
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
25 mei 2021 

 

Kenmerk 
Z/21/006283 / D/21/018261 

 

Portefeuillehouder 
Tymon de Weger 

 

Portefeuille 
Energietransitie 

 

Opsteller 
Hassink, Evert Ben 

 

Onderwerp 
fase 2 participatie Warmtevisie Woerden 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 

  het verslag 'Resultaten fase 2 participatieproces Warmtevisie Woerden'; 
  het verslag 'Opbrengsten meedenkgroepen ronde 1'  

 
 
   
 
Inleiding 
Sinds begin dit jaar loopt het participatieproces voor de Warmtevisie Woerden. In de tweede fase van dit proces is online 
inbreng geleverd door inwoners en ondernemers. Inmiddels is in vijf meedenkgroepen over deze inbreng gesproken met 
inwoners en ondernemers. Ook is door bureau Motivaction een enquête uitgevoerd die een representatief beeld geeft van 
de mening van de bevolking over een aantal energie-thema's. In deze enquête zijn ook dilemma's opgenomen die in het 
participatieproces naar boven kwamen. Over de uitkomsten van de enquête wordt u begin juni separaat geïnformeerd. In 
deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten van de tweede fase van het participatieproces en de 
opbrengsten uit de eerste ronde gesprekken met de meedenkgroepen. 
 
   
 
Kernboodschap 
Inwoners en ondernemers hebben op de website warmwoerden.inbeeld.app, hun suggesties, zorgen en vragen over 
mogelijke stappen richting aardgasvrij ingebracht. In bijlage 1 vindt u een samenvatting van de inbreng die is 
binnengekomen in maart. In Tot 6 april zijn er 63 reacties  achtergelaten op de website. Met een vijftal bewoners met 
concrete vragen is in een digitaal vragenuur een gesprek gevoerd. De website staat tot 3 mei open voor inbreng en blijft 
daarna online te raadplegen totdat de warmtevisie door de raad is vastgesteld. Ook kunnen via de site nog vragen 
worden gesteld. 
Begin april is door vijf meedenkgroepen van steeds ongeveer vijf personen een avond doorgepraat, naar aanleiding van 
de inbreng op de website. Dit gebeurde onder leiding van Bureau Stroom, dat het proces uitvoert. In deze gesprekken 
komen veel aspecten van de warmtetransitie naar voren, ook vanuit kennis, zorgen en praktijkervaringen. De verslagen 
van deze bijeenkomsten zijn bijgevoegd als bijlage 2. Voor inwoners en ondernemers is deze informatie ook beschikbaar 
op de website warmwoerden.inbeeld.app, onder 'documenten'.  
 



  
 
   
 
Financiën 
niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
In mei is een enquête uitgezet onder een aselecte groep inwoners. 700 personen hebben gereageerd, wat ruim 
voldoende is voor een representatief beeld. In mei komen de vijf meendenkgroepen nogmaals een avond bijeen om te 
komen tot adviezen aan het college. Daarbij baseren de meedenkgroepen zich op de uitkomsten van de enquête en op 
de inbreng op de website tot 3 mei, De raad ontvangt in juni het collegevoorstel voor de uitgangspunten en 
beoordelingscriteria voor de Warmtevisie Woerden. 
 
   
 
Bijlagen 

1. Resultaten fase 2 participatie Warmtevisie Woerden  D/21/018400 
2. Opbrengsten meedenkgroepen ronde 1   D/21/018403 
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Resultaten fase 2 
Participatietraject Warmtevisie Woerden - Gemeente Woerden 

Bureau Stroom – 12 april 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 2 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 2: Ideeën en criteria ophalen voor de Warmtevisie 
In fase 2 ging het participatieproces officieel van start. Het doel was het ophalen van ideeën en 
criteria voor de Warmtevisie. Het resultaat is gerichte input voor de meedenkgroepen in de volgende 
fasen. De volgende activiteiten vonden plaats:   

• Het lanceren van het platform WarmWoerden; 

• Digitale vragenuurtjes; 

• Interview met een woningbouwvereniging.  
 

Platform WarmWoerden: uitleg en resultaten 
Op woensdag 10 maart om 9.00 uur ging het Inbeeld-platform live. Op het platform kunnen inwoners 
en ondernemers informatie vinden over de warmtetransitie, informatie over participatiemomenten 
en kunnen ze direct meedenken door ideeën achter te laten, zorgen te delen en vragen te stellen. Alle 
opmerkingen zijn direct zichtbaar voor iedereen. 
 
