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Inleiding 
Om de raad inzicht te geven in de activiteiten van het programmateam in de afgelopen jaren en een vooruitblik te geven 
voor de aankomende tijd is een werkprogramma opgesteld. Dit programma is als bijlage toegevoegd. 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Sinds 2019 heeft de gemeente een regierol in de energietransitie. Dit is een reden geweest om de Routekaart 
Energietransitie, zoals deze door de raad is vastgesteld, uit te werken en te actualiseren in het Werkprogramma Energie 
2021 -2022. De volgende vragen komen aan bod: 
- Waar gaat Woerden voor? 
- Hoe gaan we dit doen? 
 
Samen aan de slag: participatie en de rol van de gemeente in de energietransitie.  
Afgelopen jaren zijn diverse activiteiten uitgevoerd en resultaten geboekt. Hiervan is voor de 3 sporen een overzicht 
gegeven voor: 
Spoor 1 De samenleving: de inwoners/inwonersinitiatieven, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties, 
Spoor 2 De grote beleidstrajecten; en 
Spoor 3 De Eigen organisatie.  
In 2021 worden de grote beleidstrajecten Afwegingskader grootschalige duurzame energie en de warmtevisie vastgesteld 
door de raad. De activiteiten voor het jaar 2022 hangen af van deze besluitvorming. In het werkprogramma is terug te 
lezen dat voor 2022 de kanteling naar uitvoering gemaakt wordt en er meer activiteiten zijn in Spoor 1. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de Motie Duurzaamheid van Beleid naar Doen (M-90). In 2021 is een start gemaakt met het 
inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie.  
Per activiteit voor de jaren 2021 en 2022 een overzicht gegeven. Op deze wijze krijgt u snel inzichtelijk waarom we een 
activiteit doen, wat en wie we willen bereiken, wat we er voor gaan doen, wat de rol van de gemeente is en wie betrokken 
is.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Duurzaamheid-van-Beleid-naar-Doen-AANGENOMEN.pdf


De hoogte van de procesgelden van het Rijk is voor het jaar 2022 bepalend of alle activiteiten uitgevoerd kunnen worden, 
immers bij de strategische heroriëntatie is het werkbudget energie gekort. 
  
 
   
 
Financiën 
Bij de strategische heroriëntatie is het energiebudget verlaagd vanaf 2022 met de verwachting dat het Rijk met 
procesgelden gaat komen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de procesgelden. De omvang van de 
activiteiten worden mede bepaald door de hoogte van de procesgelden.  
 
   
 
Vervolg 
Uitvoering geven aan het werkprogramma 2021 en 2022.  
 
   
 
Bijlagen 
1. Werkprogramma Energie 2021 - 2022 onder referentienummer: D/21/024758 
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Inleiding en context 

 

Inleiding 

Al sinds 2014 zet gemeente Woerden stappen in de energietransitie. Met de motie “Duurzaam met 

een Doel” is het college verzocht uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaatneutraal 

kan zijn. Dit resulteerde in september 2017 tot het vaststellen van de Opgave Duurzame 

Samenleving, waarin voor een aantal duurzaamheidsthema’s de opgave is beschreven. Het Actieplan 

CO2-neutraal was hier onderdeel van. Afgesproken is destijds om zodra de contouren van het 

klimaatakkoord verder tot uitdrukking zouden zijn gekomen, verdere invulling te geven aan het 

proces en het kader van de energietransitie. In 2018 werden de ambities van de gemeente Woerden 

met betrekking tot CO2-neutraal opnieuw vastgelegd in het coalitieprogramma en bijbehorende 

begroting. Vervolgens zijn er bij het vaststellen van de Routekaart Energietransitie drie 

procesafspraken vastgelegd (maart 2019) om verder invulling te geven aan de energietransitie. 

Inmiddels is het vrijblijvende van de energietransitie af. In 2019 is de Klimaatwet vastgesteld en het 

Klimaatakkoord getekend door o.a. de VNG. Meer over de consequenties hiervan staat hieronder 

toegelicht. 

In voorliggend werkprogramma 2021-2022 nemen we de gemeenteraad en betrokken burgers mee 

in de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, de eerste resultaten hiervan, en de toekomstige 

stappen. Hierbij hoort ook de Woerdense aanpak voor de energietransitie, waar de principes uit 

voortkomen die ons leiden in de stappen die we samen zetten. In dit werkprogramma is voor de 

jaren na 2021 er van uit gegaan dat vanuit het rijk procesgelden gaan komen. Dit is nodig om de 

verlaging van €445.000,- euro op het energiebudget bij de strategische heroriëntatie tenietdoen. 

Leeswijzer 

De Routekaart Energietransitie is verder uitgewerkt naar visie, basisafspraken/strategie en de rol van 

de gemeente in de Energietransitie Woerden (Hoofdstuk 1). Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een 

terugblik gegeven op de activiteiten en bijhorende producten over de jaren 2019 en 2020. Hoofdstuk 

3 bevat een samenvatting van de Duurzaamheidsmonitor 2020. Deze samenvatting geeft inzicht in de 

klimaatvoetafdruk en de hernieuwbare energie opwek van Woerden in 2018. Tot slot is hoofdstuk 4 

het activiteitenprogramma 2021-2022, waarin de geplande activiteiten voor 2021-2022 op een rijtje 

staan.  Dit activiteitenprogramma omvat alleen die activiteiten die niet al elders binnen de 

organisatie zijn belegd. Zo zal het Team R&B in haar mobiliteitsbeleid de overgang van fossiele 

brandstoffen naar elektrisch en waterstof meenemen. Verder moet opgemerkt dat voor het jaar 

2022 de invulling nog niet volledig is. Deze is immers afhankelijk van de raadsbesluiten over het 

afwegingskader grootschalige duurzame energie en de warmtevisie Woerden. Ook is deze afhankelijk 

van het beschikbaar komen van rijksgelden voortvloeiend uit het Klimaatakkoord (zie onder context). 

Context 

De klimaatverandering vraagt om aanpak op alle niveaus, internationaal, nationaal, regionaal en 

lokaal. Op internationaal niveau kennen we het Parijsakkoord en op nationaal niveau het 

Klimaatakkoord. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-klimaatakkoord getekend met het 

doel de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius. Daarbij is afgesproken 

dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO moet uitstoten. Met de Klimaatwet, die sinds 1 januari 

2020 van kracht is, is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale 

broeikasgasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% 

reductie in 2050 en een CO2 vrije elektriciteitsvoorziening. Het is geen pakket aan maatregelen.  Het 

is een vertrekpunt om als overheden samen met partners de benodigde CO2-reductie te bereiken. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01
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Een belangrijk onderdeel hiervan is de energietransitie (naast klimaatadaptatie, eiwittransitie, 

verduurzamen industrie, biobased economy, emissies t.g.v. landgebruik, landbouw emissies, etc.). De 

Klimaatwet stelt ook vast dat het kabinet een Klimaatplan moet maken. In het Klimaatplan wordt 

vastgelegd welke maatregelen worden genomen om de doelen uit de Klimaatwet te bereiken. Het 

nationale Klimaatakkoord geldt als eerste klimaatplan, zoals bedoeld in de Klimaatwet. In het 

klimaatakkoord is tevens afgesproken dat dertig regio’s ieder aan een Regionale Energiestrategie 

werken. Hierin wordt een strategie bepaald voor de duurzame elektriciteit en een strategie voor 

duurzame warmte. De gemeente Woerden valt onder de RES U16.      

Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe 

taken. Dit leidt tot extra lasten in bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te 

voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om 

advies gevraagd. In zijn onderzoek concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor 

gemeenten optellen van € 450 miljoen tot € 599 miljoen in 2024. Wat dit betekent en hoe de kosten 

worden ondervangen, is onderwerp van de kabinetsformatie. Verwacht wordt dat op Prinsjesdag 

meer duidelijkheid wordt gegeven. 

Het bedrag voor de gemeenten is opgebouwd uit de volgende uitvoeringslasten:  

• in de sector gebouwde omgeving voor 60% (de warmtetransitie, zoals vastgesteld in de 

warmtevisie Woerden) 

• elektriciteit 15% (de uitvoering van afwegingskader grootschalige duurzame energie) 

• mobiliteit 10% 

• landbouw 5% 

• overige kosten 10%.  

De hoogte van de uitvoeringslasten neemt jaarlijks toe doordat ook het aantal plannen dat 

gemeenten moeten uitvoeren toeneemt. Voor het organiseren van de uitvoering wordt voorgesteld 

een structuur op te zetten vergelijkbaar met de RES en het Nationaal Programma RES.  
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1. Visie, basisafspraken/strategie en rolneming  
  

1.1 Waar gaat Woerden voor? 
 

Gemeente Woerden wil stappen zetten om een CO2- neutrale samenleving te worden. Een 

gemeente met  schone energiebronnen als zon en wind en waar kolen, olie en gas tot het verleden 

behoren.  We doen dit voor onszelf, voor de aarde en voor de toekomstige generaties. De 

omgevingsvisie is hierbij een belangrijk kader: een goed evenwicht tussen alle opgaven, zoals wonen, 

werken, energie, mobiliteit, landschap en ecologie, bodem, water, milieu en een veilige en gezonde 

leefomgeving. Een goede samenhang houdt de gemeente Woerden vitaal en draagt bij aan het 

behoud van de Woerdense identiteit. Waarin het goed leven, wonen, leren, werken en ontspannen is 

voor iedereen in de gemeente Woerden. 

Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat de woningen en kantoren warm en comfortabel 

blijven. Stap voor stap werken we aan een overgang naar duurzame gebouwen, door energie te 

besparen, energie duurzaam op te wekken en op zoek te gaan naar duurzame warmte. De bedrijven 

en industrie stimuleren en handhaven we op verplichte maatregelen van energie besparen, 

hergebruiken en opwekken. Huidige vervoersmiddelen gaan we verduurzamen en mobiliteitssysteem 

veranderen. En de elektriciteit die we in de toekomst nodig hebben wordt op een duurzame manier 

opgewekt waarbij maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke kwaliteit en een gezonde leefomgeving 

belangrijke pijlers zijn.  

De energietransitie is geen eenvoudige opgave. We nemen de tijd die daarvoor nodig is. We gaan op 

zoek naar haalbare en betaalbare oplossingen. De overgang naar duurzame energie raakt iedereen. 

De energietransitie heeft impact op inwoners, bedrijven en onze omgeving. Daarom zijn we hierover 

met elkaar in gesprek en pakken we het samen aan. Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen 

doet wat hij kan! Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om mogelijkheden te creëren en kansen te 

benutten. De gemeente Woerden laat hiermee ook zien dat olie- en gaswinning niet nodig is en dat 

zij tegen gaswinning onder Woerden is.  

 

1.2 Hoe gaan we dit doen? 
 

In de Routekaart staan drie processporen: 1. Inwoners en ondernemers; 2. Grote 

beleidsontwikkelingen; 3. Gemeentelijke organisatie. Voor alle processporen is een kader en tempo 

meegegeven die de kapstok zijn voor het verdere gesprek over de energietransitie in Woerden. Een 

uitwerking van deze afspraken wordt hieronder toegelicht. 

Spoor 1 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties  

De energietransitie is een gemeenschappelijke opgave waarin de gemeente samenwerkt met 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het tempo volgt uit gemeenschappelijke 

inspanningen en budget.  

De energietransitie is een complexe opgave die ons doen en laten bepaalt. De opgave heeft immers 

een grote impact op bijna alle huizen en gebouwen. Het tempo van deze transitie wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door de betaalbaarheid van maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat de 

kosten vaak nog te hoog zijn. De warmtetransitie vraagt dan ook tijd. Wijken gaan niet op korte 

termijn van het gas af. We bekijken het stap voor stap en doorlopen een zorgvuldig proces om samen 

slimme stappen te zetten. Daarbij starten we met het besparen van energie en overgaan op 
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duurzame energie. Naast informeren om het bewustzijn van de energieopgave te vergroten en 

kennis te delen, wordt handelingsperspectief geboden zodat inwoners en bedrijven aan de slag 

kunnen. Verder onderschrijven wij het belang van de energie-ambassadeurs en collectieve 

bewonersinitiatieven in de energieopgave. De energie-ambassadeurs zijn voortrekkers die beweging 

op gang brengen en het goede voorbeeld geven. De collectieve bewonersinitiatieven zijn er door en 

voor bewoners. Beide dragen voor een belangrijk deel bij aan betrokkenheid, maatschappelijke 

acceptatie en draagvlak.  

Spoor 2 Grote beleidsontwikkelingen 

De energietransitie is een complexe en urgente opgave waarvoor we de tijd nemen die nodig is. Voor 

de warmtetransitie is een warmtevisie Woerden in ontwikkeling en voor het mogelijk maken van en 

het stellen van voorwaarden aan meer duurzame elektriciteit ligt een afwegingskader voor bij de 

raad. Het zijn twee belangrijke grote processen waarbij middels een brede participatie de belangen, 

kansen en zorgen in beeld worden gebracht. En waar gebruik gemaakt wordt van ideeën, kennis en 

ervaringen van inwoners en belanghebbenden.  Deze participatieprocessen dragen bij aan 

zorgvuldige besluitvorming in de raad. Daarnaast genereert participatie meer betrokkenheid bij de 

energieopgave en vergroot het draagvlak in de samenleving.  

Bij de ontwikkeling van de warmtevisie en het afwegingskader staan haalbaar, betaalbaar en 

maatschappelijke acceptatie voorop. Op basis hiervan wordt het tempo bepaald. De plannen moeten 

technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn. Innovaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het te 

realiseren tempo. De gemeente vergaart breed kennis van nieuwe technieken en innovaties.  

In regionaal verband ontwikkelen we een Regionale Energiestrategie om een bod voor duurzame 

energie vast te stellen en om afspraken te maken over samenwerking op het gebied van energie 

besparen en duurzaam verwarmen. Vooruitlopend op de besluitvorming over de RES stelt de 

gemeente een afwegingskader vast waarin tevens de bijdrage aan de RES  

Spoor 3 Gemeentelijk organisatie 

De ambitie voor de gemeentelijke organisatie is om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Woerden geeft 

hiermee het goede voorbeeld. De raad stelt een programma vast op basis van investeringen. De 

ambitie staat voorop. Het tempo wordt bepaald uit inspanningen en budget. Het gaat met name om 

het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed Daarnaast ook om bijvoorbeeld woon-

werkverkeer.  

