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Kennisnemen van 
Verslag voorbereidende eerste fase Participatie Warmtevisie Woerden en van het procesontwerp en de planning van de 
participatie en communicatie voor de Warmtevisie Woerden  
 
   
 
Inleiding 
Op 15 oktober 2020 heeft de raad een een besluit genomen over de uitgangspunten voor de participatie Warmtevisie 
Woerden en het amendement Kordate Participatie Warmtevisie  aangenomen. Op basis van deze raadsbesluiten is 
Bureau Stroom in de arm genomen voor de participatie en het opstellen van de Warmtevisie,  in combinatie met  
communicatie over de warmtetransitie in Woerden. In januari en februari is met betrokkenen vanuit onder andere wijk- en 
ondernemersorganisaties gesproken over het participatieproces. Ook konden inwoners en ondernemers in een korte 
enquête aangeven of en hoe zij betrokken willen worden bij het proces om tot een warmtevisie te komen. Bureau Stroom 
heeft naar aanleiding van de door haar gevoerde gesprekken en de enquête enkele aanpassingen voorgesteld ten 
aanzien van haar oorspronkelijke voorstel.   
Met deze raadsinformatiebrief geeft het college de antwoorden op de ‘hoe-vragen’ over het participatieproces die zijn 
toegezegd door wethouder De Weger (T425). 
 
   
 
Kernboodschap 
Op basis van het voorstel van bureau Stroom en de input die door het bureau is opgehaald uit de samenleving, heeft het 
college besloten om tot de zomer een kordaat en online proces te doorlopen. Iedereen kan via de website 
warmwoerden.inbeeld.app input geven. Inwoners en ondernemers die meer willen weten over de warmtetransitie kunnen 
deelnemen aan vragenuurtjes, waarin het team van  bureau Stroom, onderaannemer Witteveen+Bos en de gemeente in 
gesprek gaan met geïnteresseerden. De input die is binnengekomen via de website, of andere kanalen, wordt vervolgens 
in meedenkgroepen, bestaande uit inwoners en/of ondernemers, op een rij gezet om de gemene deler te vinden. 
Haalbaar en betaalbaar is daarbij een randvoorwaarde. De conclusies van de meedenkgroepen worden vervolgens op de 
website voorgelegd aan alle inwoners en ondernemers, om te valideren of deze breed worden onderschreven.   
 
Vervolgens komt het college in Q2, op basis van de conclusies die Bureau Stroom trekt uit het participatieproces en de 
input vanuit de ambtelijke organisatie en stakeholders zoals GroenWest en Stedin, met een raadsvoorstel voor 
beoordelingscriteria en uitgangspunten voor de warmtevisie Woerden. Dit voorstel wordt aan de raad ter besluitvorming 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Uitgangspunten-bij-vorming-participatieproces-ontwerp-Warmtevisie/20-011440-bijlage-1-nota-uitgangspunten-participatieproces-warmtevisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Uitgangspunten-bij-vorming-participatieproces-ontwerp-Warmtevisie/Amendement-Kordate-participatie-warmtevisie-2.pdf


voorgelegd. 
 
Na de zomer wordt, op basis van de input vanuit het participatieproces en het raadsbesluit over de selectiecriteria en 
uitgangspunten, een concept warmtevisie opgesteld. Na een brede inspraakronde wordt het ontwerp voor de Warmtevisie 
Woerden eind 2021 voorgelegd aan de raad.  
 
Op basis van de input vanuit de samenleving in de eerste voorbereidende fase van het participatieproces, stelt bureau 
Stroom enkele aanpassingen aan haar oorspronkelijke voorstel voor.  

  Bijna de helft van de mensen die de vragenlijst hadden ingevuld, gaf aan vragen te hebben. Daarom willen we 
drie extra vragenuurtjes organiseren. 

