Motie - Loslaten ambitie klimaatneutraal 2030
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gelezen het raadsvoorstel
Strategische Heroriëntatie,
Constaterende dat:
●
●
●
●
●

●
●

●

In oktober 2014 de motie ‘Duurzaamheid met een doel’ is aangenomen, waarin de ambitie is
uitgesproken om als gemeente Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn;
De Woerdense ambitie als uitgangspunt is opgenomen in verschillende beleidsdocumenten die
richting geven aan de Woerdense energietransitie;
Hiermee 20 jaar vooruit gelopen wordt op de doelen van de landelijke overheid;
Een dergelijke tempoversnelling gepaard gaat met hoge kosten;
De gemeente Woerden, onder meer blijkens de opgeleverde rapporten van taskforces en
werkgroepen, in het bijzonder van de werkgroep Milieubeheer, niet beschikt over de financiële
middelen om deze ambitie te realiseren;
Door de werkgroep Milieubeheer is aangegeven dat er, gelet op de financiële situatie van de
gemeente Woerden, geen koploperprojecten meer worden gestart;
Tijdens de Politieke Avond van 17 september 2020 door wethouder De Weger is aangegeven dat
het college wat betreft verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vasthoudt aan de ambitie om in
2030 klimaatneutraal te zijn;
Tevens is aangegeven dat voor het tempo van ‘grote maatregelen’ wordt aangesloten bij de
Rijksoverheid, maar dat het college ‘daar waar mogelijk’ een hoger tempo wenselijk acht om
‘eerder en sneller’ klimaatneutraal te zijn,

Overwegende dat:
●

●
●
●

Door bovenstaande toelichting van de wethouder onduidelijkheid is ontstaan over de precieze
ambitie waarop het college zijn beleid wenst te baseren en de mogelijkheid om deze ambitie
daadwerkelijk te realiseren;
De huidige financiële situatie van de gemeente Woerden geen ruimte biedt voor het behouden van
de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
Er geen aanleiding bestaat om te verwachten dat er in de nabije toekomst extra middelen
beschikbaar komen om een tempoversnelling richting 2030 wel mogelijk te maken;
Vasthouden aan de ambitie klimaatneutraal 2030 leidt tot onrealistische verwachtingen, waarbij
inwoners mogelijk onnodig op hoge kosten worden gejaagd,

Verzoekt het college:
●

De Woerdense ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn los te laten en (volledig) aan te sluiten bij
de landelijke doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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