 

1.3 Samen aan de slag: participatie en rol van de gemeente 
 

De energietransitie is van ons allemaal. Iedereen draagt hier een steentje aan bij, alleen of collectief. 

Dit maakt dat participatie belangrijk is. Participatie om betere plannen te krijgen, om zorgvuldige 

besluiten te nemen en om vertrouwen. Inwoners, bedrijven en de gemeente weten zo wat ze van 

elkaar kunnen verwachten. Participatie is een manier om met elkaar in gesprek te gaan en/of samen 

te werken. Het een en ander is uitgewerkt in het concept-afwegingskader participatie (maart 2021). 

Hierin worden drie manieren van participatie onderscheiden:  

• Meepraten gaat over de mogelijkheid om meningen, ervaringen en ideeën in te brengen. 

Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer van participatie. 

• Meebeslissen gaat over de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan het besluit. 

Hiermee kies je ervoor (een deel van) het besluit uit handen te geven. 
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• Samenwerken gaat over de mogelijkheid voor anderen om de verantwoordelijkheid voor 

(een deel van) de uitvoering te dragen. 

In het afwegingskader zijn voor het participatietraject in Woerden de volgende uitgangspunten 

opgenomen: 

• Gemeente bewaakt het algemeen belang 

• Open basishouding 

• Heldere kaders en transparante keuzes 

• Iedereen doet mee en met gemak 

• Sluit aan bij lokale structuren 

• Realistisch en zakelijk 

• Lerende houding 

• Veranderingen onderweg = gedeelde verantwoordelijkheid 

Rol van de gemeente  

De rol van de gemeente bij participatie in de energietransitie is adaptief. Bij het uitvoeren van de 

activiteiten wordt gekozen voor de meest passende rol. Hieronder zijn 4 verschillende rollen met 

voorbeelden van activiteiten weergeven. 

 

Gemeente heeft de regie 

De gemeente is zelf initiatiefnemer of opdrachtgever. De gemeente kan het goede voorbeeld geven. 

Voorbeelden van activiteiten: 

- Het stellen van ambities voor de eigen organisatie, o.a. via de CO2 prestatieladder; 

- Het doen van onderzoek naar nieuwe warmtebronnen; 

- Het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening; 

- Het beschikbaar stellen van een subsidie voor energieadvies aan huis en trajectbegeleiding; 

- Particuliere woningeigenaren informeren over besparen en duurzame energie via het Energieloket 

Jouwhuisslimmer.nl; 

- Het geven van handelingsperspectief door het laten zien van voorbeelden via de Duurzame Huizen 

Route en het programma Green make over. 

 

Gemeente werkt samen 

De gemeente pakt de rol faciliteren, verbinden en informatie delen. Gezamenlijk pakken we 

projecten op en maken we initiatieven van bewoners, bedrijven en anderen mogelijk. 

Voorbeelden van activiteiten: 

- Het faciliteren van bewonersinitiatieven bij de uitvoering van de Regeling Reductie Energie (RRE); 

- Het geven van een financiële impuls bij de realisatie van een Nul-op-de-meterwoning 

Barwoutswaarder; 

- Het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven, bv boeren met kleine windmolens; 

- Het samen met stakeholders ontwikkelen van een stimuleringsprogramma voor meer zon op daken. 

 

Gemeente geeft ruimte 

De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die uit de samenleving komen.  

Voorbeeld van activiteiten: 

- Het ondersteunen van energie-ambassadeurs en collectieve energie-initiatieven 

Duurzaam Woerden, Energiegroep Woerden, Bewonersvereniging Schilderskwartier, Wijkplatform 

Molenvliet werkgroep duurzaamheid, Warmtescanners Woerden; 
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- Het ondersteunen van activiteiten van Energiecoöperatie Woerden Energie en Ons Polderhart. 

 

Gemeente voert wettelijk taak uit.  

De gemeente reguleert en stelt kaders voor de uitvoering. 

Voorbeelden van activiteiten: 

- De handhaving van bedrijven door de ODRU; 

- Het opstellen van een afwegingskader voor zonnevelden en windturbines; 

- Het vastleggen van interferentiegebieden Bodemenergie. 
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2. Voortgangsrapportage 2019-2020 
 

Om te kijken hoe de we ervoor staan in onze energiedoelstellingen in Woerden, biedt de 

voortgangsrapportage een overzicht van de activiteiten en bijhorende producten in 2019 en 2020. De 

voortgangsrapportage is onderverdeeld in de drie sporen uit de routekaart. Per spoor wordt stil 

gestaan bij het beoogde resultaat van het spoor, en de activiteiten die in 2019 en 2020 hebben 

plaatsgevonden en aan dit beoogde resultaat bijdragen.  

 

2.1 Programmaspoor 1: De samenleving  
Met het programma energie wil de gemeente stappen zetten om een CO2-neutrale samenleving te 

worden. De gemeente doet dit samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, 

ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage 

aan de energietransitie. We doen dat stap voor stap en passend bij de uitgangspunten haalbaar, 

betaalbaar en maatschappelijk acceptatie. We informeren over de energieopgave voor de 

bewustwording. We delen kennis en bieden handelingsperspectief door het geven van voorbeelden, 

het geven van advies, het organiseren van activiteiten en het aanbieden van subsidie en een 

duurzaamheidslening. We ondersteunen energieambassadeurs en collectieve initiatieven die de 

beweging van actieve inwoners in de energietransitie versterken. We willen bereiken dat inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties stappen kunnen zetten in de energietransitie. 

Hieronder een toelichting op de activiteiten voor programmaspoor 1, De samenleving van kennis 

delen tot het bieden van handelingsperspectief. Achtereenvolgens inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. 

 

Inwoners 

Met, door en voor bewoners, de collectieve energie-initiatieven als ambassadeur 
Inwoners slaan de handen ineen en gaan samen aan de slag met energie. Binnen de gemeente 

Woerden kennen we verschillende (onafhankelijke) initiatieven die allemaal op hun eigen manier zijn 

georganiseerd. Deze energie-initiatieven zijn belangrijk voor de beweging van andere (actieve) 

inwoners binnen de samenleving. Ze dienen als voorbeeld voor andere inwoners, zijn laagdrempelig 

te bereiken, en zorgen ervoor dat informatie wordt verspreid. Eind 2020 telt gemeente Woerden zes 

collectieve energie-initiatieven. 

 Duurzaam Woerden wil bijdragen aan een circulaire samenleving: 
energieneutraal, met hergebruik van grondstoffen en geen afval. Om een 
bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst brengen ze mensen en 
organisaties bij elkaar, geven ze advies en informatie over verduurzaming en 
worden er projecten georganiseerd die duurzaamheid dichterbij brengen.  

 Energiegroep Woerden bestaat uit zes inwoners uit de gemeente Woerden die 
veel kennis en ervaring hebben opgedaan bij het energiezuiniger maken van 
hun eigen woning.  Het doel is om laagdrempelig kennis en ervaring te delen 
met andere woningeigenaren, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om hun 
woning ook energiezuiniger te maken. De Energiegroep organiseert informele 
bijeenkomsten over het energiezuiniger maken van de woning. 
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 Warmtescangroep Woerden levert met een groep vrijwilligers 
infraroodbeelden van huizen in Woerden aan huiseigenaren. Zo kunnen 
huiseigenaren zien waar de meeste warmte verloren gaat en waar dus energie 
bespaard kan worden. 
 

 Bewonersvereniging Schilderskwartier is opgericht om de belangen van de 
leden te behartigen in de energietransitie en voor het vertegenwoordigen van 
de bewoners in het overleg met gemeente, GroenWest en Stedin. Daarnaast 
ondersteunt de vereniging haar leden bij energiebesparing, woningisolatie en 
de overgang naar de aardgasvrije toekomst. 
 

 Wijkplatform Molenvliet – werkgroep duurzaamheid werkt, samen met 
specialisten, aan een plan voor de energietransitie van de wijk Molenvliet. Er 
worden informatieavonden en spelavonden georganiseerd en er is een          
isolatiekrant uitgebracht. In november 2019 heeft het initiatief het bordspel 
We-Energy Game georganiseerd. Door middel van het spel is er gekeken hoe de 
elektriciteitsvraag in Woerden opvangen kan worden. Daarnaast draait 
Duurzaam Molenvliet mee in een ondersteuningsprogramma genaamd 
SchakelWijken. Dit is een programma aangeboden door LSA voor 
bewonersinitiatieven. Samen met een aantal andere bewonersinitiatieven in 
veelal grote steden onderzoeken zij niet zo zeer de technische maar wel de 
sociale uitdagingen m.b.t. de energietransitie. 
 

 Energiecoöperatie Woerden Energie is in 2020 opgericht. Woerden Energie wil 
bijdrage aan de energietransitie door lokaal energieprojecten te ontwikkelen. 
Zo wordt er geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
Woerden Energie wil een coöperatie zijn voor alle bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke instanties in Woerden.  

 

De gemeente ondersteunt de initiatieven. In 2020 en eerdere jaren hebben initiatieven incidentele 

bijdragen ontvangen van de gemeente om hun bestaan en activiteiten mogelijk te maken. Omdat er 

behoefte was aan duidelijkheid over de bijdrage is in 2020 een subsidieregeling collectieve energie-

initiatieven (20A.01088) opgesteld. Deze is in april 2021 opengesteld . Hierin is opgenomen voor 

welke activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor het huren van een 

vergaderzaal voor grote bijeenkomsten of op het opzetten van een eigen website. De hoogte van het 

bedrag is afhankelijk van de doelgroep. De hoofdlijnen van de conceptregeling zijn voorgelegd aan 

drie energie-initiatieven, Duurzaam Woerden, Wijkplatform Molenvliet en Woerden Energie. Zij 

gaven aan dat het aansluit bij hun behoefte en dat het van meerwaarde is voor hun organisaties. 

Voor 2021 en 2022 is een bedrag van €24.000 beschikbaar voor de collectieve energie-initiatieven. 

De raad is in april 2021 geïnformeerd. 

Naast de financiële ondersteuning worden er vanuit de regio ook andere vormen van ondersteuning 

aan de initiatieven aangeboden. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) dient als vraagbaak 

voor de bewonersinitiatieven en verzorgt trainingen en een netwerkevenement. De trainingen 

hebben betrekking op de technieken in de energietransitie en helpen de initiatieven op gebied van 

communicatie. Twee keer per jaar wordt binnen de provincie een netwerkbijeenkomst georganiseerd 

voor de initiatieven, waarin netwerken en kennisdeling centraal staan. Zowel de trainingen en de 
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netwerkbijeenkomst worden goed bezocht. De gemeente informeert initiatieven over deze regionale 

ondersteuning. 

De energiekrant  
In juni 2020 viel bij alle huishoudens in Woerden de 

energiekrant op de deurmat. Met de energiekrant 

beogen we meer bewustwording van de energie-opgave 

bij inwoners en ondernemers. In de energiekrant is te 

lezen hoe we stap voor stap bezig zijn met de 

energietransitie in Woerden, Harmelen, Zegveld en 

Kamerik. In de krant is te lezen wat er al gebeurt in de 

gemeente Woerden op het gebied van energietransitie, 

wat inwoners zelf kunnen doen in hun eigen huis, 

organisatie of bedrijf, en wat de gemeente doet. De krant 

is ook online gepubliceerd. 

Woning krijgt in één dag de Green Make Over  
In het tv-programma Green Make Over heeft een woning en bijhorende tuin in Woerden binnen één 

dag een duurzame make over gekregen. Met diverse ‘groene’ tools werden het huis en de tuin een 

stuk comfortabeler, milieuvriendelijker en energiezuiniger. De deelname aan het programma heeft 

geholpen om energiebesparing bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Op de 

opnamedag is een mobiele Green Make Over inspiratiecontainer neergezet waar Woerdenaren 

terecht konden voor groene tips en tools om ook zelf aan de slag te gaan voor een eigen duurzame 

woning. Hier waren de bewonersinitiatieven van Woerden en alle energie en duurzaamheidsexperts 

van Green Make Over aanwezig om met de inwoners over verduurzaming van een woning te praten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Krystle Woods 

Jongeren op weg voor klimaatverandering, ‘doe mee, sluit aan en laat de aarde niet vergaan’  
Vijf klimaatstakers, scholieren in de leeftijd van 14 tot 18, hebben in september 2019 hun ‘march for 

future’ gelopen. In een week tijd lopen de klimaatstakers van Wageningen naar politiek Den Haag om 

aandacht te vragen voor het klimaat en op te roepen tot actie. De mars passeert de gemeente 

Woerden. Om de jongeren een hart onder de riem te steken, wordt een ontbijt aangeboden samen 

met de bestuurders in het gemeentehuis van Woerden. Tijdens het ontbijt wordt het gesprek 

aangegaan over klimaat en energie, waarbij de jongeren ook kritische vragen hebben gesteld om het 

belang van stappen zetten voor de toekomst duidelijk te maken. Deze actie laat de urgentie van de 

energie-opgave zien. 

http://www.themanieuws.nl/app/publication/DWO201
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Foto: gemeente Woerden 

Jongeren swipen voor het klimaat 
Jongeren zijn een lastig te bereiken doelgroep die wel een sterke mening heeft. De jongeren 

campagne Wattnou is, in samenwerking met het NMU en de provincie Utrecht, gestart om de 

jongeren in Woerden bewust te maken en te betrekken bij het gesprek over energie. Via sociale 

media en scholen zijn jongeren benaderd om online deel te nemen aan de Swipocratie enquête 

waarin dilemma’s over klimaatverandering zijn voorgelegd. 226 jongeren uit gemeente Woerden 

hebben aan de hand van deze dilemma’s aangegeven hoe de gemeente zou kunnen verduurzamen, 

en welke dingen ze bereid zijn op te geven voor het milieu. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 

een poster en in de Energiekrant. Een aantal jongeren is naderhand op 22 november 2019 op het 

gemeentehuis geweest om te praten over wat we in Woerden kunnen doen om energie te besparen 

en op te wekken. De resultaten zijn door de jongeren zelf aan de gemeenteraad aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Huisinga fotografie 

Bezoek Commissaris van de Koning 

Op 13 november 2019 bracht de Commissaris van de Koning een bezoek aan Woerden. Hij wilde zich 

ook graag laten informeren over de energietransitie in de gemeente Woerden. Een mooi moment 

om onze energie-ambassadeurs naar voor te schuiven. Inwoners, inwonersinitiatieven en bedrijven 

lieten horen welke stappen in de energieopgave zij hebben gezet en hoe zij een voorbeeld kunnen 

zijn voor anderen.  
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Foto: gemeente Woerden 

Binnen kijken bij de duurzame buren  
Door een kijkje te kunnen nemen in, en ervaringen te horen over een duurzame woning wordt het 

voor inwoners gemakkelijker zelf duurzame maatregelen te treffen aan de eigen woning. De 

Duurzame Huizen Route is een online platform waarop woningeigenaren (onze energie-

ambassadeurs) foto’s en de genomen maatregelen laten zien van hun duurzame woningen. Naast 

het online platform vinden er jaarlijks twee openhuis dagen plaats waarop geïnteresseerden de 

duurzame woningen kunnen bezoeken. Zo kunnen inwoners eens binnenkijken in de duurzame 

woningen en de ervaringen horen van de bewoners. Het doel is om een hobbel weg te nemen 

waardoor de bezoeker zelf ook een stapje kan zetten in het verduurzamen van een woning. In 

Gemeente Woerden zijn er online 16 deelnemende duurzame woningen. In 2019 zijn er 6 huizen 

opengesteld voor de route, waar 40 geïnteresseerden op af 

zijn gekomen. In 2020 heeft de duurzame huizen route 

omwille van de coronamaatregelen online plaatsgevonden. 