Op 6 april waren 63 reacties achtergelaten. Suggesties en zorgen zijn per thema geanalyseerd en 
samengebracht in een WordCloud (zie blz. 3). Hoe vaker een thema voorkomt, des te groter het 
woord in de WordCloud.
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WordCloud thema ‘Hoe pakken we het in gemeente Woerden aan’ WordCloud thema ‘Betaalbaarheid en kosten’ 
 

 
 

 
 

 

WordCloud thema ‘Meedoen met de warmtetransitie’ WordCloud thema ‘Energie besparen’ 
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WordCloud thema ‘Andere keuzes voor aardgas’ 
 

WordCloud thema ‘Algemene opmerkingen’ 
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Digitale vragenuurtjes: uitleg en resultaten 
In week 12 vonden digitale vragenuurtjes plaats. Deelnemers konden zich via een online formulier 
aanmelden en daarbij hun vraag vermelden. Tijdens de vragenuurtjes werden deze beantwoord. 
Deelnemers hadden vragen over de volgende thema’s: 

• Waarom Duitsland niet van het gas gaat en Nederland wel; 

• Specifieke vragen over een warmtepomp; 

• Gevolgen van de transitie voor inwoners; 

• Interpretatie van de PBL analyse en gemeentelijke rapportages; 

• Technieken nu en binnen 10 jaar. 
Alle vragen en antwoorden zijn hier te vinden. 
 

Interview met een woningbouwvereniging 
In fase 2 is een extra interview gehouden met een woningbouwvereniging. Belangrijke punten die 
genoemd zijn door de geïnterviewden: 

• Vooral bij particuliere woningeigenaren valt er nog veel te behalen wat betreft duurzaamheid; 

• Particuliere eigenaren in een blok dat door ons verduurzaamt wordt, kunnen meeliften; 

• Door woningen te verduurzamen blijven de huurlasten van de huurders laag; 

• Bij de warmtetransitie is het belangrijk om samen aan de slag te gaan. Iedereen moet 
meegenomen worden, zodat het plan breed gedragen wordt en alle kennis meegenomen 
wordt; 

• Gebruik de warmtetransitie om saamhorigheid te versterken, door bewoners eigenaar te 
maken; 

• Betrek ambassadeurs die het onderwerp onder de aandacht kunnen brengen in de wijken. 
 
 

https://c21010151storage.blob.core.windows.net/media/documents/Resultaten_vragenuurtjes_ronde_1.pdf


 

Opbrengsten 
meedenkgroepen ronde 1 
Participatietraject Warmtevisie Woerden 

Bureau Stroom - april 2021 
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Achtergrondinformatie meedenkgroepen 
Tot en met 28 maart 2021 konden inwoners uit gemeente Woerden zich aanmelden om in een groep 
te praten over de warmtetransitie. Er zijn meerdere meedenkgroepen gevormd die over een specifiek 
onderwerp praten. Ook is er een aparte groep voor ondernemers. De verschillende onderwerpen zijn: 

• Andere keuzes voor aardgas; 

• Betaalbaarheid en kosten; 

• Hoe pakken we de warmtetransitie in gemeente Woerden aan; 

• De warmtetransitie en bedrijven. 
 
De meedenkgroepen komen twee keer samen: één keer in april, waarin ze de reacties bespreken die 
binnen zijn gekomen op het platform InBeeld. En één keer in mei, waarin ze de uitkomsten van de 
pollvragen en de nieuw binnengekomen reacties op het platform bespreken. 
 

In dit document 
Hieronder vindt u de opbrengsten van de eerste ronde van de meedenkgroepen. De opbrengsten zijn 
per meedenkgroep weergegeven en onderverdeeld in verschillende thema’s. 
 

Meedenkgroep 1 

Onderwerp: andere keuzes voor aardgas (groep 1) 
Datum: 6 april 2021 
 
Algemene discussie 

- Zekerheid van het verkrijgen van een subsidie voor de investering is van belang om mensen 
over de streep te trekken. 

- Mensen moeten begeleid worden in de transitie door informeren en begeleiding bij keuzes in 
de verbouwing. 

- Het moet mensen gemakkelijk gemaakt worden door per gebouwgroep met identieke 
kenmerken een standaardaanpak aan te reiken hoe de warmtetransitie zou kunnen. En houd 
rekening met verschillen tussen mensen: jong, oud, technisch, sociaal. 

- Toon en taalgebruik is belangrijk om begrijpelijk over te komen. Gebruik beelden en heb 
aandacht voor de mensen en hun context. 

- Prioriteit: niet bij iedereen staat klimaat bovenaan, gebruik verschillende argumenten en let 
op betaalbaarheid. What’s in it for me? 

- Hoe kunnen we betaalbaarheid (voor starters) en duurzaamheid koppelen? 
- Denk in doelgroepen: activisten/carrière jagers/kleine beurs. 
- Betrek de scholen, voed de jeugd op. 
- Over betrouwbaarheid: zorg voor een back-up systeem dat warmtelevering garandeert. 

