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Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Verminderen 
energieverspilling, een zaak van ons allemaal! 

Beantwoording van de vragen 
Tijdens een rondje binnenstad vorige week viel het op dat vrijwel alle deuren van de winkels openstonden. Die dag was 
het niet koud en bij navraag bleek dat nergens de verwarming al aan stond. Op de vraag of de deur wel zou worden 
gesloten als het kouder zou worden en als de verwarming aan zou staan, zou maar een enkeling de deur gaan sluiten. 
Veelgehoorde argumenten waren: ‘er komen dan veel minder mensen binnen omdat de buren wel de deur open hebben’, 
‘ik weet niet of dit zou mogen van de winkelketen waarbij ik aangesloten ben’, ‘nee hoor! Niet gastvrij’. Ook hebben veel 
terrassen heaters om de gasten buiten een beetje comfortabel (qua temperatuur) te laten zitten. Gelukkig staan deze 
heaters niet vanzelfsprekend allemaal aan en in een aantal gevallen staat de temperatuur minder warm. Maar is het 
vanzelfsprekend dat je in de herfst en in de winter buiten op een terras moet zitten bij een horecabezoek? Of de heater 
aan moet hebben staan omdat gasten anders bij de buren gaan zitten. De vrije markt is een groot goed, maar niet als die 
ondernemers dwingt om energie te verspillen. Dan is het aan de overheid om corrigerend op te treden, net zoals de 
overheid ook zuinig moet zijn op het eigen energiegebruik. In dit licht heeft Progressief Woerden de volgende vragen aan 
het college: 

1. Welke maatregelen neemt de gemeente om energieverspilling in de eigen gebouwen tegen te gaan? Deze vraag is 
breder dan alleen verspilling van warmte, maar ook bijvoorbeeld het laten branden van verlichting tijdens de avonden, 
nacht en weekenden als het gebouw nauwelijks of niet wordt gebruikt.

Antwoord  
Bij alle gebouwen die van de gemeente zijn, branden de lichten alleen als er mensen zijn. Onze gebouwen hebben 
daarvoor aanwezigheidssensoren. De verwarming staat op een tijdsklok en gaat alleen aan tijdens openingstijden. De 
ventilatie staat wel wat langer aan door covid-19. Zo komt er voldoende frisse lucht binnen. De vaste gebruikers van onze 
gebouwen moedigen we aan om energieverspilling tegen te gaan.  

In het gemeentehuis hebben de meeste ruimtes ook al zo’n aanwezigheidssensor. Maar bij de looproutes staan de lichten 
nu nog de hele dag en avond aan tijdens de openingstijden. Dit willen we aanpassen. We onderzoeken hoe alle lichten 
een aanwezigheidssensor kunnen krijgen. Ook gaat de verwarming een graad lager. Daarmee volgende we het advies 
van de rijksoverheid op.  

2. Is het college bereid om samen met de winkeliers in het stadshart, maar ook in de andere winkelcentra en kernen, te 
kijken naar maatregelen om energieverspilling door open winkeldeuren, de verlichting en het gebruik van terrasheaters 
tegen te gaan?



 
Antwoord 
Ja, wij gaan graag met winkeliers en ondernemersverenigingen in gesprek. Samen moeten we besparen op aardgas en 
elektriciteit. Open deuren, lampen die onnodig branden en terrasverwarmers passen daar niet bij. Maar we snappen ook 
dat de decembermaand belangrijk is voor winkeliers. We weten dat Stadshart Woerden bezig is met een deur-dicht-actie. 
Daar zijn we blij mee. We gaan in gesprek met de ondernemers over meer slimme oplossingen en aanvullende 
maatregelen.  
 
 
3. Welke energiebesparing is te bereiken bij de verlichting van kenmerkende gebouwen (zoals de molen, het kasteel en 
kerktorens) door deze verlichting eerder uit te zetten? 
 
Antwoord 
We kunnen inderdaad flink besparen als we deze gebouwen minder verlichten. Het gaat om grote lampen op 25 plekken 
in de binnenstad. We onderzoeken hoe we het energiegebruik van deze verlichting kunnen beperken. Hiervoor zijn 
technische aanpassingen nodig. We weten nog niet precies welke aanpassingen haalbaar zijn en hoeveel elektriciteit we 
kunnen besparen. Dat laten wij uw raad nog weten.  
Stadshart Woerden wil de feestverlichting deze winter ook korter laten branden. Daar denken we graag over mee. Samen 
laten we zo zien dat we energiebesparing belangrijk vinden. Iedereen kan iets doen, ook de gemeente.   
De komende tijd blijven we werken we aan het beperken van het stroomgebruik. We maken  bijvoorbeeld aan een 
beleidsplan voor de openbare verlichting. Ook daar valt veel energie te besparen. Energie besparen door minder en 
slimmer te verlichten is een belangrijk uitgangspunt bij het uitwerken van dit plan. 
 
 
   
 
Bijlagen 
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Schriftelijke vragen - Verminderen energieverspilling, een zaak van ons allemaal! 
 
Het klimaat verandert en energieprijzen rijzen de pan uit. Alle reden om ons energiegebruik drastisch 
te verminderen. 
 
Tijdens een rondje binnenstad vorige week viel het op dat vrijwel alle deuren van de winkels 
openstonden. Die dag was het niet koud en bij navraag bleek dat nergens de verwarming al aan 
stond. Op de vraag of de deur wel zou worden gesloten als het kouder zou worden en als de 
verwarming aan zou staan, zou maar een enkeling de deur gaan sluiten. Veelgehoorde argumenten 
waren: ‘er komen dan veel minder mensen binnen omdat de buren wel de deur open hebben’, ‘ik 
weet niet of dit zou mogen van de winkelketen waarbij ik aangesloten ben’, ‘nee hoor! Niet gastvrij’.  
 
Ook hebben veel terrassen heaters om de gasten buiten een beetje comfortabel (qua temperatuur) 
te laten zitten. Gelukkig staan deze heaters niet vanzelfsprekend allemaal aan en in een aantal 
gevallen staat de temperatuur minder warm. Maar is het vanzelfsprekend dat je in de herfst en in de 
winter buiten op een terras moet zitten bij een horecabezoek? Of de heater aan moet hebben staan 
omdat gasten anders bij de buren gaan zitten.  
 
De vrije markt is een groot goed, maar niet als die ondernemers dwingt om energie te verspillen. Dan 
is het aan de overheid om corrigerend op te treden, net zoals de overheid ook zuinig moet zijn op het 
eigen energiegebruik. In dit licht heeft Progressief Woerden de volgende vragen aan het college: 
 
1. Welke maatregelen neemt de gemeente om energieverspilling in de eigen gebouwen tegen te 

gaan? Deze vraag is breder dan alleen verspilling van warmte, maar ook bijvoorbeeld het laten 
branden van verlichting tijdens de avonden, nacht en weekenden als het gebouw nauwelijks of 
niet wordt gebruikt. 

2. Is het college bereid om samen met de winkeliers in het stadshart, maar ook in de andere 
winkelcentra en kernen, te kijken naar maatregelen om energieverspilling door open 
winkeldeuren, de verlichting en het gebruik van terrasheaters tegen te gaan? 

3. Welke energiebesparing is te bereiken bij de verlichting van kenmerkende gebouwen (zoals de 
molen, het kasteel en kerktorens) door deze verlichting eerder uit te zetten? 
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