Verdeeld over de maanden november en december konden 

bezoekers online ‘langskomen’ en vragen stellen. In die 

maanden hebben meer dan 100 eigenaren hun digitale 

deuren geopend. Per huis konden er maximaal 8 bezoekers 

deelnemen aan een online sessie. De gemeente Woerden 

stimuleert inwoners om deel te nemen of om de route te 

bezoeken. Daarnaast brengt de gemeente de Duurzame Huize 

Route onder de aandacht door interviews te houden met 

Woerdenaren (mits ze dat willen) die meedoen aan de route. 

Deze worden op de website, via sociale media en paginagroot 

in de Woerdense Courant gepubliceerd. Ook zijn ze online op 

het energieloket Jouw Huis Slimmer te lezen.  

Foto: gemeente Woerden.                         

Maquette als voorbeeld voor stappen zetten in de energietransitie  
De maquette van vier rijtjeshuizen met tuin dient als voorbeeld om zichtbaar te maken welke kleine 
of grote stappen huiseigenaren kunnen zetten in de energietransitie en bij het klimaatbestendig 
maken van de tuin. Het doel is om de maquette in te zetten om inwoners te informeren over 
mogelijke duurzame maatregelen. Het formaat van de maquette leent zich om mee te nemen naar 
bijeenkomsten. De woningen laten vier verschillende manieren zien om je huis te verduurzamen, van 
kleine tot hele ingrijpende maatregelen. Zo kan elke bewoner de stap in de duurzaamheids- en 
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klimaatreis kiezen die op dat moment bij hem of haar past. Door middel van verschillende 
maatregelen gaan de vier huizen van minimaal naar maximaal klimaatbestendig en energieneutraal. 
Door het overzicht van kleine en grote maatregelen is het voor elke inwoner aansprekend. Van 
ledlampen, isoleren, zonnepanelen tot aan warmtepompen. Met een korte uitleg per maatregel 
spreekt de maquette voor zich.  Door de komst van corona is de maquette vooral ingezet ter 
ondersteuning bij het maken van filmpjes. De maquette heeft in het NME gestaan als onderdeel van 
een evenement. Zodra bijeenkomsten weer mogelijk zijn wordt de maquette hier ook ingezet.  

 

Foto’s: gemeente Woerden en Oudewater 

Voormalig gemeentelijke woning op weg naar nul-op-de-meter  
In 2017 heeft de gemeente Woerden een woning verkocht, onder de voorwaarde dat de nieuwe 

eigenaren het nul-op-de-meter (NOM) zouden verbouwen. Wanneer het de nieuwe eigenaren zou 

lukken om na één jaar nul-op-de-meter te zijn zouden zij een financiële bijdrage van 20.000 euro 

ontvangen. In 2019 was de verbouwing klaar en in de zomers van 2019 en 2020 zijn metingen gedaan 

waaruit is gebleken dat de woning inderdaad NOM is, en zelfs extra energie opwekt. Een tweede 

voorwaarde voor het kopen van de woning was om samen met de gemeente bij te dragen aan 

kennisdeling. De woning is een goed voorbeeld waar andere bewoners van kunnen leren, 

bijvoorbeeld tijdens de Duurzame Huize Route. De woning is op dit online platform te vinden. Samen 

met de gemeente hebben de nieuwe eigenaren een video gemaakt over hun duurzame huis en heeft 

RTV Utrecht ook een item gemaakt samen met wethouder de Weger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: gemeente Woerden 
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Energieloket jouwhuisslimmer.nl  
Op het energieloket jouwhuisslimmer.nl kunnen bewoners terecht 

voor informatie over energie besparen en het verduurzamen van 

hun huis. Jouwhuislimmer.nl fungeert voor inwoners als eerste 

aanspreekpunt. De site bevat onder andere informatie over 

financieringsmaatregelen, initiatieven, inkoopacties en ervaringen. 

Het energieloket is in 2019 voortgekomen uit de samenwerking op 

regionaal verband in de U16. Om de bewoners beter te voorzien is er in 2020 een verbetersprint 

gemaakt om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Door deze verbetering heeft de 

website een frisse nieuwe uitstraling, is de navigatie verbeterd en zijn alle teksten herschreven naar 

B1-leesniveau. Met de website worden veel bewoners bereikt. In 2019 zijn 743 bezoekers op 

jouwhuisslimmer.nl/woerden geweest, waarvan 196 een aanvraag heeft gedaan voor een brochure 

of offerte om te verduurzamen. In 2020 zijn er 9.145 bezoekers geweest. 

Inwoners met vragen een antwoord geven en verdere hulp bieden   
De energietransitie is nieuw, ingewikkeld en complex. Als gemeente willen we de samenleving kennis 

laten maken met de energietransitie, ze helpen deze te begrijpen en connecties leggen tussen 

samenleving en een regeling, initiatief of expert. Inwoners kunnen vragen stellen via de mail 

(duurzaam@woerden.nl) of telefonisch contact (0348 428 945). Naast inwoners kunnen ook VvE’s, 

ondernemers en agrariërs met hun vragen terecht. De meeste vragen gaan over regelingen om een 

woning of bedrijfspand te verduurzamen, of over de plannen van de gemeente omdat de 

samenleving wil weten waar ze aan toe zijn. Naast het beantwoorden van vragen proberen we ook 

mee te denken en te helpen bij geconstateerde knelpunten. We leggen connecties door de 

betreffende persoon door te verwijzen naar bijvoorbeeld de juiste collega, een energie-initiatief of 

de website van het RVO. Het aantal vragen dat binnenkomt verschilt per periode. Gemiddeld zijn het 

twee vragen per mail en twee telefonische vragen per week. Ook de website voorziet als 

informatiekanaal waar men terecht kan met vragen. De vragen die we als gemeente krijgen vanuit de 

samenleving verwerken we op de website. In 2020 is de website verbeterd, voornamelijk in de 

toegankelijkheid, om te voorzien in de behoefte van de samenleving. 

Verkenning naar een aardgasvrij westelijk deel van het Schilderskwartier  
In 2017 is het initiatief om het westelijke deel van het Schilderskwartier te verduurzamen ontstaan 

vanuit de samenwerking tussen woningcorporatie GroenWest, netbeheerder Stedin en de gemeente 

Woerden. Het doel was om, in samenwerking met wijkbewoners, te verkennen of en hoe het 

Schilderskwartier voor 2030 van het gas af kan en wat daarbij komt kijken. Vanuit het VNG is subsidie 

beschikbaar gesteld in het kader van de Innovatieve Aanpakken. Hiermee is de begeleiding vanuit de 

gemeente gefinancierd. Er zijn verschillende informatieavonden georganiseerd en de gemeente 

bracht nieuwsbrieven uit om alle bewoners op de hoogte te houden. Eind maart 2021 is de 12de 

nieuwsbrief verstuurd. 

Op 11 april 2017 is een eerste bewonersavond georganiseerd, met circa 350 aanwezigen, waarin de 

bewoners werden geïnformeerd over de start van de verkenning naar een aardgasvrije wijk. Na deze 

avond hebben 20 bewoners zich aangemeld voor de klankbordgroep, een gemêleerd en kritisch 

gezelschap. De klankbordgroep is elke maand samengekomen om mee te denken gedurende de 

verkenning en het proces.  

Het meest haalbare alternatief om van het gas te gaan leek all-electric (warmtepomp). Om het ook 

betaalbaar te maken, is er in 2018 een rijkssubsidie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken aangevraagd. 

Deze subsidie is afgewezen. Vervolgens heeft wethouder de Weger tijdens een wijkbijeenkomst op 

mailto:duurzaam@woerden.nl
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30 oktober 2018 toegelicht dat er meer tijd nodig voor een alternatief voor aardgas en daarom 

voorlopig pas op de plaats wordt gemaakt. Op dit moment is er immers geen haalbaar en betaalbaar 

alternatief voor aardgas beschikbaar is voor deze wijk. Op verzoek van bewoners heeft de wethouder 

De Weger toegezegd een verkenning naar waterstof voor de wijk Schilderskwartier uit te voeren. De 

resultaten van deze verkenning zijn eind maart 2021 met de inwoners en de raad gedeeld. De 

resultaten zullen meegenomen worden bij de ontwikkeling van de Warmtevisie Woerden. In 2019 is 

in de wijk de Bewonersvereniging Schilderskwartier opgericht.  

De gemeente heeft geleerd van het proces “Verkenning naar een betaalbaar alternatief voor aardgas 

in Schilderskwartier”. We noemen een aantal leerpunten, die we meenemen bij de ontwikkeling van 

de warmtevise: 

• De overgang naar een andere warmtebron vraagt in Schilderskwartier meer tijd, 2030 is niet 

haalbaar en all-electiic (nu) niet betaalbaar. 

• De warmtetransitie doe je samen: gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. 

• Kijk breed naar een wijk, niet alleen vanuit de techniek. 

• ‘De bewoner’ bestaat niet. Er kunnen verschillende meningen bij een groep bewoners leven. 

• Kijk naar rollen en verantwoordelijkheden en bespreek ze. Overigens kunnen deze rollen en 

verantwoordelijkheden veranderen in de tijd. 

Goedkope lening voor energiemaatregelen  
Om bewoners een stap te laten zetten in de energietransitie en deze beter betaalbaar te maken 

biedt de gemeente Woerden voor inwoners een lening tegen gunstige voorwaarden om 

energiebesparende maatregelen in huis te treffen. De duurzaamheidslening is in 2011 vastgesteld in 

de Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011 (11R.00118), met als doel de bestaande 

woningvoorraad te verduurzamen. Met de lening kunnen huiseigenaren maatregelen treffen, zoals 

HR++ glas, spouwmuurisolatie of een warmtepomp. In 2020 is de lijst met 

duurzaamheidsmaatregelen die in aanmerking komen voor de lening aangepast, zodat deze passen 

bij de huidige keuzemogelijkheden en isolatiestandaarden (ZS00014672). De leningen lopen via een 

revolverend fonds dat beheerd wordt door SVN. In 2019 zijn er 9 leningen verstrekt. In 2020 is de 

lening pas aan het eind van het jaar opengegaan, omdat er toen weer voldoende financiële ruimte 

binnen het revolverend fonds beschikbaar was om leningen te verstrekken. De duurzaamheidslening 

is populair onder inwoners en de belangstelling is de afgelopen jaren gegroeid. Tussen 2017 en 2019 

was de beschikbare financiële ruimte binnen het revolverend fonds ieder jaar binnen een aantal 

maanden volledig bestemd. In 2021 zijn er 15 leningen verstrekt en nog een aantal in behandeling. 

De lening is gesloten in april 2021. In 2022 wordt deze weer opengesteld. 

Subsidie voor Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding  
Bewoners weten vaak niet welke stappen ze moeten zetten om hun huis te verduurzamen en in 

welke volgorde. De gemeente Woerden werkt daarom aan de mogelijkheid van een energie-adviseur 

voor uw huis. Het gaat om twee verschillende adviezen namelijk een eenmalig energieadvies en een 

trajectbegeleiding. De gemeente bereidt momenteel een regeling voor om Energieadvies aan huis en 

trajectbegeleiding te subsidiëren. Medio 2021 kunnen inwoners hiervan gebruik maken. Met deze 

subsidieregeling beoogt de gemeente Woerden inwoners te enthousiasmeren om stap-voor-stap de 

eigen woning te verduurzamen. Bij een Energieadvies aan huis wordt geadviseerd welke maatregelen 

en in welke volgorde genomen kunnen worden om de betreffende woning te verduurzamen. De 

subsidie wordt alleen verstrekt als één van de geadviseerde maatregelen is uitgevoerd. Om het 

treffen van de maatregelen te bevorderen, wordt in aanvulling op energieadvies aan huis ook 
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trajectbegeleiding aangeboden. Trajectbegeleiding is begeleiding bij onder andere het opstellen van 

kwaliteitscriteria ten behoeve van het opvragen van offertes, offerteaanvragen en begeleiding 

tijdens de daadwerkelijke realisatie van maatregelen. De subsidie voor Trajectbegeleiding wordt 

alleen verstrekt als de begeleiding binnen een jaar na afronding ervan heeft geresulteerd in een 

afgeronde realisatie van de maatregel(en). Voor 2021 en 2022 is er €36.000 beschikbaar gesteld. De 

raad wordt in het derde kwartaal van 2021 geïnformeerd over deze subsidie. 