 

Techniek 
- Zet de gemeente ook in op restwarmte? Wat als restwarmtebron verhuisd? 
- Misschien niet handig als de gemeente afhankelijk wordt van bedrijven voor warmte 

(datacenterwarmte, bakstenenfabriek, etc.).  
 

Centrale warmtepomp in de wijk 
- Hoe is het eigendom dan geregeld? 
- Wat blijft er over van mijn keuzevrijheid? Dit is belangrijk voor koopwoningen om zelf 

afweging te maken op basis van kosten, service, maatschappelijk belang, etc. 
o Bij collectieve warmtepomp: zonder gedwongen winkelnering. 

- Via VvE? of energie coöperatie? Nederland is dit gemiddeld genomen niet gewend. Je zit vast 
aan een systeem. 
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- Liever geen collectief eigendom omdat individuele bemetering en afrekening niet mogelijk is 
(althans, dit was vroeger het geval). 

- Een ESCo-constructie verzacht die mening wel, maar neemt gevoel van een beperkte 
keuzevrijheid niet af. 

 

Isoleren 
- Isoleren is laaghangend fruit, dit moet. Pas daarna naar de techniek. 
- De gemeente moet goed adviseren over isoleren en dat isoleren ook ventileren betekent. 
- Kleine stappen zetten is de sleutel, daar moet gemeente meer op informeren, het is kansrijk! 
- Idee: een menukaart waarop bewoners kunnen aankruisen wat ze willen. Compleet met de 

juiste info in een bijsluiter. Tegenargument: het is allemaal maatwerk. 
o Budget en gezinssamenstelling zorgen er voor dat niet iedereen even ver kan/wil 

gaan. 
 

Rol gemeente 
- Wees duidelijk: wat gaan we doen, wanneer, wat kunnen mensen verwachten? Geef aan wat 

er de komende 10 jaar gaat gebeuren. 
- Een eerlijk verhaal dat door de installateur verteld wordt. De gemeente kan de klant 

voorlichten. 
- Communicatie is cruciaal voor de warmtevisie: breed, Jip en Janneke taal, vaak, bied 

handelingsperspectief. 
o Gebruik hiervoor contactmomenten, makelaars, adreswijzigingen, houd verhuizingen 

in de gaten. 
- Creëer prikkels voor verduurzaming door eisen te stellen in bouwaanvraag en met subsidies. 

Begin in ieder geval het gesprek, want je stapt in op een moment dat er wat gebeurt! 
- Creëer een energieloket waar een ontmoeting plaatsvind waar het verhaal en informatie 

overgedragen kan worden. 
- Faciliteer, informeer en wees transparant. 
- Creëer draagvlak: 

o Stuur brieven / mond-tot-mondreclame (via ambassadeurs) / momentum; 
o Draagvlak met maatschappelijk representatieve voorbeelden; 
o Duurzame huizenroute is al een concept dat goed werkt; 
o Maak er reclame voor, via reclameborden. 

- Gemeente kan VvE’s aanspreken via ‘vereniging VvE belangen’. Maar richt je als gemeente 
dan wel op woningen waar ook iets aan comfort/energiebesparing te ‘halen’ valt. 

o Kijk eerst naar de oudere VVE’s, richt je daar ook op isolatie. Zorg ervoor dat de VVE 
naar de ondernemer stapt, niet andersom, dat geeft irritatie. 

 

Planning 
- Eerst het laaghangend fruit: isoleren met bekende technieken.  

o Informeer mensen heel goed als ze een aardgasketel vervangen of gaan verbouwen. 
- Op lange termijn: waterstof, kernenergie, en andere nog verder te ontwikkelen technieken. 
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Meedenkgroep 2 
Onderwerp: andere keuzes voor aardgas (groep 2) 
Datum: 7 april 2021 
 

Wijkgerichte oplossingen 
- We moeten naar een wijkgerichte oplossing die niet te ingewikkeld is en iedereen een 

oplossing biedt. 
o Houd het simpel, robuust en goedkoop. 

- Groengas mag niet zomaar weggedacht worden omdat PBL het zegt. Op langere termijn kan 
waterstof of biogas wel een oplossing bieden. 

- Groengas kan goedkoop zijn, in dat geval is het zeker interessant voor slecht geïsoleerde 
woningen of mensen die niet kunnen investeren 

o Aanvulling Witteveen+Bos: er is inderdaad een lage investering nodig, maar in 
gebruik is het ontbetaalbaar. 

