Motie - Duurzame gassen in regionale energiemix?
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, gehoord de
beraadslaging betreffende het raadsvoorstel Uitgangspunten Participatieproces Warmtevisie
(20R.00583),
Constaterende dat:
• Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in juni van dit jaar een tussentijdse analyse heeft
gemaakt van de door de regio’s aangeboden concept-Regionale Energie Strategieën (RES).
• Het doel van deze analyse is om de omvang van het totaal bod van alle 30 RES’en inzichtelijk
te maken, van elkaar te leren en zicht te krijgen op mogelijke knelpunten.
• Deze tussentijdse analyse van het PBL ook een hoofdstuk over de Regionale Structuur
Warmte (RSW) bevat.
• Er in het hoofdstuk over de RSW, drie typen belemmeringen worden beschreven met
betrekking tot het opstellen van een Regionale Warmte Visie.
Overwegende dat:
• Er met betrekking tot de inhoud van een Regionale Warmte Visie nog veel onzekerheden zijn,
met name ook wat betreft techniek.
• De zoektocht naar warmteopties nog in volle gang is.
• Er in de analyse van het PBL vijf hoofdgroepen voor warmteopties worden benoemd.
• Het PBL in het document aangeeft dat binnen de Regionale Warmte Visies de rol van
duurzame gassen (Groengas, Waterstof) nog niet breed onderzocht is.
Verzoekt het college:
• Kennis te nemen van de tussentijdse analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
heeft gemaakt van de door de regio’s aangeboden concept-Regionale Energie Strategieën
(RES). *
• Kennis te nemen van de conclusies en adviezen die het PBL in bovengenoemd document
geeft en hiervan gebruik te maken in het vervolgtraject met betrekking tot de grootschalige
energie- en warmteopwek in Woerden en in U16-verband.
• In het afwegingskader grootschalige warmtevisie Woerden en U16, duurzame gassen een
gelijkwaardige rol toe te bedelen als andere warmtebronnen.
* https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-regionale-energie-strategieen-eentussentijdse-analyse-1-oktober-2020_4217.pdf
En gaat over tot de orde van de dag.
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