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen  
In 2019 is de RRE opengesteld door het Rijk. Deze regeling heeft als doel het reduceren van CO2-

uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. Door middel van 

de RRE kan de gemeente projecten financieren die huiseigenaren stimuleren om kleine 

energiebesparende maatregelen te nemen. Gemeente Woerden heeft deze regeling, in samenspraak 

met de inwonersinitiatieven, aangevraagd in november 2019, en kreeg op 20 december 2019 de 

subsidie tot een bedrag van €332.700,- inclusief BTW toegekend. Een deel van de uitkering is 

beschikbaar gesteld aan de bewonersinitiatieven die samen activiteiten zullen verzorgen gericht op 

het treffen van energiebesparende maatregelen. Vanaf september 2020 zijn de eerste 

inloopavonden georganiseerd en is er een cadeaukaart ter waarde van €75,- per huishouden 

beschikbaar gesteld. Hiermee hebben inwoners kleine energiebesparende maatregelen kunnen 

nemen, zoals ledlampen, tochtstrippen of slimme thermostaten. De cadeaukaarten konden na 

activeren gebruikt worden bij de lokale Gamma, Praxis en Electro World de Groot. In het 

totaalbudget voor de cadeaukaart kunnen 3.700 huishoudens deelnemen. Na een week zijn ruim 

3.700 cadeaukaarten geactiveerd die van oktober 2020 tot en met mei 2021 besteed kunnen 

worden. Wanneer na mei en deel van de geactiveerde kaarten niet is gebruikt, is er budget over voor 

de tweede ronde. Voor deze reservelijst zijn 3.300 aanmeldingen. De projectuitvoering loopt door tot 

31 december 2021. Er wordt rekening gehouden met de actuele coronamaatregelen en de 

activiteiten en planning worden daar regelmatig op aangepast. Het werd snel opgepakt door de pers 

dat de cadeaukaarten na een week waren geactiveerd. Er waren minder cadeaukaarten beschikbaar 

dan de vraag vanuit inwoners. Voor een volgende keer zullen we daar beter op anticiperen en zullen 

we een beter risicomanagement hanteren. 

Als opvolger van de RRE is in november 2020 de Regeling Reductie Energie Woning (RREW) 

aangevraagd. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende 

maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan eigenaar-bewoners én 

huurders. De RREW is dus ook gericht op huurders en huurwoningen. De aanvraag is gedaan in 

samenwerking met dezelfde bewonersinitiatieven als de RRE, en ook GroenWest. Er is in november 

2020 een bedrag van €637.000 aangevraagd voor 7.000 woningen. Deze bijdrage is toegekend op 19 

februari 2021 

Pilot particuliere woningen tussen GroenWest-woningen 

Wanneer huurwoningen in bouwblokken van GroenWest worden gerenoveerd en verduurzaamd, 

heeft het zowel vanuit het oogpunt van de energietransitie als maatschappelijk gezien meerwaarde 

om de particuliere woningen tussen de te renoveren huurwoningen te betrekken bij de collectieve 

aanpak. Vandaar dat in samenwerking met woningcorporatie GroenWest de gemeente Woerden een 

pilot is gestart waarbij gekeken wordt of deze particuliere eigenaren mee willen doen en hoe de 

renovatie haalbaar en betaalbaar kan zijn. De gemeente onderzoekt welke financieringsopties er zijn 

voor de particuliere eigenaren. Vervolgens wordt er gekeken hoe de gemeente hierin kan 

begeleiden. Betaalbaarheid is één van de uitgangspunten van de raad voor de warmtevisie 

(19.004512). Voor de pilot krijgen de zeven woningeigenaren een voorstel om deel te nemen. Bij 

instemming zal vanaf juni 2021 de uitvoering starten, gevolgd door een evaluatie na de zomer. De 
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aannemer die voor woningcorporatie GroenWest werkt zal ook de particulieren een aanbod doen 

om deel te kunnen nemen aan de renovatie. Daarnaast biedt de gemeente Woerden hulp aan voor 

de financiering, zoals subsidie voor een financieel adviseur. Voor de particuliere eigenaren is het een 

kans om mee te liften op de plannen van de woningcorporatie. Omdat deze eigenaren mogelijk een 

kleine portemonnee hebben, zijn het aanbod en de financiële ondersteuning een kans om te kunnen 

verduurzamen. De lessen die de gemeente uit de pilot haalt worden meegenomen naar volgende 

projecten. Wanneer de pilot een succes blijkt te zijn kan deze methode vaker worden ingezet bij het 

verduurzamen van huizenblokken.  

Ondersteunen VvE's  
VvE’s zijn een complexe doelgroep in de energietransitie. Dat komt omdat voor energiebesparende 

maatregelen en andere warmtevoorzieningen alle leden moeten instemmen. En het wordt als lastig 

ervaren om de verduurzaming op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan. De gemeente 

informeert en ondersteunt de VvE's bij verduurzamen van hun panden. Verschillende VvE's hebben 

aangegeven bezig te zijn met de energietransitie en willen weten wat de gemeente voor hen kan 

betekenen. De gemeente is met vier VvE’s in overleg geweest in 2019 en 2020. Door gesprekken met 

het bestuur van de VvE's aan te gaan heeft de gemeente geholpen met de warmtevraag. Er is 

besproken welke veranderingen de VvE’s kunnen verwachten, wat dit inhoudt en hoe de VvE’s zich 

hierop kunnen voorbereiden. De rol van de gemeente is hierin informerend. 

 

Bedrijven 

Ondersteunen en stimuleren van het verduurzamen van bedrijven  
De verduurzaming van bedrijven vraagt om een andere aanpak dan voor inwoners. Vanaf 2018 zijn 

we begonnen met het ondersteunen en stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerrein 

Putkop, gevolgd door Barwoutswaarder in 2019. In 2018 heeft de gemeente Woerden samen met 

ETC en Ondernemend Harmelen gekeken hoe het bedrijventerrein Putkop verduurzaamd kan 

worden. Het doel van de samenwerking was om een adviesrapport op te stellen dat bedrijven in 

Putkop richting zou geven in de activiteiten die zij zouden kunnen ondernemen om te verduurzamen. 

Eind 2019 is dit rapport opgeleverd waaruit naar voren kwam dat, gezien de nieuwe staat van de 

panden, het meeste resultaat gehaald kon worden op ledverlichting en zonnepanelen. Echter heeft 

het advies niet tot concrete stappen geleid omdat ondernemers te weinig vertrouwen hebben in 

zonnepanelenaanbieders en dit buiten de focus ligt van hun eigen activiteiten. Door het onderzoek is 

wel meer urgentiebesef gekomen bij de ondernemers. Er is echter ook geleerd dat de 

energietransitie voor bedrijven een complexe transitie is. Op het bedrijventerrein Barwoutswaarder 

is in 2019 een werkgroep gestart bestaande uit vijf bedrijven op Barwoutswaarder. Deze werkgroep 

richt zich op de verduurzaming van het bedrijventerrein in combinatie met de 

herstructureringsopgave voor dit bedrijventerrein. Samen met de ondernemers is een plan opgesteld 

hoe de schuifruimte kan worden gebruikt bij het verduurzamen van het terrein. Tijdens een 

bijeenkomst in juni/juli 2019 is deze informatie gedeeld met de ondernemers. Ook is hier de oproep 

gedaan om duurzame maatregelen te treffen zoals het gebruik van zonnepanelen en ledverlichting. 

De gemeente heeft inzicht geboden in de mogelijkheden hiervoor. Door de komst van de brug 

Woerden West zijn de plannen on hold gezet. Eind 2020 is hier meer duidelijkheid over gekomen en 

kan het plan op duurzaamheid weer verder gaan. Voor zowel Barwoutswaarder en Putkop geldt dat 

een belangrijke les is dat intensief contact en het onderling delen van good practice helpt in het 

proces. Zo kunnen ondernemers ambassadeur zijn voor andere ondernemers.  
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In 2022 zal bekeken worden hoe een impuls te geven aan de collectieve aanpak van de 

verduurzaming van de twee bedrijventerreinen.  

Zon op bedrijfsdak  
De gemeente Woerden ziet kansen om daken in te zetten voor het opwekken van zonne-energie. 

Daarom stimuleert de gemeente bedrijven om zonnepanelen op het bedrijfsdak te plaatsen. In 2019 

is het project “zon op bedrijfsdak” gestart. In samenwerking met Greenspread en energiecoöperatie 

Woerden Energie zijn er in 2019 en 2020 twee informatieavonden georganiseerd voor ondernemers. 

Greenspread en Woerden Energie hebben vanuit hun expertise de ondernemers meegenomen in het 

maken van een businesscase, warmtescans en het aanvragen van subsidies. De avonden werden 

bezocht door 15 tot 20 ondernemers. Greenspread en Woerden Energie hebben de ondernemers 

een haalbaarheidsonderzoek aangeboden, waarvan 50% van de kosten door de gemeente zijn 

gesubsidieerd. Naar aanleiding hiervan zijn er in 2019 11 bedrijfsdaken van zonnepanelen voorzien. 

In 2020 is dit bij twee daken gebleven, door de coronacrisis is het bij een beperkt resultaat gebleven. 

Om ‘zon op dak’ een impuls te geven wordt in 2021 een programma opgesteld. 

 

Maatschappelijke organisaties 

Ook maatschappelijk organisaties moeten hun gebouwen verduurzamen om aan de opgave bij te 

dragen. Naast het eigen gemeentelijk vastgoed betreft dit zorggebouwen, schoolgebouwen, 

monumenten, musea en sportaccommodaties. Ook deze doelgroep kent een grote voorbeeldfunctie. 

In 2019 en 2020 lieten we ons meevoeren op ontwikkelingen van buitenaf.  

Green Deal Zorg 
De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor stimuleren van de verduurzaming van 

maatschappelijk vastgoed, waaronder de panden van zorginstellingen. In 2019 is de gemeente 

Woerden samen met de provincie gestart met de Green Deal Zorg, een overeenkomst om energie te 

besparen in zorginstellingen. In deze overeenkomst is opgenomen dat de zorginstellingen 

verschillende certificaten kunnen behalen, namelijk brons, zilver en goud. De verschillende 

certificaten staan voor het voldoen aan bepaalde duurzame eisen. Eind 2020 hebben de volgende 

zorginstellingen in Woerden een Green Deal Zorg certificaat behaald; 

• Careyn locatie Weddesteijn; zilveren certificaat 

• Antonius: bronzen certificaat 

• Reinaerde locatie Harmelen: bronzen certificaat 

Verduurzamen van sportverenigingen  
Sportverenigingen vragen de gemeente om ondersteuning bij de verduurzaming van de vereniging en 

het besparen van energie. De gemeente heeft hieraan gehoor gegeven door een tweetal sportcafés 

te organiseren en door trajectondersteuning van een energieadviseur aan te bieden. Op 28 mei 2019 

hebben het sportoverleg en de gemeente Woerden een interactieve workshop gehouden voor de 

sportverenigingen die moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Hier waren 11 

deelnemers aanwezig van 8 sportverenigingen. In de zomer van 2020 is er uit interviews met de 

sportverenigingen gebleken dat er voldoende animo is voor nog een sportcafé en dat er behoefte is 

aan professionele begeleiding voor het verduurzamen van de accommodaties en alles daaromheen. 

Een tweede sportcafé is vooruitgeschoven in tijd vanwege corona. 
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2.2 Spoor 2: De grote beleidstrajecten 
In 2019 is gestart met een participatief proces om te komen tot een afwegingskader grootschalige 

duurzame energie en een warmtevisie Woerden. De Routekaart Energietransitie heeft hiertoe kaders 

meegegeven. Daarnaast wordt binnen de U16 een Regionale Energiestrategie ontwikkeld voor 

duurzame elektriciteit en warmte.  

Afwegingskader voor grootschalige opwek duurzame energie  
De gemeente Woerden stelt samen met de 

samenleving een afwegingskader op voor 

grootschalige duurzame energieopwekking 

binnen de landelijke kaders van het 

Klimaatakkoord, waaronder windenergie en 

zonne-energie. Het afwegingskader dient als 

input voor de Regionale Energiestrategie en de 

Omgevingsvisie en als kader om aanvragen van 

ontwikkelaars te toetsen. In de Regionale 

Energiestrategie werken overheden met 

maatschappelijke partners, netbeheerders (voor 

gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en 

waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit (35 TWh), de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar 

duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De gemeente 

Woerden neemt hierbij zelf regie door een eigen lokaal afwegingskader voor grootschalige energie te 

ontwikkelen, dat zowel op technische haalbaarheid als maatschappelijke aanvaardbaarheid ingaat. 

Het eindresultaat is een kader waarin de voorwaarden worden benoemd voor de wijze waarop 

hernieuwbare energie een plek kan krijgen in het landschap. Hierdoor kunnen initiatieven op het 

gebied van grootschalig hernieuwbare energieopwekking (ruimtelijk) beoordeeld worden. 