 

Warmtenetten 
- Een warmtenet is altijd duur. Hierdoor is het verstandig om een aardgasnet niet te snel af te 

schrijven. Het aardgasnet (of later groengasnet) kan dan als piekvoorziening dienen.  
o Aanvulling Witteveen+Bos: dit is transitie-denken, heel goed! Maar het gasnet moet 

er wel uit ooit. Er is niet genoeg groengas. 
- Participatiegraad van een warmtenet is laag. Mensen zullen eerder een warmtepomp kiezen 

of erger: een pelletkachel. Een consequentie voor het warmtenet is dat het dan onbetaalbaar 
wordt. De rol van de gemeente hierin is belangrijk. 

o Voorkom dat burgers kunnen vluchten naar de pellet kachel als alternatief voor all-
electric of warmtenet. 

- Een tariefstelsel is belangrijk om bij warmtenetten mensen ook een prikkel te laten behouden 
om te isoleren (met andere woorden: hoog variabel tarief, laag vastrecht). 

- Voor warmtenetten is hoge participatiegraad belangrijk om het voor iedereen betaalbaar te 
houden. Gemeente moet dus regie nemen in keuze technieken. 

- Zorg er voor dat vaste kosten laag zijn bij een warmtenet zodat besparen zinvol blijft 
 

Isoleren 
- Werkt comfort verhogend. 
- Eerste stappen doen het meest en zijn dus ook het meest kosteneffectief. 

o Om bewoners mee te krijgen zijn juist ook die eerste (financieel aantrekkelijke) 
stappen aantrekkelijk. 

- Maak mensen duidelijk dat ongeacht techniek isoleren zinvol is. Geef per woning gerichte 
info, heel concreet opgedeeld in stappen. 

- Er is nog zo veel te isoleren. Geef de voorlopers rust, want als je nu zegt dat er een 
warmtenet komt gaan mensen in de wachtstand. 

- Houten vloeren zijn heel handig omdat ze goed zijn te isoleren. Informeer mensen daar ook 
over. 

 

Rol gemeente 
- Gemeente moet concreet zijn en keuzes maken. 
- Onzekerheid wegnemen, duidelijkheid geven, maatwerkadvies. 

o De gemeente moet mensen aan de hand nemen.  
- De warmtevisie van de gemeente moet dus wel gedetailleerd zijn om mensen goed 

duidelijkheid te geven over wat er van diegene wordt verwacht en wat te nemen stappen zijn. 
Vragen die er spelen: 

o Wat moet ik doen? Is een warmtepomp nu wijsheid? 
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o Is mijn investering niet zonde van het geld als ik nu iets doe? 
o Wanneer moet ik iets doen? 

- ‘Wat als’ scenario’s zijn ook interessant. Wat als ik al een hybride warmtepomp heb? Wat als 
ik al HR-glas heb? 

- Maak voorlichting voor mensen die zich specifiek richt op economisch draagkrachtiger en 
minder draagkrachtiger mensen. 

- Houdt de regie in handen als gemeente en laat mensen stap voor stap verduurzamen, 
commerciële bedrijven hebben leefbaarheid niet als driver. 

- Werk bottom-up, want het is een sociale kwestie. 
 

Economische draagkracht 
- Verduurzaming gebeurt door mensen met geld om te investeren (en rendement op te 

maken), arme mensen kunnen dit niet. 
- Betaalbaarheid is belangrijk. Voor deze mensen moet daar aandacht voor zijn. 
- Een uitdaging: hoe krijg je bewoners mee die al veel gedaan hebben, waardoor extra 

investeringen niet renderen? 
- Ook mensen met veel geld kijken naar de portemonnee, dus verleidt mensen met prikkels. 
- Zorg voor een systeem waarbij ook de achterblijvers (zonder geld) mee kunnen doen. 
- Richt ondersteuning vooral op mensen met een kleine beurs. 
- Zeg eerlijk dat het ook iets gaat kosten. Er moeten keuzes gemaakt worden en de lasten 

moeten eerlijk verdeeld worden. Niets is erger dan zwalkend beleid. Ik wil weten wat ik moet 
en niet tevergeefs geld uitgeven. 

- Stel renteloze lening beschikbaar die mensen met lagere energierekening terugbetalen. 
o Energiebedrijven kunnen dit regelen. De gemeente moet hier regie op voeren. 
o Gratis geld van de overheid kan niet, maak er een verdienmodel voor de burger van.  

 

Techniek 
- Vanuit de deelnemers is er brede instemming dat houtstook geen goed alternatief voor 

aardgas is. 
- Investeer in betere radiatoren zodat de afgifte-temperatuur naar beneden kan en het 

comfort omhoog. 
- Denk ook aan aquathermie en PVT, wellicht kunnen we in wijken diverse kleinere systemen 

combineren. 
 

