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Beantwoording van de vragen 
1. Is het college al bekend met dit bericht van de subsidie mogelijkheden en zo ja is er ook al bekend welke bedragen er 
voor onze gemeente beschikbaar kunnen komen?  
Ja. Hoeveel er voor gemeente Woerden beschikbaar kan komen is niet bekend. Dit hangt af van de aanvragen vanuit de 
gemeente en vanuit initiatiefnemers. Naar weten van de gemeente zijn er tot op heden vier aanvragen vanuit gemeente 
Woerden gedaan voor USET 2021. Er is een aanvraag gedaan door de energiecoöperatie Woerden Energie, twee door 
de gebiedscoöperatie Ons Polderhart en een door gemeente Woerden (samen met de andere gemeenten in de 
Lopikerwaard) voor het ontwerpend onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’. De gemeente heeft geen zicht op de 
hoogte van de subsidieaanvragen door Woerden Energie en Ons Polderhart.  
 
2 Op welke manier gaat het college er zorg voor dragen dat deze subsidie zo snel mogelijk en bij de juiste plekken terecht ko
mt?   
Het college heeft de bij haar bekende initiatieven geïnformeerd over de uitbreiding van USET 2021. Het is aan de 
initiatiefnemers om te beslissen of zij gebruik maken van deze subsidie.  
 
3 Hoe gaat het college de raad van Woerden hierover informeren op welke wijze deze subsidie regeling kan bij dragen 
aan het verduurzamen van onze gemeente?  
Het college bekijkt bij alle projecten uit het stimuleringsprogramma middelgrote opwek en het deelprogramma 
grootschalige duurzame opwek naar de mogelijkheden van cofinanciering vanuit provinciale, landelijke en Europese 
subsidies. Zoals ook gedaan is bij het ontwerpend onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’, dat deels gefinancierd 
wordt vanuit een landelijke subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van het programma 
‘Ruimte voor Klimaat en Energie’ en deels door een provinciale subsidie vanuit USET 2021.  
  
4. Is het college het eens met de CDA fractie eens dat deze subsidie regeling kansen bied voor het verbeteren van de 
stroom netwerken in de gemeente en ook kan bijdragen aan het uit bereiden van het areaal kleinschalige opwek, zon op 
dak?  
Ja. Het college deelt de mening dat de subsidieregeling kansen biedt voor een verbeterd gebruik van het stroomnetwerk 
in gemeente Woerden en ook kan bijdragen aan het sneller realiseren van meer middelgrote opwek. De beslissing om te 
investeren in het netwerk is aan Stedin, hierover vindt overleg plaats binnen de RES-U16. 
 
   
 



Bijlagen 
D/22/054782 Schriftelijke vragen art. 42 RvO van de CDA-fractie inzake Subsidiemogelijkheden energietransitie 



 

 

 

Schriftelijke vragen - Subsidiemogelijkheden energietransitie 

Inleiding: 

Provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie (USET 2021) gewijzigd. 

Nieuw zijn de subsidie mogelijkheden voor het ondersteunen van projecten gericht op het oplossen 

van netcongesties en voor het ontwikkelen van zonnecarports op openbare parkeervoorzieningen. 

Aangezien  er recent de motie , maximale opwek zon op gemeentelijke dak, is aangenomen die een 

verzoek aan het college had  de  intentie te hebben om in de toekomst het gemeentelijke vastgoed 

maximaal te benutten voor zon op dak en daarbij verder te kijken naar eventueel bijbehorende 

(overdekte)parkeergelegenheden die daar ook voor in aanmerking  komen. Verder zal door het 

gebruiken van duurzame energie  de belasting op de netwerken om hoog gaan en moeten we 

slimmer omgaan met onze netwerken en opslag van energie. De  bovengenoemde onderwerpen die 

betrekking kunnen hebben op de subsidieregeling van de provincie Utrecht. 

Vragen aan het college: 

1- Is Het college al bekend met dit bericht van de subsidie mogelijkheden en zo ja is er ook al 

bekend welke bedragen er voor onze gemeente beschikbaar kunnen komen. 

2- Op welke manier gaat het college er zorg voor dragen dat deze subsidie zo snel mogelijk en 

bij de  juiste plekken  terecht komt. 

3- Hoe gaat het college de raad van Woerden hierover informeren op welke manier deze 

subsidie regeling kan bij dragen aan het verduurzamen van onze gemeente? 

4- Is het college het eens met de CDA fractie eens dat deze subsidie regeling  kansen bied voor 

het verbeten van de stroom netwerken in de gemeente en ook kan bijdragen aan het uit 

bereiden van het areaal kleinschalige opwek, zon op dak. 
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