     

De eerste stap heeft uit het opstellen van een startnotitie afwegingskader hernieuwbare 

energieopwekking bestaan (19r.00160). Deze heeft de raad op 6 juni 2019 vastgesteld. De tweede 

stap was het opstellen van een voorstel voor het participatieproces, welke is vastgesteld op 18 

december 2019 (19R.00892). Het participatieproces beschrijft op welke wijze de inbreng van de 

Woerdense samenleving een plaats krijgt bij het opstellen van een concept afwegingskader 

hernieuwbare energie. Door met de samenleving te spreken kunnen hun visies, belangen en 

inzichten worden verwerkt in het afwegingskader. Alle reacties opgehaald tijdens het 

participatieproces worden in het afwegingskader meegenomen, samen met een technische analyse, 

de ruimtelijke visie, het advies van experts over lokaal zeggenschapen gezondheid, milieu en 

veiligheid. Het participatieproces is opgedeeld in 3 fasen, respectievelijk; luisteren, in gesprek en 

keuzes maken. De eerste drie fases zijn afgerond.                                                                                       

Fase 1 ‘luisteren’ is gericht op het luisteren en ophalen van meningen in de samenleving. De 

uitkomsten van de eerste fase leverde dilemma’s op die in fase 2 ‘in gesprek’ aan de inwoners voor 

zijn gelegd om meer inzicht te krijgen in de keuzes van Woerden. Op 3 maart 2020 is de raad op de 

hoogte gebracht van de opbrengsten uit de eerste fase (20R.00117). Door corona is de planning van 

fase 2 aangepast. De raad is hier op 14 april 2020 van op de hoogte gesteld (20R.00376). Om met 

inwoners in gesprek te kunnen blijven zijn de bijeenkomsten omgezet naar online bijeenkomsten. De 

onlinebijeenkomsten hebben bestaan uit; Een webinar (23 april), twee online sessies (12 en 20 mei), 

een ruim langer doorlopende enquête en aanvullend ca. 10 kwalitatieve interviews met inwoners die 

niet betrokken zijn bij energie-organisaties of politiek. Op 14 juni2020 is de raad op de hoogte 
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gebracht van de opbrengsten uit de tweede fase (20R.00697) Fase 3 ‘keuzes maken’ is bedoeld om te 

toetsen of inwoners zich herkennen in het uitgewerkte concept-afwegingskader. Fase 3 startte met 

een RES-webinar op 9 september 2020. Een informatieve webinar in samenwerking met 7 andere 

U16 gemeentes, om inwoners te informeren over de doelstellingen van het Klimaatakkoord en over 

de RES U16. Er waren in totaal zo’n 200 deelnemers, waarvan 48 deelnemers uit de gemeente 

Woerden. Om ook in de gemeente zelf zo veel mogelijk mensen te bereiken zou fase 3 een vervolg 

krijgen met in iedere kern straatgesprekken, een fysieke inloopavond per kern, één onlineavond en 

gesprekken met jongeren. Door corona is een deel van de bijeenkomsten wel doorgegaan, en een 

deel niet. Door gebruik te maken van zo veel mogelijk verschillende werkvormen, momenten en 

locaties heeft een heel groot deel van de gemeente de kans gehad om een mening te geven of een 

reactie te sturen. In totaal zijn er tot nu toe tijdens het participatieproces zo’n 1.000 reacties 

ontvangen.                                                                                                                                                          

Naar verwachting worden de hoofdlijnen van het afwegingskader in maart of april 2021 ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd. In juni 2021 zal, naar verwachting, het volledige 

afwegingskader ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Na vaststelling door de raad 

wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.                                                     

Vooruitlopend op het afwegingskader heeft het 

CDA in 2020 een raadsinitiatiefvoorstel 

(19R.00000) ingediend om kleine windmolens, 

tot 20 meter, mogelijk te maken. Dit 

raadsinitiatief maakt het, onder voorwaarden, 

mogelijk om kleine windmolens tot een ashoogte 

van 15 meter te plaatsen in het buitengebied. De 

raad heeft op 23 april ingestemd met het 

raadsvoorstel en in december 2020 is de eerste 

kleine windmolen vergund en geplaatst. 

Foto’s participatiemoment februari (foto 1) en september 

(foto 2) 2020: gemeente Woerden   

De warmtevisie  
We werken samen met inwoners, ondernemers, woningcorporatie en maatschappelijke organisaties 

aan de Woerdense warmtevisie, die tevens als input dient voor de omgevingsvisie. De warmtevisie 

biedt inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de 

bestaande bebouwde omgeving. De werkzaamheden aan de warmtevisie vinden hun oorsprong in de 

afspraken in het klimaatakkoord, waarin gemeenten de regierol voor de warmtetransitie in de 

gebouwde omgeving kregen, evenals in de ambitie CO2-neutraal van het college van het 

gemeentebestuur. Aan de basis van het werk aan de warmtevisie ligt de door de raad vastgesteld 

startnotie warmtevisie Woerden (19.004512). Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de 

uitgangspunten voor het participatieproces Warmtevisie Woerden geamendeerd en vastgesteld. Op 

basis van dit besluit wordt in januari 2021 een participatietraject opgestart. De raad wordt over de 

planning en uitvoering hiervan begin 2021 geïnformeerd. De raad ontvangt dan ook de technische 

analyse die in de tweede helft van 2020 is uitgevoerd. Eind 2021 ontvangt de gemeenteraad een 

voorstel voor de Warmtevisie Woerden van het college.  

Interferentiegebieden voor bodemenergiesystemen  
De gemeente Woerden heeft in 2019 een verordening interferentiegebieden 

bodemenergiesystemen opgesteld. Deze is op 24 september 2019 vastgesteld door de raad 

(19R.00399). Door middel van deze verordening kan de ruimtelijke ordening van de ondergrond 
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worden geregeld zodat meerdere bodemenergiesystemen geïnstalleerd kunnen worden. Latere 

initiatieven hebben zo evenveel kans op het gebruik van aardwarmte als eerdere initiatieven. De 

verordening is tot stand gekomen in overleg met de provincie Utrecht en de regionale 

omgevingsdiensten. De plangebieden Snellerpoort, Middelland-Noord en het stationsgebied 

Woerden zijn aangewezen als interferentiegebieden. Vanaf eind 2020 wordt voor het eerste 

nieuwbouwgebied een bodemenergieplan opgesteld.  

Regionale Energiestrategie  
In 2019 is besloten als U16 samen met 16 gemeenten, de provincie, 4 waterschappen en Stedin te 

werken aan een Regionale Energie Strategie. Hierover zijn afspraken vastgelegd en bestuurlijk 

afgesproken in een startnotitie RES U16 (19.085637). In Nederland werken 30 regio’s aan een 

Regionale Energie Strategie. Samenwerking is belangrijk omdat niet iedere regio, en iedere gemeente 

binnen een regio, zelf in de behoefte van duurzame warmte en elektriciteit kan voorzien. 

Samenwerking met Stedin is nodig om aan te sluiten op de beschikbare capaciteit van de elektriciteit. 

Over het ontwerp-RES met concept bod van 1,8 TWh  is in U16 door de parlementen in juni 2020 

besloten. Hierbij zijn een aantal voorwaarden gesteld voor ondersteuning van het Rijk.  Om de 1,8 

TWh te kunnen realiseren ziet de U16 kansen om maximaal in te zetten op zonnepanelen op grote 

daken. 1,8 TWh is haalbaar door bijvoorbeeld 15% van de grote daken te benutten, 45 grote 

windmolens en 800 ha zonnepanelen. De gemeenteraad van Woerden heeft ingestemd met de 

ontwerp-RES met concept-bod (20R.00315), zij het dat het afwegingskader leidend is voor de 

bijdrage van de gemeente Woerden aan de RES 1.0. Op regio-niveau vindt het gesprek plaats met 

regionale stakeholders, bijvoorbeeld over de Energielandschappen RES-U16.  De lokale samenleving 

participeert in het afwegingskader. Op het gebied van duurzame warmte is het potentieel van een 

groot aantal duurzame warmtebronnen in beeld en wordt de technische, economische en ruimtelijke 

haalbaarheid onderzocht om de koppeling tussen warmtevraag en – aanbod te kunnen maken. 

Isolatie van gebouwen is een voorwaarde. In de zomer van 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin 

o.a. een regionaal bod en zoekgebieden voor grootschalige duurzame elektriciteit staan, voorgelegd 

aan de raad.  

 

2.3 Spoor 3: Eigen organisatie  
De gemeente neemt de regie om zijn eigen organisatie CO2 neutraal te maken. Hiermee wil de 

gemeente Woerden het goede voorbeeld geven.   

Op weg naar een CO2 neutrale eigen organisatie  
De gemeente Woerden heeft als doelstelling om als eigen organisatie CO2 neutraal te zijn in 2030. 

Het raadsbesluit ‘’Duurzaam met een doel’’, en de motie ‘’duurzaamheid: van Beleid naar Doen!’’ 

liggen hieraan ten grondslag. Deze doelstelling wordt opgepakt door de vakinhoudelijke teams van 

de gemeente Woerden. Cluster Energie neemt hierin de regie. Halverwege 2021 wordt een 

startnotitie voorgelegd aan de directie.  
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3. Samenvatting Duurzaamheidsmonitor 
 

Woerden in cijfers  

De CO2 uitstoot van gemeente woerden in 2018 was 288.743 Ton CO2. In 2015 was deze uitstoot 

ongeveer 312.000 ton CO2. Dit is een afname van iets meer dan 23.000 ton CO2 in drie jaar tijd. Naar 

verhouding is het aandeel van de gebouwde omgeving (privaat, publiek, en woningen) gedaald, en 

het aandeel van de industrie, landbouw, en verkeer & vervoer gestegen. Er blijft een relatief gelijke 

verdeling over de verschillende bronnen. Hierdoor is niet één bron waar duidelijk aandacht aan 

gegeven moet worden voor de besparing van CO2 uitstoot.  

De bijdrage van hernieuwbare energie aan ons energieverbruik is voor elektriciteit is met 5,7% 

verdubbeld sinds 2015, dit is voornamelijk te danken aan zonnepanelen. De bijdrage hernieuwbare 

warmte is 2.1% in 2018. Dit is geen significante stijging ten opzichte van 2015.  

Inleiding  

In het Actieplan CO2-neutraal 2030 zijn concrete actieplannen gedefinieerd en heeft de gemeente de 

uitvoering richting de energietransitie geschetst. Een belangrijke pijler hierbij is het belang van een 

monitoring van de transitie. Deze voetafdruk bestaat uit de CO2-uitstoot als gevolg van het 

energieverbruik binnen de gemeentegrenzen. De cijfers van 2018 worden vergeleken met 2015, het 

jaar waarin de gemeente het ‘actieplan CO2-neutraal 2030’’ heeft vastgesteld.  

 

Totale klimaatvoetafdruk 2018 in vergelijking met 2015 

De totale voetafdruk van de gemeente Woerden in 2018 was 288.743 Ton CO2. Dit is iets meer dan 

23.000 ton CO2 minder dan in 2015. De verdeling van de CO2 uitstoot per bron is weinig veranderd. 

De bronnen Verkeer en vervoer, industrie, en landbouw zijn lichtelijk gestegen. De bronnen 

gebouwde omgeving (privaat, publiek, en woningen) zijn lichtelijke gedaald.   

Doordat de verdeling van de CO2 uitstoot per bron weinig is veranderd blijft het zo dat er niet één 

bepaalde bron is aan te wijzen waarvoor veel aandacht nodig is. Alle bronnen leveren een 

significante bijdrage aan de klimaatvoetdruk. Voor de verschillende bronnen wordt de CO2-uitstoot 

bepaald aan de hand van gas, elektraverbruik en brandstofverbruik. In figuur 1 zijn de cijfers van 

2015 en 2018 naast elkaar gezet.  

Bij een tweetal sectoren zijn er grote uitschieters. Deze uitschieters zijn: groot-en detailhandel en 

reparaties van auto’s voor de gebouwde omgeving private sector, en wegverkeer op de buitenwegen 

bij verkeer en vervoer.  

 

 

Figuur 1: verdeling CO2 per bron & vergelijking tussen 2015 en 2018 
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Duurzame energie  

Binnen de gemeente is het niet alleen belangrijk om te kijken naar uitgestoten CO2, maar ook naar 

de lokale opwek van duurzame energie. Hernieuwbare elektriciteit bedraagt in 2018 5,7% van de 

totale elektriciteit gebruik. Dit is meer dan het dubbele ten opzichte van 2015, en is volledig 

afkomstig van geïnstalleerde zonnepanelen. Op 11% van de Woerdense woningen liggen 

zonnepanelen.  

Voor hernieuwbare warmte is het aandeel 2,1%, en bestaat voornamelijk uit houtstook. Dit is geen 

significant verschil ten opzichte van 2015. Daarbij staat de wenselijkheid van houtstook in Woerden 

ter discussie als hernieuwbare warmtebron wegens het effect op de gezondheid en luchtkwaliteit.  
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4. Activiteitenprogramma 2021 en 2022 
In het activiteitenprogramma 2021-2022 beschrijven we alle geplande activiteiten voor 2021 en 

2022. Zo nemen we u mee in de plannen voor 2021 en 2022 die bijdragen aan het behalen van onze 

doelstellingen. Voor het jaar 2022 zijn de activiteiten genoemd die doorlopen vanuit 2021. De 

activiteiten voor het jaar 2022 worden immers mede bepaald door de besluiten over het 

afwegingskader grootschalige duurzame energie en de warmtevisie Woerden. Daarnaast is er nog 

onduidelijkheid over het beschikbare budget, gelet op de besluitvorming bij de strategische 

heroriëntatie (€ 445.000,- minder budget vanuit Woerden) en de mogelijke procesgelden voor de 

energietransitie van het rijk.   

Per activiteit wordt in kaart gebracht waarom we inzetten op de activiteit, wat de activiteit beoogd te 

bereiken, hoe en waarmee (de middelen) we dat gaan doen. Het energiebudget bestaat uit ureninzet 

van het programmateam en een werkbudget. Hieronder staat een overzicht van de activiteiten. Er is 

een kaart gemaakt voor de activiteiten die veranderlijk zijn. Voor de activiteiten die nodig zijn om dit 

proces mogelijk te maken, de zogenaamde ‘going concern’, is geen kaart gemaakt. Deze staan 

hieronder schuingedrukt.  

Gestart is met de programmabrede activiteiten om vervolgens de onderverdeling te maken in de 

sporen uit de routekaart.  
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Programmabreed Energietransitie 

Jaarplan met visie op warmtetransitie en elektriciteitsopgave, incl monitoring 

Programmacommunicatie 

Regionale samenwerking (RES, Lopikerwaard, U-thuis) 

Bestuur en raad (PHO, kortlopende advisering, art 42, ea) 

P&C cyclus 

Advisering in plannen/projecten binnen de organisatie 

Gaswinning 

Niet inplanbare activiteiten 

 

Spoor 1 De samenleving : inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

Collectieve energie-initiatieven 

Regeling Reductie Energiebesparing 

Regeling Reductie Energiebesparing Woningen 

Subsidie energieadvies aan huis en trajectbegeleiding 

Duurzaamheidslening 

Vragen van inwoners en VVE 

Pilot verduurzaming koophuizen tussen GroenWest huurhuizen 

Duurzame bedrijven 

Zon op dak 

Zon in het demonstratieproject Veenboeren in Beweging 

Plan van aanpak Maatschappelijk Vastgoed 

Ondersteuning realisatie grootschalige energie opwek in 2022 

Uitvoering geven aan activiteiten uit warmtevisie Woerden in 2022 

Niet inplanbare activiteiten 

 

Spoor 2 De grote beleidstrajecten 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie 

Warmtevisie Woerden 

 

Spoor 3 Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed 

Coördinatie CO2 neutraal eigen organisatie met CO2 prestatieladder 

 
De niet-schuingedrukte activiteiten staan in de kaarten op de volgende pagina’s toegelicht. 
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4.1 Activiteiten Energietransitie Programmabreed 

 
Activiteit Jaarplan met visie op warmtetransitie en duurzame energie 

Waarom doen we het? Jaarlijks keuzes maken en doelstellingen formuleren, mede op basis 
van monitoring en evaluatie, die de activiteiten van het 
programmateam de gewenste richting opsturen. De energietransitie is 
een ontwikkelopgave dat maakt dat het nauwgezet volgen van de 
activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie 
belangrijk is om tussentijds te bepalen of we op koers liggen om de 
doelstelling te behalen en of we moeten bijsturen. 