Overige 
- Betrek Woerdense ondernemers en stimuleer bewoners om zich bij hen te laten informeren 

o Maar er moet keuze zijn en laat het initiatief bij de klant. De gemeente kan een 
shortlist bijhouden van bedrijven die geschikt zijn. 

- Maak in de warmtevisie ruimte voor burgers om zelf initiatieven te ontwikkelen 
- Voorbeeldwoningen zijn heel verhelderend en denk ook aan de ambassadeursrol.  
- Voorkom overlast door warmtepompen. Pas ook op voor geluidsproblemen door 

vloerverwarming met daarop een harde bovenlaag. 
 

Inbreng gemeente 
- Observatie dat er geen parallel H2-net, aardgasnet, warmtenet en/of elektriciteitsnet in de 

lucht gehouden wordt. Er wordt maar één soort infra gekozen t.b.v. de warmtevoorziening. 
- Groengas vanuit de RWZI kan niet, want slib wordt vervoerd naar elders waar met het 

geproduceerde groengas met een WKK-motor elektriciteit geproduceerd wordt. 
- Het Hoogheemraadschap heeft geen gas- of elektriciteitsoverschot. Wel kan er vanuit RWZI’s 

warmte geleverd worden. 
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Meedenkgroep 3 
Onderwerp: betaalbaarheid en kosten 
Datum: 8 april 2021 
 
Subsidies 

- Subsidieregelingen van Europa naar gemeenten toe zijn belangrijk, neem dat in de 
warmtevisie mee. 

- Subsidie is van invloed op de keuze van de bewoner, wat die gaat doen om te verduurzamen. 
- Subsidie voor advies aan huis over de mogelijkheden van verduurzamen en de kosten daarvan 

(energiescan via Ecoop bestaat al). 
- De gemeente moet scherp zijn op subsidies! 

o Maak de burger duidelijk wat subsidies betekenen voor betaalbaarheid. De 
opbrengst-apps voor zonnepanelen zijn een mooi voorbeeld. 

 

Woonlastenneutraal 
- Is terugverdientijd belangrijk? Of woonlastenneutraal? 

o Moeten we ons richten op woningen waar terugverdientijd laag is? 
- Verduurzamen werkt ook woningwaarde verhogend. 

o Neem ook het woonklimaat en waardevermeerdering mee als opbrengst. 
 

Betaalbaarheid 
- Koop- en huurwoningen werken verschillend. 
- Idee: met een groep een financiering aanvragen en met de bespaarde energiekosten de 

financiering aflossen en de resterende besparing in eigen zak steken. 
- Pas gebouw gebonden financiering toe. 
- De aanpak van woningcorporatie GroenWest is mooi, zij investeren, lossen met besparing de 

lening af en laten bewoners meedelen in het andere deel van de besparing. 
- Ga niet van nu naar 100% aardgasvrij. Dat is onbetaalbaar. 

o Een mix van groen gas met goede isolatie kan financieel heel aantrekkelijk zijn. 
- Betaalbaarheid van collectieve systemen vermindert nu steeds meer mensen individueel aan 

de slag gaan. 
 

Financieringsmogelijkheden 
- Solidariteitsbeginsel: 

o Mits heel goed uitgelegd over het doel en het waarom is een heffing van de OZB bij 
welvarende mensen t.b.v. een fonds om de arme mensen te helpen met de 
warmtetransitie een idee. Maar: extra belasting heeft een negatieve connotatie. 
Dit vraagt om een campagne. 

o Reactie vanuit de deelnemers: OZB spreekt totaal niet aan. Beter door algemene 
belastingen vanuit het Rijk. 

- Een renteloze lening is mogelijk, maar de rente kan over 5 jaar hoger zijn. Wie betaalt die 
dan? 

- Doelgroepgericht: 
o Huurders verduurzamen via wooncorporaties die middelen heeft voor 

verduurzaming. 
o Hoge segment koopwoningen bedruipt zich wel. Die hebben genoeg middelen. 
o Richt je pijlen op het lager segment woningen. Daar moet je lokaal iets voor 

verzinnen. 
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Inschatting van kosten 
- Een duidelijk uitgangspunt van wat de kosten voor woningen zijn is belangrijk om mee te 

nemen in de warmtevisie. Dat zegt ook iets over de opgave t.a.v. de betaalbaarheid. 
- Kunnen we in de warmtevisie kostenindicaties opnemen? 

 

Inclusief 
- Iedereen moet weten waar ze aan toe zijn 
- Voorlichting van gemeente naar alle inwoners van de gemeente ontbreekt nu. Dit moet echt 

beter. Maak gebruik van de kracht van de herhaling. 
- De gemeente moet meer communiceren: over sedumdaken, cadeaukaart-acties en andere 

initiatieven van de gemeente. 
o Doe regelmatig een update in de Woerdense courant. 