  Meer kanalen gebruiken om mensen te bereiken werd vaak genoemd. Het voorstel is meer berichten in de 
Woerdense Courant, de 'energie-update' email-nieuwsbrief en  via media van organisaties en groepen 
uit gemeente Woerden. Ook de kanalen van de wijk- en dorpsplatforms zoals  zoals websites en buurtkranten 
zullen betrokken worden bij de communicatie. 

  Bijna de helft van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld, wil meedenken over de warmtevisie. Daarom 
willen we meer meedenkgroepen organiseren. Het idee van praten in kleine groepen blijft daarbij overeind. Ook 
komt er een tweede vragenlijst om de resultaten van de meedenkgroepen te toetsen onder alle inwoners van de 
gemeente Woerden. 

  Om meer jonge mensen mee te nemen in de warmtetransitie willen we docenten in het voortgezet 
onderwijs vragen de tweede vragenlijst met hun leerlingen in te vullen. Ook kan de gemeente 
Woerden advertenties gericht op jongeren plaatsen op sociale media 

Deze voorstellen vanuit de samenleving om het participatieproces te verrijken nemen wij over. 
 
   
 
Financiën 
Het opstellen van de Warmtevisie Woerden wordt vanuit het budget energietransitie betaald. 
 
   
 
Vervolg 
De warmtevisie vormt na goedkeuring door de raad de basis voor de inspanningen van de gemeente om samen met 
inwoners en ondernemers de de gebouwde omgeving klaar te maken voor CO2-neutrale verwarming.  
 
   
 
Bijlagen 
Verslag 1e fase participatie Warmtevisie Woerden 
Overzicht samenhang beleidsdossiers energietransitie 
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Resultaten fase 1 
Participatietraject Warmtevisie Woerden - Gemeente Woerden 
Bureau Stroom – 3 maart 2021 
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Participatietraject Warmtevisie Woerden 
In 2021 schrijven alle gemeenten in Nederland een ‘transitievisie warmte’. Dit is een plan waarin 
wordt beschreven hoe in de gemeenten energie kan worden bespaard en welke andere keuzes er zijn 
voor aardgas. In de gemeente Woerden noemen we dit plan de Warmtevisie Woerden.  
 
In 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden vastgelegd hoe de gemeente dit plan gaat schrijven. De 
gemeente gaat in 2021 eerst in gesprek over hoe we de gemeente Woerden stap voor stap duurzaam 
kunnen verwarmen. Dit doen ze met verschillende belanghebbenden zoals de inwoners, maar ook de 
netbeheerder, bedrijven en de woningcorporatie.  
 
Bureau Stroom ondersteunt de gemeente Woerden in het voeren van gesprekken en het verzamelen 
van ideeën voor de Warmtevisie Woerden. We organiseren verschillende activiteiten. We noemen dit 
proces het participatietraject Warmtevisie Woerden. Door de coronamaatregelen zullen alle 
activiteiten in ieder geval tot de zomervakantie online plaatsvinden. 
 
In dit document 
In dit document vindt u een samenvatting van de resultaten van fase 1 van het participatietraject. Het 
participatietraject over Warmtevisie Woerden bestaat uit vijf fasen:  

• Fase 1:  Voorbereiding en verkenning (januari en februari 2021) 
• Fase 2:  Zoveel mogelijk ideeën en criteria ophalen voor de Warmtevisie (maart en april 2021) 
• Fase 3:  In verschillende groepen in gesprek over de Warmtevisie (april en mei 2021) 
• Fase 4:  Warmtevisie schrijven op basis van de resultaten van fase 1, 2 en 3 (na de zomer)   
• Fase 5: Besluitvorming (nader in te vullen door de gemeente Woerden) 

 
Fase 1: Voorbereiding en verkenning 
Het doel van fase 1 was peilen hoe de inwoners en ondernemers van de gemeente Woerden mee 
willen praten over de Warmtevisie. De resultaten zijn gebruikt om de aanpak van het 
participatietraject te verbeteren. De volgende activiteiten vonden plaats:   

• 9 interviews met mensen van groepen of organisaties uit gemeente Woerden; 
• en een digitale vragenlijst voor inwoners en ondernemers. 