Wat willen we 
bereiken?  

Een afgewogen visie met werkplan dat inzicht geeft in de activiteiten 
passend bij de ontwikkelingen en beschikbare budget en capaciteit. 
  

Wie willen we 
bereiken?  

Gemeenteraad en management 
 

Wat gaan we doen? Om te weten waar we staan wordt jaarlijks van de klimaatmonitor een 
rapportage opgesteld, daarnaast is er door NPRES een landelijk 
monitoringssysteem aangekondigd. Daarnaast monitoren we de 
resultaten van lopende activiteiten. Voor 2022 en verder vormen de 
besluiten over het afwegingskader en de warmtevisie het werkplan. 

Beoogde resultaten Een werkprogramma met visie en een uitvoeringsplan.   
Rol gemeente Regisseren 

Betrokken partijen RES U16, ODRU, maar steeds meer ook stakeholders, 
bewoners(initiatieven) en bedrijven(terreineen). 

Planning Gehele jaar 

Ureninzet  350 uur voor 2021 en 2022 

Werkbudget €2.000 voor 2021 en 2022 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

De omgeving verandert in de energietransitie sneller dan de plannen 
die we maken. We werken dan ook aan een bewegend werkplan. 
Immers de buitenwereld – inwoners, bedrijven, kansen subsidies, 
innovaties – gaat niet wachten tot het plan is uitgevoerd. Dit betekent 
dat met het werkplan flexibel moet worden omgegaan om nieuwe 
activiteiten op te pakken. Voortdurende afstemming over beschikbare 
capaciteit en werkbudget is nodig. 

 

  



  

28 
 

Activiteit Communicatie 

Waarom doen we 
het? 

Het bewustzijn rond de energieopgave vergroten en voorlichten over 
energie besparen en alternatieven voor aardgas. Laten zien wat er 
allemaal gebeurt in de gemeente en welke maatregelen je kunt nemen, 
(handelingsperspectief). Mensen bewust maken dat iedereen zijn steentje 
kan bijdragen, alleen/collectief. Mensen stap voor stap meenemen. 

Wat willen we 
bereiken?  
 

- Kennis en handelingsperspectief: Inwoners zijn zich er meer van bewust 
dat ze maatregelen kunnen nemen, wat dit ze op kan leveren en weten 
waar ze informatie kunnen vinden over deze maatregelen en over 
ondersteuning/financiering.  
- Inwoners weten dat er energie-initiatieven zijn en weten deze te vinden 
- Inwoners zijn zich bewust van de energieopgave. Belangrijk voor begrip 
en voor keuzes rond besparen, opwek en aardgas. 
- De norm is dat je bewust bent van energie(gebruik, opwek, besparen) 

Wie willen we 
bereiken?  

Alle inwoners, voornamelijk huiseigenaren. Hierbinnen bestaan 
verschillende doelgroepen. Ondernemers, maatschappelijke organisaties.  

Wat gaan we doen? Er vindt communicatie plaats, aanvullend op de projectcommunicatie, om 
inwoners structureel te informeren voor kennis, houding en gedrag. Zoals: 
- Op basis van het werkplan wordt er een communicatieplan gemaakt. 
- Laten zien wat er gebeurt in de samenleving d.m.v. interviews. Zo 
brengen we mensen die al bezig zijn, ambassadeurs, ook in beeld. 
- Onderzoek naar houding en gedrag om energiebeleid en communicatie 
zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij beleving doelgroepen (april 2021).  
- Continu bijhouden en (door)ontwikkelen van huidige 
communicatiemiddelen, zoals mailing, eigen website en energieloket. 
- Het energieloket en de Duurzame Huizenroute promoten. 
- Kijken welke mogelijkheden er zijn bij projecten om méér te 
communiceren, voor bewustzijn en informatie rond de energietransitie. 
- Kansen benutten om aan te sluiten bij bestaande middelen, zoals  
‘Iedereen doet wat’, en eerder The Green Make Over en Watt Nou. 

Beoogde resultaten Bijdrage aan de resultaten van het programma energie.  

Rol gemeente Informeren, voorlichten, stimuleren 

Betrokken partijen Interne afdelingen, Jouw Huis Slimmer, Duurzame Huizen Route, 
ambassadeurs, inwonersinitiatieven 

Planning Gehele jaar 

Ureninzet 1350 programma breed. Overige uren zijn opgenomen bij de activiteiten 
zelf (totaal ca 4000 uur voor communicatie)  

Werkbudget  2021 € 50.000 en 2022 € 30.000 (alleen programma breed, werkbudget 
voor activiteiten zelf vallen onder werkbudget activiteit) 

Welke risico’s zijn 
aan de activiteit 
gebonden en hoe 
kunnen deze worden 
beheerst? 

- Projectcommunicatie is vaak urgenter, het risico bestaat dat er binnen de 
dagelijkse gang van zaken geen tijd is. Dit wordt beheerst door prioritering 
in het activiteitenprogramma en de communicatie. 
- Er lopen een aantal grote beleidstrajecten die ook veel vragen van 
inwoners, er moet geen ‘informatie-overload’ zijn. Een werk- en 
prioriteitenplanning in het activiteitenprogramma beheersen dit, samen 
met een communicatieplan. 
- Communicatie is geen ‘oplossing’ voor de gevoeligheden, verschillende 
meningen en uitputtende vragen die er zijn over energie. In combinatie 
met beleid, bestuur en projecten en op basis van prioritering en planning 
kan communicatie wel bijdragen aan duidelijkheid en goede 
informatievoorziening.  

http://www.woerden.nl/energie
http://www.jouwhuisslimmer.nl/
http://www.jouwhuisslimmer.nl/
http://www.duurzamehuizenroute.nl/
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Activiteit Regionale samenwerking: RES U16, Lopikerwaard en U-thuis 

Waarom doen we het? Afstemming binnen regio U16 over het maken van keuzes voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de opslag en energie-infrastructuur die 
daarvoor nodig zijn.  

Wat willen we 
bereiken?  

Een RES 1.0 waarin een realistisch bod voor elektriciteit voor de 
periode tot 2030, inzicht in gevolgen voor energie-infrastructuur en 
een Regionale Structuur Warmte en een RES 2.0 in 2023. Daarnaast 
binnen U-Thuis samenwerken en kennisuitwisseling over particuliere 
woningen (ook energieloket jouwhuisslimmer.nl)  

Wie willen we 
bereiken?  

Inwoners Woerden, RES-U16, initiatiefnemers van wind- en zonne-
energie, raadsleden, Lopikerwaard gemeenten en andere 
buurgemeenten. 

Wat gaan we doen? RES 1.0 ontwikkelen en uitvoeren zodanig dat die past bij de agenda 
van Woerden. Kennis uitwisselen voor warmtetransitie particuliere 
woningeigenaaren. 

Beoogde resultaten Goed afgestemde  

• RES 1.0 met realistisch bod afgeleid uit afwegingskader 

• Uitvoeringsplan voor RES 1.0 

• Ontwikkelen RES 2.0 

• Energieloket Jouwhuisslimmer 

Rol gemeente Samenwerken, adviseren, regisseren, monitoren, informeren 

Betrokken partijen 15 gemeenten, de provincie, 4 waterschappen. Stedin en NMU. 

Planning Gehele jaar (besluit RES 1.0 in 2021, RES 2.0 2 jaar later) 

Ureninzet  1200 per jar 

Werkbudget  €10000 per jaar 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Tijdsvertraging in besluitvorming over Afwegingskader is risico voor 
planning besluitvorming RES 1.0 (immers afwegingskader is leidend 
voor RES 1.0).  
Daarnaast risico op provinciale inpassing als onvoldoende inspanning 
wordt geleverd. Te beheersen door zelf regie en verantwoordelijkheid 
te nemen. 
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Activiteit Nee, tegen gaswinning 

Waarom doen we het? Raad en college wensen geen olie- en gaswinning onder grondgebied 
Woerden 

Wat willen we 
bereiken?  

Voorkomen van olie- en gaswinning onder grondgebied gemeente 
Woerden en voorkomen van opsporen nieuwe olie- en gasvoorraden. 

Wie willen we 
bereiken?  

Ministerie van EZK, Tweede Kamer, concessiehouder Vermilion, 
bestuurlijk platform mijnbouwgemeenten 

Wat gaan we doen? • Onderzoeken van mogelijkheden bezwaar tegen besluit verkleining 
gaswinningsgebied 

• Landelijk agenderen modernisering mijnbouwwet in geest van 
Omgevingswet (meer belangen meewegen, ook bij verlenging van 
bestaande vergunningen). 

• Lobby bij provincie, rijk en Tweede Kamer tegen gas- en 
oliewinning onder grondgebied gemeente Woerden 

• Zorgdragen voor goede communicatie 

Beoogde resultaten • Voorkomen van gas- en oliewinning onder grondgebied Woerden. 

• Voorkomen van nieuwe opsporingen olie- en gasvelden onder 
grondgebied Woerden 

Rol gemeente 

Rollen kunnen zijn: 

regisseren, stimuleren, 

samenwerken, 

faciliteren, aanjagen, 

adviseren, informeren, 

handhaven. 

• Samenwerken met provincie, buurgemeenten en platform 

mijnbouwgemeenten om olie- en gaswinning te voorkomen  

• Samenwerken met Laat Woerden Niet Zakken  

• Informeren gemeenteraad over resultaten bezwaarprocedure en 
stand van zaken in dossier. 

Betrokken partijen • Stichting Laat Woerden Niet Zakken. 

• Provincie Utrecht. 

• Waterschap 

• Drinkwaterbedrijf Oase 
 

Planning • Bezwaarprocedure: eerste helft 2021 

• Overige activiteiten hele jaar 

Ureninzet  160 uur beide jaren 

Werkbudget Geen werkbudget beschikbaar  

Kosten advies & bezwaar voorlopig uit werkbudget energie. 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Gemeente heeft in mijnbouwwet zeer beperkte rol bij 
vergunningverlening voor olie- en gaswinning. De juridische kans op 
succes bij bezwaar- en beroepsprocedures is gering. Beheersen door bij 
elke stap bestuur om instemming te vragen en door waar mogelijk 
samen te werken met provincie en andere gemeenten. 
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4.2 Activiteiten spoor 1: De samenleving: inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties 
 

We willen iedereen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Dat doen we op 

een verschillende manieren: via communicatie en zichtbare projecten. De bewoners en bedrijven 

verkrijgen meer kennis, oa door het laten van voorbeelden.  

De ambassadeurs binnen de samenleving spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Zij dragen 

bij aan draagvlak en betrokkenheid. Bewoners zullen stap voor stap aan de slag gaan met de 

verduurzaming van de eigen woning.  

 

Vanuit de verkenningen op twee bedrijventerreinen is naar voren gekomen dat bedrijven met name 

geïnteresseerd zijn in energiebesparing met LED-verlichting en zonnepanelen. Hierop borduren we in 

2021 voort. Daarnaast wordt sterk ingezet op zon op dak. Ook start binnen het project Veenboeren 

in Beweging een pilot om samen met het gebied de mogelijkheden en effecten van zonnevelden in 

een plasdras-situatie en drijvende zonnevelen in het veeweidegebied te verkennen. 

Naast woningen en bedrijven/kantoren vormt het maatschappelijk vastgoed een bijzondere groep. 

Dit betreffen zorggebouwen, sportaccommodaties, onderwijsgebouwen, monumenten en musea.  
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Activiteit Collectieve Energie-initiatieven 
 

Waarom doen we het? Energie-initiatieven zijn erg belangrijk om de beweging van andere 
(actieve) inwoners in de energietransitie te versterken. Hiermee wordt  
de energietransitie steeds breder gedragen. 

Wat willen we 
bereiken?  

Versterken van lokale energie-initiatieven die met bewoners stappen  
zetten in de warmtetransitie. 

Wie willen we 
bereiken?  

Lokale energie-initiatieven: o.a. energiecoöperaties, informele 
buurtinitiatieven, stichtingen en verenigingen. 

Wat gaan we doen? • Paar keer per jaar afzonderlijk afstemmen met de energie-
initiatieven.  

• Openstelling van de subsidieregeling op de website met online 
aanvraagformulier en evaluatieverslag. Beheer van de aanvragen. 

Beoogde resultaten • Samenwerking versterken. 

• Financiering van en ondersteuning aan ongeveer 10 lokale energie-
initiatieven. 

Rol gemeente 

 

• Informeren via website, energieloket en communicatiekanalen. 

• Faciliteren via behandeling van aanvragen. 

• Stimuleren door mee te denken over de projectplannen en 
uitvoering.  

• Ruimte geven. 

Betrokken partijen Lokale energie-initiatieven die aanvragen indienen. 

Planning Beide jaren 

Ureninzet  225 uur per jaar 

Werkbudget  Voor subsidieverstrekking is € 24.000 beschikbaar voor 2021 en 2022 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Operationele opstartproblemen. Maatregel: goed controleren of 
via de website en JOIN aanvragen goed binnenkomen en kunnen 
worden afgehandeld.  

• Te weinig of te veel aanvragen. Maatregel: goed communiceren en 
monitoren en op de website bijhouden wat er aan % nog 
beschikbaar is.  
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Activiteit Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) Woerden 

Waarom doen we het? Inwoners van de gemeente Woerden ondersteunen en stimuleren 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de eigen woning 

Wat willen we 
bereiken?  