- De sociale kant is belangrijk, want het lijkt nu een wat elitaire zaak. 
- Nu alleen voor quick-wins gaan is slecht voor het draagvlak. Een sociale aanpak creëert 

draagvlak. 
 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 
- Vaker samen aan tafel met de gemeente en samen afstemming zoeken in de communicatie 

en het uitrollen van instrumentarium. 
- De gemeente kan veel meer gebruik maken van bewonersinitiatieven. 

o Wij willen in de wijk een goede contactpersoon zodat we dingen kunnen regelen en 
daarin de energietransitie kunnen meenemen. Gebruik de kennis en contacten van 
actieve bewoners. 

 

Hoger doel 
- Alle deelnemers zijn het ermee eens dat solidariteit belangrijk is, en dat behoud van de aarde 

belangrijk is. 
- Verleid mensen daaraan (financieel) bij te dragen. 

 

Participatie 
- Draagvlak begint bij iets wat mensen raakt (een leefbare omgeving bijvoorbeeld), daarna kan 

je energietransitie bespreekbaar maken. 
- Maak gebruik van bewonersinitiatieven, daar zit momentum. 
- Gebruik maatschappelijke organisaties om momentum te creëren en mensen te bereiken. 
- Laat wijkbeheerders of wijkambtenaren de spil zijn tussen bewoners en het beleid van de 

gemeente. 
 

Overige inbreng 
- Realiteitszin: het moet duidelijk zijn dat gemeente Woerden de doelstelling ‘klimaatneutraal 

2030’ heeft genuanceerd naar ‘volgen het landelijke tempo’. 
 

Inbreng gemeente 
- Het volgende dilemma speelt: 

o Snel voortgang boeken: richten op woningen waar isoleren rendabel is en waar 
investeringen laag zijn, of: 

o Sociaal: richten op woningen waar betaalbaarheid een probleem is. 
- Reactie participanten: 

o Kies sociaal. De energietransitie is niet slechts een elitaire zaak. Betrek ook mensen 
waarbij energietransitie niet de eerste interesse is. Met quick wins creëren je geen 
draagvlak. 

o Kies beide. Minder CO2 is het hoofddoel, dus beide is nodig. 
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Meedenkgroep 4 
Onderwerp: hoe pakken we de warmtetransitie in gemeente Woerden aan? 
Datum: 13 april 2021 
 

Solidariteit 
• Hoe selecteer je op een slimmere manier het laaghangend fruit, de geschikte woningen waar 

vaak de draagkrachtigen wonen? De sterkste schouders, de zwaarste lasten, de kar trekkers. 

De zwakkeren moeten ondersteund worden door de overheid. 

• Solidariteit binnen gemeente: ja. Buiten de gemeente: nee.  

o Solidariteit binnen de gemeente is uitstekend. Maar moeten wij solidair zijn met 

andere gemeenten? Laten wij ons best doen voor onze eigen 20%.  

o Solidariteit in de gemeente is logisch en menselijk. Daar ligt een rol voor de gemeente 

in de samenwerking met bijvoorbeeld buurtorganisaties. Door mensen zowel 

financieel als praktisch te begeleiden. 

• Betaalbaarheid voor verschillende bewoners meenemen in wijkkeuzes. 

• Solidariteit moet niet zo ver gaan dat rijke woningeigenaren moeten bijdragen aan de minder 
rijke woningeigenaren. 

 

Tempo 
• De deelnemers zijn het unaniem eens met volgen van de tempo van het klimaatakkoord. 

• Begin met wat kan, laat dat op tempo komen en laat de successen zien. Maar ook juist 
successen in moeilijke woningen zijn belangrijk als voorbeeld, als inspiratiebron. 

• Als je zo’n grote transitie doet waarin je gaat dwingen, dan moet je harde onbetwistbare 
feiten hebben. 

• Zachte drang tot isolatie is meer acceptabel dan dwingen tot aardgasvrij. Dan bespaar je al 
veel. Richt je bijvoorbeeld op de 20% slechtste woningen. 

• Doe het met kleine stapjes, dwing mensen niet tot grote uitgaven. Dat vertrouwen mensen 
niet. Vaak terecht want de kosten kunnen tegenvallen. 

• Aardgasvrij is geen prioriteit, het tempo van aardgas af gaan moet omlaag. Focus moet 

worden verlegd naar besparen. 