 
Interviews: uitleg en resultaten 
In februari waren 9 interviews met mensen van groepen of organisaties uit gemeente Woerden. Alle 
geïnterviewden hebben een groot netwerk in de gemeente Woerden en kennen de gemeente goed. 
In de tabel hieronder ziet u wie we allemaal hebben geïnterviewd.  
 

 Geïnterviewde 
1 Voorzitter van een bouwbedrijf 
2 Voorzitter van een lokale energiecoöperatie 
3 Bewoner van Harmelen 
4 Bewoner van Harmelen 
5 Voorzitter van een burgerinitiatief rond duurzaamheid 
6 Oprichter van een groep dat o.a. onafhankelijk energie- en bespaaradvies geeft 
7 Bestuurslid van een vereniging voor ondernemers 
8 Aankomend bestuurslid van een vereniging voor ondernemers 
9 Penningmeester van het Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk 

10 Voorzitter van het Wijkplatform Schilderkwartier 
11 Bestuurslid van het Wijkplatform Zegveld 
12 Secretaris van het Wijkplatform Molenvliet 
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Tijdens het interview vroegen we naar meningen over de warmtetransitie en verbeterpunten voor de 
aanpak van het participatietraject. De aanpak hebben we uitgelegd aan de hand van de afbeelding in 
Bijlage 1. Een aantal belangrijke resultaten zijn: 

• De geïnterviewden waren vooral positief over de aanpak en hadden goede ideeën voor 
verbeteringen. Er zijn geen grote wijzigingen voorgesteld.  

• Ruim de helft van de geïnterviewden zei dat de warmtetransitie voor veel inwoners nog een 
‘ver van mijn bed-show’ is. Pas wanneer er iets in de straat gaat gebeuren, zullen deze 
mensen ‘wakker’ worden en willen meepraten. 

• Bijna de helft van de geïnterviewden benoemde dat veel inwoners (en ondernemers) nog niet 
veel weten over de warmtetransitie en warmtevisie. 

• Sommige wijkplatforms willen een grote rol spelen in de warmtetransitie en op die manier 
veel mensen in de wijk bereiken. Meerdere geïnterviewden lieten weten dat wijkplatforms 
niet altijd namens een hele wijk praten en hierop gelet moet worden. 

• Drie geïnterviewden zeiden: verspreid huis-aan-huis folders over de warmtetransitie of schrijf 
over het onderwerp in de Woerdense Courant, zodat het veel mensen bereikt. 

• Drie geïnterviewden zeiden: begin het gesprek in de wijk. Zorg voor ‘energie-ambassadeurs’ 
in elke wijk waar mensen terecht kunnen voor vragen over de warmtetransitie. Energie-
ambassadeurs zijn mensen die veel weten van elektriciteit en warmte (energie).  

 
Vragenlijst: uitleg en resultaten 
De vragenlijst stond begin februari twee weken online. In totaal hebben 175 mensen de vragenlijst 
ingevuld. De vragenlijst werd verspreid via alle sociale media kanalen van de gemeente Woerden en 
via een bericht in de Woerdense Courant. Ook hebben de geïnterviewden de vragenlijst met hun 
netwerk gedeeld.  
 
Een document met alle resultaten van de vragenlijst staat op de projectwebsite van de gemeente 
Woerden. Een aantal belangrijke resultaten zijn: 

• Niemand die de vragenlijst heeft ingevuld was tussen de 16 en 25 jaar oud. 
• 87 procent van de respondenten was al bekend met het begrip ‘warmtetransitie’. 
• 50 procent staat positief of zeer positief tegenover de warmtetransitie, 20 procent is neutraal 

en 25 procent negatief of zeer negatief. 5 procent van de respondenten had nog geen mening 
over het onderwerp.  

• 49 procent van de respondenten wil meedenken over de Warmtevisie Woerden; 37 procent 
wil alleen informatie ontvangen; 14 procent wil niet betrokken worden.  