Inwoners bewust laten worden van de energieopgave. 
Kennis en handelingsperspectief bieden. Zodat inwoners stappen  
zetten in de energietransitie  

Wie willen we 
bereiken?  

Bewonersinitiatieven en huiseigenaren  

Wat gaan we doen? Door middel van de RRE kan de gemeente samen met 
inwonersinitiatieven huiseigenaren informeren over de 
warmtetransitie en stimuleren om kleine energiebesparende 
maatregelen te nemen. Activiteiten zijn adviezen aan huis, 
warmtescans, verstrekking kleine energiebesparende maatregelen, 
informatiebijeenkomsten, informatieverstrekking via lokale krant en 
sociale media. 

Beoogde resultaten • 3700 eigenaar-bewoners krijgen kleine energiebesparende 
maatregelen (en deels warmtescans en energieadvies aan huis) die 
ze zelf kunnen aanbrengen. 

• Tientallen eigenaar-bewoners krijgen advies over 
energiebesparing. 

Rol gemeente 

 

• Regie op uitvoering. 

• Stimuleren energiebesparing. 

• Samenwerken met lokale initiatieven. 

• Informeren via bijeenkomsten. 

Betrokken partijen • Inwonersinitiatieven: Duurzaam Woerden, Energiegroep Woerden 
Warmtescan groep, Wijkplatform Molenvliet, Bewonersvereniging 
Schilderskwartier Woerden. 

• Leverancier cadeaukaart – Sherki. 

• Energieloket Jouw Huis Slimmer. 

• Bouwmarkten – Electro World de Groot, Intergamma, Praxis. 

Planning • Initieel: 20 december 2019 tot 31 december 2020 

• Twee keer uitvoering door het Rijk verlengd i.v.m. 
coronamaatregelen – eerst tot 31-3-2021 en daarna tot 31-12-
2021. 

Ureninzet  240 uur in 2021 

Werkbudget  Rijksmiddelen ontvangen voor € 332.700 (komt dus niet uit 

werkbudget energie) 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Coronamaatregelen zorgt voor vertraging. Daarom heeft het Rijk 
het project verlengd. Maatregel: zodra bouwmarkten weer 
opengaan, zorgen dat de cadeaukaart snel besteed wordt door de 
eerste groep en daarna voor de reservelijst.  

• Teleurstelling bij inwoners over niet in aanmerking komen voor 
cadeaukaarten of niet kunnen besteden. Maatregel: proactief en 
helder communiceren via de kanalen. 

 

  



  

34 
 

Naam activiteit Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Woerden 

Waarom doen we het? Inwoners van de gemeente Woerden ondersteunen en stimuleren 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de eigen woning 

Wat willen we 
bereiken? (doel) 

Inwoners bewust laten worden van de energieopgave. 
Kennis en handelingsperspectief bieden. Zodat inwoners stappen  
zetten in de energietransitie. 

Wie willen we 
bereiken? (doelgroep) 

Bewonersinitiatieven, huiseigenaren en huurders. 

Wat gaan we doen? De gemeente kan samen met inwonersinitiatieven huiseigenaren en 
huurders informeren over de warmtetransitie en stimuleren om kleine 
energiebesparende maatregelen te nemen. Activiteiten zijn adviezen 
aan huis, warmtescans, verstrekking kleine energiebesparende 
maatregelen, informatiebijeenkomsten, informatieverstrekking via 
lokale krant en sociale media. 

Beoogde resultaten • 7000 eigenaar-bewoners en huurders krijgen kleine 
energiebesparende maatregelen (en deels warmtescans en 
energieadvies aan huis) die ze zelf kunnen aanbrengen. 

• 650 eigenaar-bewoners en huurders krijgen algemeen advies over 
energiebesparing. 

Rol gemeente 

 

• Regie op uitvoering. 

• Stimuleren energiebesparing. 

• Informeren via bijeenkomsten. 

• Samenwerken met lokale initiatieven en verhuurders. 

Betrokken partijen • Inwonersinitiatieven: Duurzaam Woerden, Energiegroep Woerden 
Warmtescan groep, Wijkplatform Molenvliet, Bewonersvereniging 
Schilderskwartier Woerden. 

• Woningcorporatie: GroenWest. 

• Leverancier cadeaukaart – Sherki. 

• Bouwmarkten – Electro World de Groot, Intergamma, Praxis. 

• Communicatiebureau – te bepalen. 

Planning 1 april 2021 tot 31 juli 2022 (formele periode) 

Ureninzet  320 uur in 2021 en 180 in 2022 

Werkbudget € 637.000 aan rijksmiddelen toegekend gekregen (komt dus niet uit 

energiebudget) 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Onvoldoende bereik van huurders. Maatregel: hier een goed plan 
voor maken voor de uitvoering.  

• Onvoldoende of teveel belangstelling voor gebruik van de 
cadeaukaart. Maatregel: heldere communicatie of extra publiciteit 
aan geven.  

• Na activatie cadeaukaart te weinig besteed in de bouwmarkten in 
de gestelde periode. Maatregel: tweede/derde ronde voor andere 
inwoners.  

• Onduidelijkheid bij inwoners over de mogelijkheden van de 
cadeaukaart. Maatregel: hulplijnen (mail, telefoon) extra onder de 
aandacht brengen. 
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Activiteit Subsidieregeling Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding 

Waarom doen we het? Inwoners van de gemeente Woerden ondersteunen en stimuleren 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de eigen woning 

Wat willen we 
bereiken?  

Inwoners bewust laten worden van de energieopgave. 
Kennis en handelingsperspectief bieden. Zodat inwoners stappen  
zetten in de energietransitie 

Wie willen we 
bereiken?  

Huiseigenaren. 
 

Wat gaan we doen? • Selectie, beoordeling en afspraken maken met geschikte 
energieadviseurs.  

• Openstelling van de subsidieregeling op de website met online 
aanvraagformulier. Onder de aandacht brengen. 

• Beheer van de aanvragen. 

Beoogde resultaten • Verstrekking van ongeveer 67 energieadviezen aan huis. 

• Verstrekking van ongeveer 60 trajectbegeleidingen. 

Rol gemeente 

 

• Informeren via website, energieloket en communicatiekanalen. 

• Faciliteren via behandeling van aanvragen. 

• Samenwerken met energieadviseurs. 

Betrokken partijen Energieadviesbureaus   

Planning Gehele jaar 

Ureninzet  375 uur per jaar 

Werkbudget  €40.000 in 2021 en 2022, waarvan voor subsidieverstrekking € 36.000 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Selectie, beoordeling en afspraken maken met geschikte 
energieadviseurs kan tijdrovender zijn dan verwacht. Maatregel: 
goed verkennen in provincie Utrecht welke adviseurs worden 
aangeraden en voldoende tijd beschikbaar hebben om het proces 
te doorlopen.  

• Vertraging van openstelling subsidieregeling. Maatregel: tijdig 
website en aanvraagformulier klaar hebben. 

• Vertraging van ingediende aanvragen na openstelling 
subsidiestelling. Pas na het treffen van maatregelen kan er subsidie 
worden aangevraagd voor het geleverde energieadvies en 
trajectbegeleiding. Maatregel: goed communicatieplan om de 
subsidieregeling onder de aandacht te brengen.  

• Te weinig of te veel aanvragen. Maatregel: goed communiceren en 
monitoren en op de website bijhouden wat er aan % nog 
beschikbaar is. 

• Operationele opstartproblemen. Maatregel: goed controleren of 
via de website en JOIN aanvragen goed binnenkomen en kunnen 
worden afgehandeld.  
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Activiteit Duurzaamheidslening Woerden 

Waarom doen we het? Inwoners van de gemeente Woerden ondersteunen en stimuleren 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de eigen woning 

Wat willen we 
bereiken?  

Kennis en handelingsperspectief bieden. Zodat inwoners stappen  
zetten in de energietransitie 

Wie willen we 
bereiken?  

Huiseigenaren. 

Wat gaan we doen? • Ongeveer 16 leningen verstrekken door aanvragen te controleren 
en af te handelen. 

• Onder de aandacht brengen. 

Beoogde resultaten Verduurzaming van ongeveer 16 woningen.  

Rol gemeente 

Rollen kunnen zijn: 

regisseren, stimuleren, 

samenwerken, 

faciliteren, aanjagen, 

adviseren, informeren, 

handhaven. 

• Informeren via website, energieloket en communicatiekanalen. 

• Faciliteren via behandeling van aanvragen.  

• Stimuleren door mee te denken over type maatregelen. 

Betrokken partijen SVn 

Planning 2021 en 2022 (start begin van het jaar, duur is afhankelijk van hoe snel 

het fonds leeg is). 

Ureninzet  100 uur per jaar 

Werkbudget  € 7.000 euro per jaar 

Revolverend duurzaamheidsfonds: per jaar zal ongeveer € 100.000 

beschikbaar zijn voor het verstrekken van leningen 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Te weinig of te veel aanvragen. Maatregel: goed communiceren en 
monitoren en op de website bijhouden wat er aan % nog 
beschikbaar is.  

• Er zijn verder geen serieuze risico’s, SVn doet namelijk het 
financiële beheer. 
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Activiteit Vragen van inwoners en VVE’s 

Waarom doen we het? De energietransitie is voor veel mensen nieuw. Inwoners en VVE’s met 
vragen over de energietransitie kunnen bij de gemeente terecht.  

Wat willen we 
bereiken?  

Wegnemen van onduidelijkheid bij inwoners. Stimuleren en verbinden 
wat uiteindelijk kan resulteren in investeringen en of acties door 
inwoners met als doel minder energie te verbruiken. 
 

Wie willen we 
bereiken?  

Alle inwoners van de gemeente Woerden, incl VVE’s 
 

Wat gaan we doen? Zodra vragen binnenkomen worden deze z.s.m. beantwoord zowel via 
de mail als waar mogelijk via de telefoon. Collega’s uit team energie 
maar ook uit andere teams binnen de gemeente worden betrokken om 
tot duidelijk en volledig antwoord te komen. Eventueel volgt een 
bezoek bij een inwoner of VVE. 
 

Beoogde resultaten Tevreden inwoners die aan de slag kunnen met de antwoorden die zij 

hebben gekregen. 

 

Rol gemeente 

 

Stimuleren, adviseren, informeren en verbinden 

Betrokken partijen Collega’s binnen de organisatie van de gemeente Woerden 

 

Planning Doorlopende activiteit 

 

Ureninzet  400 uur per jaar 

Werkbudget  €10000, mn voor kennisdeling VVE’s 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Inwoners krijgen een antwoord waar ze niet tevreden mee zijn. 
Hiermee kunnen ze naar de pers o.i.d. stappen. Om vanuit de 
gemeente informatie zo correct mogelijk over te brengen is consultatie 
van collega’s binnen team Energie maar ook daarbuiten cruciaal. 
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Activiteit Pilot verduurzaming koophuizen tussen GroenWest huurhuizen 

Waarom doen we het? In de gemeente Woerden zijn in complexen van 
woningbouwcorporatie GroenWest, panden verkocht aan de 
bewoners. In deze pilot willen we leren hoe deze huiseigenaren mee 
kunnen doen met renovatieprojecten/verduurzamingsprojecten van 
GroenWest. 
 

Wat willen we 
bereiken?  

7 woningen in prive-eigendom binnen GroenWest blokken 
verduurzamen. (spouwmuur-isolatie, HR++ glas, Mechanische 
ventilatie) Gemeente, Provincie en corporatie leren hoe dit aan te 
pakken. 
 

Wie willen we 
bereiken?  

Eigenaar-bewoners van de 7 woningen in twee woningblokken aan de 
Iepenlaan. 
 

Wat gaan we doen? De eigenaren van de 7 woningen krijgen een aanbod om hun huis te 
verduurzamen. Daarbij worden ze begeleid bij het maken van de 
investeringsbeslissing en bij het financieren van de renovatie. In het 
project wordt ervaring opgedaan over het ontzorgen van bewoners in 
het besluitvormingsproces en bij het regelen van passende 
financiering. De provincie Utrecht wordt  betrokken bij de 
voorbereiding en de evaluatie van de pilot. 
 
 
 

Beoogde resultaten Vier tot zeven tevreden eigenaarbewoners, die adviezen hebben 

ingewonnen en mogelijk een zinvolle en betaalbare investering in hun 

woning hebben gedaan. 

Een aanpak voor vergelijkbare projecten op basis van de leerervaringen 

in het pilotproject. 

 

 

Rol gemeente 

 

Faciliteren van de woningeigenaren. Samenwerken met de 
woningcorporatie GroenWest door samen ervaring op te doen. 

Betrokken partijen Woningeigenaren, aannemer, bewonersbegeleider, GroenWest, 

financieel en energie-adviseurs, warmtefonds, banken, Provincie 

Utrecht 

 

Planning 2021 

 

Ureninzet  275 

Werkbudget  €10000 in 2021 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Betaalbaarheid. Als gemeente reiken we de inwoners mogelijkheden 
voor subsidie en lening aan die nu beschikbaar zijn. 
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Activiteit Duurzame bedrijven 

Waarom doen we het? Bedrijven inzicht te geven over wettelijke verplichtingen voor energie-
investeringen en daarnaast informeren en stimuleren om gezamenlijk 
stappen te zetten. 

Wat willen we 
bereiken?  

Bedrijven voldoen aan de wet en de eerste stappen te zetten in de 
energietransitie. 

Wie willen we 
bereiken?  

Alle bedrijven van de gemeente Woerden 
 

Wat gaan we doen? Bedrijven informeren, stimuleren en ondersteunen bij het zetten van 
stappen. 

Beoogde resultaten Collectieve aanpak met gezamenlijke ambitie op 2 bedrijventereinen  

 

 

 

 

Rol gemeente 

 

Stimuleren, adviseren, informeren en verbinden 

Betrokken partijen Collega’s binnen de organisatie van de gemeente Woerden 

 

Planning Doorlopende activiteit 

 

Ureninzet  200 uur in 2021 en 400 uur in 2022 

Werkbudget  €10000 in 2021 en €30000 in 2022 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 
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Activiteit Zon op bedrijfsdaken 

Waarom doen we het? 
 

De potentie van daken benutten voor zonnepanelen, om meer 
duurzame energie te realiseren.  
 

Wat willen we 
bereiken?  