• Het tijdpad 2050 is te lang. Het voelt te ver weg, waardoor er geen druk is om concrete 

maatregelen te nemen. 

o 2030 is snel, maar alleen naar 2050 kijken haalt de urgentie er vanaf. Dat leidt tot 
uitstelgedrag waardoor we kansen gaan missen. Perspectief is nodig voor mensen. 

• Daar waar kansen liggen snelheid maken. Daarom beginnen met individuele huizen waar je 

direct aan de slag kan gaan. Daarmee niet per se focussen op een wijkaanpak. 

• Eerst isoleren, met een focus op slechtst geïsoleerde huizen. 

• Meerdere deelnemers zijn positief over hybride warmtepompen als snelle, eenvoudige 

tussenoplossing. 

 

Kennis delen 
• Er moet meer kennis gedeeld worden in de wijken.  

• Er is behoefte aan een duidelijk platform voor welke maatregelen bij welke woning passen. 

Het advies moet betrouwbaar en onafhankelijk zijn.  

o Geef genoeg informatie over alle mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat burgers 

zich serieus genomen voelen. 

• Zet in op natuurlijke momenten om bijvoorbeeld hybride oplossingen te promoten.  

o Verhuismomenten; 

o Vervangingsmomenten van de cv ketel. 
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• Er kan veel geleerd worden van andere gemeentes. 

• Maak ook afspraken met makelaars en notarissen om kennis te delen. 

• Kies voor een doelgroepenaanpak, kijk naar bouwjaar/woningtype, zorg voor gerichte 
informatie. Zo kun je ook gebruik maken van natuurlijke momenten en lokale ondernemers. 

• Waarom hebben we geen databank van betrouwbare ondernemers? 

• Drempels wegnemen, de weg wijzen en onzekerheid wegnemen helpt. Verzamel 
onafhankelijke kennis bij de gemeente. Dan durven mensen eerder die stap te zetten. 
Advisering vanuit bedrijven kan ook beter, daar kan de gemeente een boost geven. 

 

Betaalbaarheid 
• Zet duurzaamheidsleningen in vanuit de gemeente. 

• Subsidies voor gezamenlijke aanpakken kunnen zorgen voor efficiëntie en verbondenheid in 
de buurt. 

 

Actie ondernemen 
• Tijdens natuurlijke momenten zijn duurzame aanpassingen te vrijblijvend. 

• Discussiepunt: waar moet energie in gestopt worden? Moeten we focussen op een kleine 

groep enthousiastelingen en die helpen of op de groep die geen behoefte heeft om te 

verduurzamen?  

o Enkele deelnemers: bij veel mensen is er geen behoefte om te verduurzamen. Focus 

eerst op de behoefte creëren i.p.v. mensen advies te geven die al behoefte hebben. 

o Andere deelnemers: focus op de kleine groep enthousiastelingen, zodat er positieve 

verhalen worden verteld. Energie stoppen daar waar de energie is. Op die manier een 

olievlek werking creëren. 

▪ We hebben de mensen nodig die innovatie willen stimuleren, de early 
adaptors, die moeten we ondersteunen. 

• Geef positieve verhalen een platform. Haal inspiratie halen uit de moeilijkste gevallen waar 

het wel is gelukt om te verduurzamen. 

• Vrijblijvendheid, gaat dat mensen over de streep trekken? Hoe mobiliseer je de zwijgende, 
wellicht niet geïnteresseerde meerderheid? Worden mensen echt getriggerd door een lening 
of een subsidietje? De gemeente moet mensen mobiliseren. 

• Echt oudere mensen doen niet mee (hebben geen zin of vinden het te moeilijk). Als de 
gemeente met een aanbod komt zou dat kunnen helpen. Maar begin niet over een 
warmtepomp. 

• Breng in kaart wie je bewoners zijn en hoe/waar je ze bereikt. Maak contact, ga naar de 
mensen toe. Zoals met kookworkshops, geef les over isolatie. 

 

Verantwoordelijkheid 
• Samenwerking tussen bewoners en de gemeente via een wijkplatform. Geef hen een 

verantwoordelijkheid met de gemeente als achterwacht. 

• Leg de verantwoordelijkheid bij de bewoners. Vind mensen die verantwoordelijkheid willen 
nemen. Het gaat om een gezamenlijke opgave waarvoor we de urgentie moeten voelen. Dat 
kun je formaliseren via verenigingen, corporaties en wijkplatforms en dergelijke. 

 

Samenwerking tussen bewoners en de gemeente 
• Er is een nieuwe vorm van invloed van de gemeente nodig omdat de aanpassingen achter de 

voordeur zijn.  

• De warmtevisie moet zekerheid geven aan de mensen voor 2030.  
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o Maar de gemeenteraad gebruikt dit ook als politiek standpunt, hoe bied je tien jaar 

lang zekerheid? 