• 79 procent van de respondenten die informatie wil ontvangen, wil via een digitale nieuwsbrief 
worden geïnformeerd over Warmtevisie Woerden. 

• 60 procent van de respondenten die mee wil denken over de visie, wil dit doen door een 
vragenlijst of poll in te vullen. 

• 49 procent van de respondenten heeft op dit moment vragen over de warmtetransitie. De 
vragen die het meest leven over de warmtetransitie zijn: ‘Wat doet de gemeente in de 
warmtetransitie?’; ‘Is de warmtetransitie haalbaar?’ en ‘Is de warmtetransitie betaalbaar?’.  

• Meerdere mensen merkten op dat ze de vragenlijst moeilijk konden vinden en maken zich 
zorgen over het bereik van dit soort vragenlijsten en inspraakmomenten. 

• Meerdere mensen merkten op dat het belangrijk is om zinvolle maatregelen te promoten, 
zoals zonnepanelen en isolatie.  

 
In de vragenlijst werd gevraagd wat mensen in het algemeen vinden van de warmtetransitie. Bijna alle 
mensen hebben hun mening uitgelegd. Uit deze resultaten kwam het volgende beeld naar voren: 

• Mensen die (zeer) negatief staan tegenover de warmtetransitie geven als uitleg de hoge 
kosten van de transitie, de keuze van buurlanden voor aardgas en de CO2-uitstoot die 
samengaat met duurzame alternatieven (ontwikkelen)/aardgas is relatief duurzaam). 
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• Mensen die (zeer) positief staan tegenover de warmtetransitie geven als uitleg iets willen 
doen voor de toekomst, klimaatverandering afremmen en CO2-uitstoot verminderen. 

• Mensen die neutraal staan tegenover de warmtevisie geven als uitleg weinig kennis over de 
inhoud en de kosten én de keuze van Duitsland voor aardgas. Dit komt grotendeels overeen 
met de uitleg van mensen die (nog) geen mening hebben over de warmtetransitie. 

 
Vragenlijst: vijf belangrijke punten voor het participatietraject 

1. Communiceer op veel verschillende manieren, online en offline. Het is goed als de gemeente 
gebruikt maakt van communicatiekanalen van andere organisaties en bestaande 
(burger)initiatieven. Op die manier kan de gemeente meer inwoners en ondernemers 
bereiken met informatie over de Warmtevisie Woerden. Daarnaast gaf in de vragenlijst de 
meerderheid van mensen aan een digitale nieuwsbrief te willen ontvangen voor informatie.   

2. Steek extra moeite in het bereiken van jongeren, dat is nodig. De vragenlijst is niet ingevuld 
door jongeren (16-25 jaar). Om deze doelgroep te bereiken zijn extra participatie- of 
communicatie-activiteiten nodig.  

3. Bespreek verschillende onderwerpen tijdens het participatietraject. In de resultaten van de 
vragenlijst kwam naar voren dat veel verschillende vragen leven. Bijvoorbeeld de 
haalbaarheid van de transitie, maar ook de rol van de gemeente in de transitie. In het 
participatietraject zal het gesprek moeten gaan over deze uiteenlopende onderwerpen.   

4. Speel in op verschillen in mening en voorkennis. De open antwoorden op de vragenlijst laten 
zien waarom sommige mensen positief zijn over de warmtetransitie en andere mensen niet. 
Gebruik deze informatie om in de participatie en communicatie in te spelen op de 
verschillende behoeftes, meningen en ideeën van mensen. Iedere stem en mening telt. 

5. Houd aandacht voor alle kernen. De vragenlijst is met name ingevuld door mensen uit 
Woerden en in mindere mate door mensen uit Harmelen, Kamerik en Zegveld. Dit is logisch 
vanwege de verschillen in bewonersaantallen, maar moet wel in de gaten worden gehouden. 
Bijvoorbeeld door verschillende communicatiekanalen te gebruiken van organisaties uit alle 
verschillende kernen om informatie te verspreiden.   

