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Onderwerp: 

Warmtescan gemeente Woerden 

Kennisnemen van: 

De wijze van gebruik van de warmtescan en de manier waarop er wordt gecommuniceerd over de 
warmtescan richting de Woerdense bevolking. 

Inleiding: 

In de raadscommissie van 10 april 2013 is toegezegd aan de raad terug te koppelen hoe de warmtescan 
wordt gecommuniceerd richting de bevolking. Met deze RIB wordt hier invulling aan gegeven. Eerst wordt 
kort ingegaan op het waarom en de werking van de warmtescan. Daarna komt de communicatie over en 
het gebruik van de warmtescan aan de orde. 

Kernboodschap: 

Het doel van de warmtescan is inwoners en ondernemers uit Woerden bewust te maken van het 
warmteverlies van hun woning en/of pand en hen te stimuleren aan de slag te gaan met energiebesparing. 

De warmtescan 
De gemeente Woerden wil duurzaamheid bevorderen en zet in op duurzame toepassingen en oplossingen. 
Eén van de facetten van duurzaamheid is energie besparen in woningen en gebouwen. Met name 
woningen van voor 1985 zijn niet of slecht geïsoleerd vanaf de bouw. Toch zijn er vaak hele concrete 
mogelijkheden om woningen na te isoleren. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van vloer, spouw en/of 
dak. Na het nemen van de maatregelen zijn het de eigenaren die de vruchten plukken door meer comfort 
en lage energiekosten.De warmtescan geeft een goede indicatie hoe het staat met de dakisolatie van een 
woning of gebouw in Woerden. De mate van dakisolatie geeft een goed beeld hoe het staat met de isolatie 
van de rest van het gebouw of de woning. 

Hoe werkt de warmtescan 
De warmtescan wordt via de gemeentelijke website beschikbaar gesteld. Het is een kaart waarop met 
verschillende kleuren te zien is hoe het staat met het warmteverlies van het pand of de woning op het 
moment dat de scan gemaakt is. Met de warmtescan kan op pandniveau ingezoomd worden en werkt wat 
dat betreft als andere kaart applicaties zoals google maps. 



Gebruik van de warmtescan 
De warmtescan is voor iedereen toegankelijk. Op deze manier wordt de drempel om de warmtescan te 
gebruiken zo laag mogelijk gehouden. Dit betekent dat ook commerciële partijen die werkzaam zijn in de 
energiebesparingbranche de warmtescan kunnen bekijken. De warmtescan als zodanig (dus het 
beeldmateriaal) is auteursrechtelijk beschermd en mag niet door andere partijen publicitair gebruikt worden 
zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Deze partijen kunnen wel de warmtescan gebruiken om 
het gesprek met inwoners aan te gaan over energiebesparing. Uiteindelijk is het aan de eigenaar van de 
woning of pand zelf of er iets gedaan wordt met de informatie uit de warmtescan. 

Vervolg: 

Informeren van inwoners en ondernemers 
De warmtescan is op 14 mei 2013 tijdens een persoverleg beschikbaar gesteld voor het publiek en is nu 
online. Uiteraard wordt op het evenement Duurzaam Woerden van 21 september a.s. veel aandacht 
besteedt aan de warmtescan. Ook tijdens de energiecafés van Mijn Groene Hart Energie wordt, waar 
mogelijk, de warmtescan onder de aandacht gebracht. De warmtescan wordt vervolgens in alle uitingen 
over duurzaamheid vanuit de gemeente waarbij dat gepast is onder de aandacht gebracht. 
Aan de kaart zal worden toegevoegd de geschiktheid van daken voor zonnepanelen. 
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