• Zonnepanelen delen met de buren zou leuk zijn, maar dat is nu heel veel gedoe. Je moet 
ongeveer een corporatie oprichten. Kan de gemeente dat faciliteren? 

 

Meedenkgroep 5 
Onderwerp: de warmtetransitie en bedrijven 
Datum: 15 april 2021 
 

Hoe krijg je no-regret maatregelen naar de bedrijven(terreinen)? 
- Veel ondernemers hebben advies nodig over no-regret maatregelen. Dan kunnen daarna de 

installateurs aan het werk. Warmte is meer maatwerk dan PV-panelen. Richt je als gemeente 
op de meer eenvoudige bedrijven. 

- TechnoHUB kan een goeie plek zijn om het gesprek te faciliteren tussen bedrijven over 
verduurzaming. Ze hebben ook een showcase waar gevoeld en gesnuffeld kan worden. 

- Zonnepanelen is laaghangend fruit. 
 

Rol gemeente 
- Informeer inwoners (via krant) en stimuleer wat je kan doen op natuurlijke 

vervangmomenten. 
- De gemeente moet de energietransitie meer laten landen bij ondernemers, door te 

stimuleren, niet door ze te laten schrikken. Zorg er voor dat mensen stapjes zetten. 
- Schaalgrootte creëren voor isoleren, glas, warmtepompen, etc. met campagnes is heel 

interessant voor bewoners en ondernemers 
- Hoe zit het met landen die aan het gas gaan, leg dat uit. Hoe rijmen we alles met elkaar. Wij 

van het gas, Duitsers aan het gas? 
- Gezamenlijke inkoopacties vanuit de gemeente zijn interessant. Betrokkenheid vanuit de 

gemeente geeft vertrouwen. 
 

Kennis delen 
- Een platform waar je kennis kan delen zou fijn zijn om de weg door de jungle van 

verduurzaming te vinden. 
o Het is moeilijk om uit te zoeken wat kan en wat mag en wat de beste optie is. 

- De techniek gaat zo snel dat niet alle adviseurs dat bijhouden, waardoor adviezen uiteen 
lopen. 

- Kennisdelingsavonden tussen bedrijven waarin installateurs kennis delen met kleinere 
installateurs over nieuwe ontwikkelingen. 

- Helder advies voor jouw woonsituatie op een platform neerzetten is heel handig. Voor 
bedrijven zou je ook gerichte adviezen kunnen geven per gebouwtype. Want ondernemers in 
bestaande panden hebben handvatten nodig om te weten welke kant ze op moeten.  

 

Ideeën 
- Combineer het opknappen van bedrijventerreinen met isolatieprojecten. Isolatie van buitenaf 

maakt panden en dus bedrijven mooier. 
- Als bedrijventerrein je verenigen in een VvE-achtige partij en dan gezamenlijk investeren in 

een energiesysteem. 
o Enerzijds: dit vraagt veel afstemming en energie en leidt af. Voor de meeste bedrijven 

geldt: energie is goedkoop, dus maar weinig % van begroting. Waarom zou je daar 
dan veel moeite in steken? 
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o Anderzijds: juist wel doen. Je moet een investering in een energiesysteem zien als een 
investering in vastgoed. Je wordt gezamenlijk eigenaar van iets dat rendement levert 
(ESCo-constructie). 

 

Betaalbaar 
- Er zijn twee wezenlijke punten in de warmtetransitie: gedrag en wie gaat het betalen. 

Betalingsconstructies moeten ten dienste zijn van de eindgebruiker. 
- Een energieabonnement maakt verduurzamen laagdrempelig, dit is dus een zinvol 

instrument. Maar uiteindelijk kopen mensen een dergelijke constructie toch snel af. 
o Pas op voor leaseconstructies waar uiteindelijk vooral een ondernemer rijk van wordt. 

 

Waterstof 
- Waterstof wordt gezien als belangrijk oplossing voor de warmtetransitie, de transitie naar 

hernieuwbare elektriciteit en het opvangen van ‘dunkelflaute’. 
- Voor bepaalde wijken is een waterstofnet een interessante optie. Vraag is wel waar we in een 

waterstofnet moeten investeren en waar dat zonde van het geld is. Ons gasnet is oud en 
waterstof is vluchtig. Pas op voor de waterstoflobby. 

- Wellicht gaan we van aardgas naar (waterstof) stadsgas. En die transitie levert ook werk op. 
Vooral in de oude kernen zal de oplossing waterstof zijn. En waterstof is als opslagmedium 
van elektriciteit belangrijk. 

o Vergeet niet dat er ook een koelvraag is en dat maakt de warmtepomp extra 
interessant. 
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