 
Vijf wijzigingen in de participatie-aanpak 
Samen met de gemeente Woerden hebben we de resultaten van de vragenlijst en de interviews 
besproken. We hebben een aantal wijzigingen in de participatie-aanpak voorgesteld. De gemeente 
heeft vijf wijzigingen overgenomen:   

• Bijna de helft van de mensen die de vragenlijst hadden ingevuld, gaven aan vragen te hebben. 
Daarom organiseren we drie extra vragenuurtjes. 

• We gaan meer kanalen gebruiken om mensen te bereiken. Denk daarbij aan de Woerdense 
Courant, een nieuwsbrief en meer berichten op sociale media van organisaties en groepen uit 
gemeente Woerden.  

• Bijna de helft van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld, wil meedenken over de 
warmtevisie. Daarom gaan we meer meedenkgroepen organiseren. Het idee van praten in 
kleine groepen blijft daarbij overeind.  

• Ook komt er een tweede vragenlijst om de resultaten van de meedenkgroepen te toetsen 
onder alle inwoners van de gemeente Woerden.  

• Om meer jonge mensen mee te nemen in de warmtetransitie gaan we vragen of docenten de 
tweede vragenlijst met hun leerlingen willen invoeren. Ook gaat de gemeente Woerden 
kijken of ze advertenties kunnen plaatsen op sociale media over de warmtevisie.
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Bijlage 1: Afbeelding van aanpak  
In de interviews met groepen en organisaties hebben we onderstaande afbeelding gebruikt om het Participatietraject Warmtevisie Woerden uit te leggen. Op 
die manier konden we makkelijk verbeterpunten ophalen. De verbeterpunten zijn niet in de afbeelding hieronder te zien.     
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versie 24 februari 2021 

Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie 
In deze toelichting worden de belangrijkste processen binnen de energietransitie van spoor 2 kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de 
samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd 
kan veranderen. De tijdlijn wordt bij toekomstige raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten.  
 
Rijk | Klimaatakkoord  
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel 
naar het doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. De klimaatwet is in mei 2019 aangenomen door de eerste kamer. Het kabinet heeft bedrijven 
en (overheids)organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie in 2030 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord 
bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In 
november 2019 heeft de bijzondere ALV van de VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door de VNG.  
 
Regionaal | RES-U16  
In het nationaal Klimaatakkoord staat dat het behalen van de doelstellingen voor warmte in de gebouwde omgeving en voor het opwekken van duurzame 
elektriciteit (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019) een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen 
en gemeenten. Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een Regionale Energiestrategie (RES) om hier invulling aan te geven. Voor 
gemeenten is er een belangrijke rol weggelegd. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de RES. Op 19 februari is 
tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021. 
Bestuurders willen de tijd nemen om tot consensus te komen, om de participatie goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren. 
 
Lokaal | Afwegingskader grootschalige duurzame energie  
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van 
belanghebbenden onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame 
energie beschrijven de wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft.  
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en 
ruimte op het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap, gezondheid (GGD), veiligheid (VRU) en milieu (ODRU). In het 
afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel 
duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader vastgesteld door de raad, waarbij nog inspraak mogelijk is. 
Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de Regionale Energiestrategie.  
 
Lokaal | Gemeentelijke Warmtevisie  
In de regionale energiestrategie worden afspraken gemaakt over mogelijk gebruik van grootschalige warmtebronnen in de regio. De Warmtevisie Woerden is 
een transitieplan voor de gemeente dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening in gebouwde omgeving wil 
vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden 
worden. Het geeft inzicht in de volgorde en het tempo van de wijkaanpakken. De startnotitie warmtevisie Woerden en het raadsbesluit over de uitgangspunten 
voor het participatieproces, bepalen  het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. De raad 
heeft het kader haalbaar en betaalbaar voor de uitwerking van de warmtevisie meegegeven. De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor 
verdere uitwerkingen van warmteplannen waarin per wijk, buurt of gebied zal worden beschreven hoe de gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame 
warmte.  
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