




From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 4 december 2018 11:15:18
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen Woerdense VVD inzake de veiligheid van de opslag van zonne-energie in de buurtbatterij in het Schilderskwartier
Attachments: artikel 42 vragen inzake veiligheid opslag zonne-energie in buurtbatterij schilderskwartier.pdf 

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de fractie van de Woerdense VVD  inzake de veiligheid van de opslag van 

zonneenergie in de buurtbatterij in het Schilderskwartier.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 3 januari 2019).

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Artikel 42-vragen inzake veiligheid opslag zonne-energie in buurtbatterij Schilderskwartier 

In het AD van 4 december staat dat de buurtbatterij in het Schilderskwartier op last van de gemeente 

en brandweer na een paar maanden is uitgezet omdat de veiligheidsmaatregelen onvoldoende zijn. 

In het artikel in het AD geeft een medewerker van de VRU aan dat batterij-branden waarbij giftige 

gasse  rijko e  iet of au elijks te estrijde  zij . Daar aast erde  risi o’s ge oe d als het 
vrijkomen van giftige rook en vervuild afvalwater.  De Woerdense VVD is erg geschrokken van dit 

bericht en heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Hoe lang is er sprake geweest van een onveilige situatie? 

2. Het westen van het Schilderskwartier is een waterwinningsgebied. Is behalve 

o e ge oe de risi o’s oor de gezo dheid a  o ze i o ers ook de 
drinkwatervoorziening in gevaar geweest? 

3. De gemeente is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 39 nul-op-de-meter 

woningen die gebruik maakten van deze buurtbatterij. Hoe kan het dat hierbij onvoldoende 

rekening is gehouden met de veiligheid van de inwoners? 

4. Er wordt op verschillende plaatsen in de gemeente gasloos gebouwd en de gemeente heeft 

stevige ambities ten aanzien van het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Zijn er op 

meer plaatsen in Woerden (plannen voor) dergelijke buurtbatterijen? Op welke manier gaat 

de gemeente ervoor zorgen dat er geen nieuwe gevaarlijke situaties ontstaan? 

5. Wat betekent het uitzetten van de buurtbatterij voor de energievoorziening van de 39 nul-

op-de-meter woningen? 

 

Simone Onrust, Woerdense VVD 



From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 4 december 2018 17:49:59
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Nabrander op eerder uitgezette schriftelijke vragen inzake veiligheid buurtbatterij Schilderskwartier
Attachments: aanvullende artikel 42-vraag inzake veiligheid buurtbatterij schilderskwartier.pdf 

Goedemiddag,

In aanvulling op de vanochtend rondgestuurde schriftelijke vragen, bijgaand een aanvullende schriftelijke vraag van de Woerdense VVD én Fractie 

Bakker.

Alle schriftelijke vragen m.b.t. dit onderwerp kunnen (uiteraard) in een en dezelfde raadsinformatiebrief worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl

Van: Tobeas, Mark 
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 11:15
Aan: Tobeas, Mark

CC: Stadhuis
Onderwerp: Schriftelijke vragen Woerdense VVD inzake de veiligheid van de opslag van zonne-energie in de buurtbatterij in het Schilderskwartier

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de fractie van de Woerdense VVD  inzake de veiligheid van de opslag van 

zonneenergie in de buurtbatterij in het Schilderskwartier.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 3 januari 2019).

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

 

 

Aanvullende Artikel 42-vraag inzake veiligheid opslag zonne-energie in buurtbatterij Schilderskwartier 

Naar aanleiding van de vragen die de Woerdense VVD heeft gesteld over de veiligheidsrisico’s van de 
buurtbatterij in het Schilderskwartier, hebben de Fractie Bakker en de Woerdense VVD een aanvullende 

vraag aan het college: 

1. Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze situatie en dit gevaar? 

 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

Simone Onrust, Woerdense VVD 
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