontwikkeling van de Warmtevisie in de gemeente 
Woerden. Pas onlangs kwam de Omgevingsvisie onder onze aandacht. We realiseren 
ons dat onze bijdrage niet tijdig geleverd wordt, maar hopen dat de raad desondanks 
ons gezichtspunt wil meenemen in de nog komende discussies.
 
Het bestuur van de BVSW heeft met grote belangstelling en waardering kennis 
genomen van de Omgevingsvisie. Er wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen 
t.b.v. de energietransitie. In dit kader willen wij enkele opmerkingen plaatsen.

Binnen de huidige ideeën voor energieopwekking gaat men uit van wind- en zonne-
energie, met alle lastige keuzes die daarbij horen, ook verwoord in de 
Omgevingsvisie. 

Wij zien echter in meerdere gemeenten binnen en buiten Nederland dat lokale 
opwekking en opslag van waterstof tot een belangrijk onderwerp van onderzoek is 
geworden en een hoge prioriteit heeft gekregen. Wij sluiten dus niet uit dat dit 
alternatief voor Woerden in de toekomst ook een rol kan gaan spelen. Zeker voor het
Schilderskwartier, waar all-electric en een warmtenet niet tot de mogelijkheden 
behoren.+)

Wij merken op dat de Omgevingsvisie nog geen ruimte biedt om deze mogelijke 
ontwikkeling van alternatieven in de energieopwekking, -opslag en -distributie te 
faciliteren. M.n. gaat het hier om faciliteiten voor waterstofproductie en 
waterstofopslag. Ook lokale elektriciteitsopslag behoort tot de mogelijkheden.

Naar onze mening is het nodig dat er in het kader van een flexibele aanpak in de 
ontwikkeling van alternatieve energieproductie en energieopslag er binnen de regio 
en de wijken van Woerden fysieke ruimte beschikbaar blijft om deze belangrijke 
eenheden onder te kunnen brengen.

Deze eenheden passen wellicht het beste op bestaande industriële locaties, zoals in 
de situatie van het Schilderskwartier de dakpannenfabriek, de rioolwaterzuivering, de
drinkwaterzuivering. Het lijkt ons belangrijk dat deze opties in de Omgevingsvisie 
benoemd worden, zodat ze bij toekomstige planningsprocedures meegewogen 
kunnen worden.
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De distributiefunctie zal een aandachtspunt voor Stedin zijn, waarbij in het geplande 
onderhoud van het aardgasnetwerk voor 2028 moet worden geanticipeerd op de 
distributie van waterstofgas, zoals dit in andere gemeenten of regio’s al gebeurt.

Het mag duidelijk zijn, zoals voor de gehele Omgevingsvisie geldt, dat er verder 
onderzoek nodig zal zijn. Het zou echter onverantwoord zijn om in 2022 potentiële 
mogelijkheden te blokkeren en dat bewoners en gemeente dit over enkele jaren 
zouden moeten betreuren.
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+) In de Warmtevisie wordt met een advies voor een hybride warmtevoorziening in 
de woningen enigszins geanticipeerd op een voortzetting van het gebruik van gas. De 
investering in een ketel mag niet afhankelijk zijn van de beperkte beschikbaarheid 
van aardgas. 
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