
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00302 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 31 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
Portefeuille(s) :  Energie 

Contactpersoon : F. van Zandbrink/A. Berkheij 

Tel.nr. :  

E-mailadres : zandbrink.f@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker 
van de Fractie Bakker 
over  vragen over de uitspraken van minister Wiebes over gas-loze wijken 

Beantwoording van de vragen: 

1) Is het college bekend met de uitspraken van minister Wiebes dat het gasleidingennetwerk in 

Nederland toch niet gaat verdwijnen? En wat vindt het college van deze nieuwe informatie? 

Het college is op de hoogte van de uitspraken van Minister Wiebes. Pas bij het opstellen van de 

warmtevisie zal het college hierover een standpunt innemen. 
 

2) Welk effect heeft dit op de plannen om het Schilderskwartier als eerste wijk van het gas los te 

maken? 

Welke wijk als eerste op de planning staat om gas-los te gaan wordt uitgewerkt in de warmtevisie. 
De warmtevisie zal in overleg met netbeheerder Stedin worden opgesteld met inachtneming van de 

meest actuele informatie van het ministerie van EZK. 
 

3) Welk effect heeft dit op de ambities van het college van B en W van Woerden om Woerden in 2030 

geheel klimaatneutraal te krijgen 

De uitspraken van minister Wiebes hebben vooralsnog geen effect op de ambities van het college. 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.0000124 

 

 

 



 

 

Artikel 42 vragen met betrekking tot uitspraken van minister Wiebes over gasloze wijken 

Inleiding 

Op 11 maart jl. heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer gezegd dat de overgrote 

meerderheid van de wijken in Nederland gewoon op het gasleidingennet blijft aangesloten. 

Dit naar aanleiding van een noodkreet van netwerkbeheerders die stelden dat dit 

gasleidingennetwerk in Nederland nog hard nodig is. Het Schilderskwartier in Woerden zou 

de eerste wijk in Woerden zijn die van het gas los zou moeten komen. 

Vragen aan het college van B en W in Woerden: 

1) Is het college bekend met de uitspraken van minister Wiebes dat het 

gasleidingennetwerk in Nederland toch niet gaat verdwijnen? En wat vindt het 

college van deze nieuwe informatie? 

2) Welk effect heeft dit op de plannen om het Schilderskwartier als eerste wijk van het 

gas los te maken? 

3) Welk effect heeft dit op de ambities van het college van B en W van Woerden om 

Woerden in 2030 geheel klimaatneutraal te krijgen?  

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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