Meer (boeren)bedrijven voorzien hun dak van zonnepanelen. 

Wie willen we 
bereiken?  

Inwoners, bedrijven en agrariërs. 
 

Wat gaan we doen? - Kennis delen over mogelijkheden zon op dak 
- Kennis delen over en ondersteunen bij subsidie-mogelijkheden 
- Afstemmen met Stedin in verband met netwerkimpact 
- Onderzoeken koppeling met asbestsanering 

Beoogde resultaten Kunnen we hier iets van een getal noemen Krispijn?? 

 

 

Rol gemeente 

 

Informeren, Stimuleren, adviseren, samenwerken en verbinden 

Betrokken partijen Stedin, RES U16 

 

Planning Zomer 2021 tot eind 2022 

 

Ureninzet  300 uur in 2021 en in 2022 

Werkbudget  €15.000 in 2021 en € 30.000 in 2022 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Bereidheid bedrijven mee te doen. De risico’s worden beheerst door 
een gezamenlijke aanpak op te stellen met betrokken partners.  
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Activiteit Zon in het demonstratieproject Veenboeren in Beweging 

Waarom doen we het? 
 

Samen met Veenboeren kennis en feiten op halen over de wijze 
waarop energielandschappen een bijdrage kunnen leveren bij het 
remmen van bodemdaling en toekomstbestendige boerenbedrijven in 
het veenweidegebied.  

Wat willen we 
bereiken?  

Inzicht krijgen over de mogelijkheden en effecten van 1) zonnevelden 
in een plas dras situatie en 2) drijvende zonnevelden in het 
veenweidegebied 

Wie willen we 
bereiken?  

Veenboeren 
 

Wat gaan we doen? Onderzoeksvragen beantwoorden: 
1. Onder welke voorwaarden en technische benodigdheden is 

zon in te passen in het veenweidegebied? 
2. Hoe landschappelijk in te passen? 
3. Welke impact heeft het (oa bodem/waterkwaliteit, 

biodiversiteit, weidevogels) 
4. Levert het maatschappelijk en economische baten op? 

Beoogde resultaten Het op doen van praktijkkennis, zodat de kennis en ervaring van 

zonnevelden op veenweide vergroot wordt. 

Rol gemeente 

. 

Samenwerken, adviseren, informeren 

Betrokken partijen Veenboeren, waterschap, provincie en kennisinstellingen 

Planning Zomer 2021 tot zomer 2022 

 

Ureninzet  200 uur in 2021 en 175 uur in 2022 

Werkbudget  Wordt gefinancierd vanuit project Veenboeren in Beweging. 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Onderzoek vraagt tijd. Verwachtingen managen en daarnaast goede 
informatievoorziening gedurende het traject is dan ook belangrijk. 
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Naam activiteit Plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

 

Waarom doen we het? Het maatschappelijk vastgoed, niet zijnde ons eigen gemeentelijk 
vastgoed, is een aparte doelgroep die een andere benadering vraagt.  

Wat willen we 
bereiken? (doel) 

Een plan om gebruikers van maatschappelijk vastgoed te motiveren en 
te stimuleren om bij te dragen aan verduurzaming van de door hen 
gebruikte gebouwen.  

Wie willen we 
bereiken? (doelgroep) 

Enerzijds de gebruikers van het maatschappelijk vastgoed dat in bezit 
van de gemeente is en anderzijds de gebruikers en eigenaren van het 
overige maatschappelijk vastgoed. Het gaat om zorggebouwen, 
sportaccommodaties, onderwijsgebouwen, monumenten en musea.    

Wat gaan we doen? Onderzoeken om welke panden het gaat, welke gebruikers het betreft, 
wat de invloed is die gemeente Woerden heeft, en hoe het 
verduurzamen georganiseerd zou kunnen worden. Verdere uitwerking 
zal vooral gericht zijn op kennis verspreiden, stimuleren, 
enthousiasmeren en motiveren.  

Beoogde resultaten Het bevorderen en stimuleren van het verduurzamen van het 

maatschappelijk vastgoed, om daarmee bij te dragen aan CO2-

reductie.  

Rol gemeente 

 

• Informeren bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten 

• Stimuleren met inzet van bijvoorbeeld subsidies 

• Faciliteren  

Betrokken partijen Team Vastgoed, Sociaal Domein i.v.m. organisaties met een 

financiersrelatie (subsidies), beheerders en gebruikers van het 

maatschappelijk vastgoed.  

Planning Q2 PvA en verder gedurende het jaar 2021 op basis van vraag  

Ureninzet) 500 uur in 2021, hiervan is 50 voor reguliere ondersteuning sport- en 

zorginstellingen 

Inzet 2022 is afhankelijk van keuzes pva en van procesgelden rijk (ca 

300). 

Werkbudget Energie  €10.000 afhankelijk van pva en procesgelden rijk 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst?  
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Activiteit Ondersteuning realisatie grootschalige energie opwek in 2022  

Waarom doen we het? Meer duurzame elektriciteit opwekken binnen de gemeente Woerden.  
 

Wat willen we 
bereiken?  

Door een zorgvuldige participatie via gebiedsprocessen, voor de door 
de raad open gestelde zoekgebieden zon en wind, zon- en 
windprojecten mogelijk maken met maatschappelijke acceptatie en 
lokaal eigendom. 
 

Wie willen we 
bereiken?  

Initiatiefnemers en de inwoners in de omgeving van het zoekgebied. 
Belanghebbenden, zoals landschappelijke organisaties. 

Wat gaan we doen? Visie op participatie in wind- en zonprojecten uit Afwegingskader 
implementeren. 
Gebiedsprocessen voor participatie inrichten, nadat in de zomer van 
2021 door de raad over het afwegingskader is besloten. 
 

Beoogde resultaten Realiseren van projecten voor duurzame elektriciteit. De grootte van 

de opgave volgt uit het besluit over het afwegingskader. 

 

Rol gemeente 

 

Samenwerken, begeleiden, adviseren, informeren 

Betrokken partijen Bewoners uit de zoekgebieden (ook over de gemeentegrens heen); 

actieve bewoners uit bijv. dorpsraden, verenigingsleven,  in 

duurzaamheid geïnteresseerde bewoners. Energiecoöperaties,  

organisaties die opkomen voor milieu, natuur, landschap, 

cultuurhistorie, recreatie,  grondeigenaren, landbouw, 

waterbeheerders, het bedrijfsleven en Stedin 

Planning januari 2022 – december 2022 

 

Uren 2000 (mede afhankelijk van procesgelden rijk) 

 

Werkbudget  €75.000 in 2022 (mede afhankelijk van procesgelden rijk) 

 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Projecten dienen vóór 2025 vergund te zijn, terwijl een zorgvuldig 
gebiedsproces tijd vraagt. Daarom zullen we heel bewust vanaf het 
begin een brede groep belanghebbende betrekken in het 
gebiedsproces. 
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Activiteit Uitvoering geven aan activiteiten voortvloeiend uit warmtevisie 

Waarom doen we het? We gaan stap voor stap aan de slag met de overstap van aardgas naar 
duurzame warmte. De Warmtevisie is een beleidsdocument dat 
daarvoor de kaders geeft. Dit wordt eind 2021 vastgesteld. Duidelijk is 
al wel dat we in 2022 aan de slag moeten om het doel voor 2030 te 
halen. Dan moet een vijfde van de woningen verduurzaamd zijn. 
 

Wat willen we 
bereiken?  

In 2022 worden de eerst stappen gezet richting aardgasvrij. Daarbij zal 
het veelal gaan om isoleren. Ook moet er binnen en buiten de 
gemeente expertise worden opgebouwd en moet er veel 
georganiseerd worden om effectief en efficiënt met inwoners en 
ondernemers aan de slag te gaan 
 

Wie willen we 
bereiken?  

Inwoners, en ondernemers en andere betrokkenen 
 

Wat gaan we doen? Wat we precies gaan doen wordt bepaald in de warmtevisie.   
 

Beoogde resultaten Meer kennis in de samenleving over de warmtetransitie 

Inwoners en ondernemers die aan de slag zijn met (isolatie)projecten 

Versterken kennis binnen de gemeente over warmte en participatie 

 

Rol gemeente 

 

Informeren en faciliteren van inwoners en ondernemers. 
Uitvoeren van onderzoek naar technische mogelijkheden 

Betrokken partijen Inwoners(verenigingen), Ondernemers(verenigingen), wijk- en 

dorpsplatforms, Stedin, GroenWest, Hoogheemraadschap, vastgoed-

eigenaren, gemeentelijke organisatie,  

 

Planning januari 2022 – december 2022 

 

Ureninzet  4000 (afhankelijk van procesgelden rijk) 

Werkbudget  €250.000 (afhankelijk van procesgelden rijk) in 2022 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Lastige participatietrajecten in buurten, zorgen over betaalbaarheid, 
onduidelijkheid en te krappe budgetten vanuit de rijksoverheid. 
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 4.3 Activiteiten spoor 2: De grote beleidstrajecten 
Activiteit Warmtevisie Woerden  

Waarom doen we het? De warmtevisie is een beleidsdocument dat beschrijft hoe we in 
Woerden de transitie naar duurzaam verwarmen gaan uitvoeren en    
wordt opgesteld om richting te geven aan de warmtetransitie. 
Inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en de ambtelijke 
organisatie kunnen erop voortbouwen.  
 

Wat willen we 
bereiken?  

Inzicht in de opties om tot 2030 te werken aan het verduurzamen van 
de warmtevoorziening (inclusief energiebesparing) in de gemeente 
Woerden, de route tot 2030 en perspectief op de situatie in 2050, als 
het einddoel CO2-neutraal wonen en werken bereikt moet zijn. Het 
participatieproces voor de Warmtevisie draagt bij aan begrip en 
draagvlak voor de gekozen routes naar CO2-vrije warmte. 
 
 

Wie willen we 
bereiken?  

Inwoners, en ondernemers en andere betrokkenen 
 

Wat gaan we doen? Opstellen van de Warmtevisie Woerden, onder andere op basis van de 
technische analyse   in een participatieproces met inwoners, 
ondernemers en andere betrokkenen.  
 

Beoogde resultaten Door de raad vastgestelde Warmtevisie Woerden  

Meer kennis in de samenleving over de warmtetransitie 

 

Rol gemeente 

 

Regisseren van het opstellen van de door de raad vast te stellen visie. 
Faciliteren van gesprekken tussen betrokkenen. 
Informeren van inwoners en ondernemers. 

Betrokken partijen Inwoners(verenigingen), Ondernemers(verenigingen), wijk- en 

dorpsplatforms, Stedin, GroenWest, Hoogheemraadschap, vastgoed-

eigenaren, gemeentelijke organisatie,  

 

Planning januari 2021 – december 2021 

 

Ureninzet  2100 uur 

Werkbudget €110.000 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Politiek lastige keuzes, zorgen over betaalbaarheid, onduidelijkheid en 
te krappe budgetten vanuit de rijksoverheid. 
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Activiteit Afwegingskader duurzame energie Woerden 

Waarom doen we het? Opstellen Afwegingskader duurzame energie Woerden 

Wat willen we 
bereiken?  

Een afwegingskader opstellen om initiatieven voor wind- en zonne-
energie te kunnen beoordelen en dit ruimtelijk mogelijk maken in 
ruimtelijke instrumentarium. 

Wie willen we 
bereiken?  

• Inwoners Woerden 

• Inwoners buurgemeenten nabij mogelijke zoekgebieden 

• Initiatiefnemers van wind- en zonne-energie 

•  

Wat gaan we doen? Raadsvoorstel Afwegingskader duurzame energie opstellen 
 

Beoogde resultaten • Bepalen van voorwaarden (wensen en eisen) aan initiatieven voor 
duurzame elektriciteitsproductie 

• 50% lokaal eigendom bij grootschalige duurzame 
elektriciteitsproductie 

• Bepalen van bijdrage Woerden aan bod regionale energiestrategie 
(RES-U16) mbt duurzame elektriciteitsproductie 

• Duidelijkheid voor raad, inwoners en initiatiefnemers over 
voorwaarden (wensen en eisen) die gelden voor duurzame 
elektriciteitsproductie. 

Rol gemeente 

 

• Regisseren: opstellen beleidskaders 

• Informeren over beleidskaders 

• Handhaven van beleidskaders 

• Stimuleren van zon op dak 

Betrokken partijen Energiecoöperatie Woerden Energie, Gebiedscoöperatie Ons 
Polderhart. Gebiedscommissie Utrecht West, RES-U16, Provincie 
Utrecht, Bedrijfsleven, Inwoners, Landschappelijke organisaties, Stedin, 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 

 

Planning • Bestuurlijke besluitvorming eerste helft 2021 
 

Ureninzet  1450 uur  
 

Werkbudget Energie €125.000 in 2021 

 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

• Raad & coalitie verdeeld over wenselijkheid grootschalige 
windenergie 

• Samenwerking in RES-U16 en risico op provinciale inpassing als 
onvoldoende inspanning wordt geleverd. Te beheersen door zelf 
regie en verantwoordelijkheid te nemen. 

• Zorgen inwoners en landschappelijke organisatie over effect van 
wind en zon op gezondheid en landschap. Te beheersen door 
proces zorgvuldig te doorlopen en inwoners en belangengroepen 
de gelegenheid te geven om te reageren op concept 
afwegingskader. 
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4.4 Activiteiten spoor 3: Eigen organisatie 
Activiteit Eigen organisatie CO2 neutraal in 2030 

Waarom doen we het? Om de CO2 uitstoot van de eigen organisatie te reduceren tot CO2 
neutraal in 2030.  

Wat willen we 
bereiken?  

Inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeente aan de hand van een 
nulmeting CO2 uitstoot. De nulmeting CO2 uitstoot willen we gebruiken 
voor het maken van een routekaart ‘eigen organisatie CO2 neutraal in 
2030’. 

Wie willen we 
bereiken?  

In 2021 willen we de twee vakteams waarbij de meeste uitstoot is 
bereiken: Vastgoed en Personeel & organisatie (dienstreizen en 
woon/werkverkeer) 

Wat gaan we doen? Het opzetten van een programma ‘eigen organisatie CO2 neutraal in 
2030’ aan de hand van het CO2 managementsysteem de CO2 
prestatieladder.   

Beoogde resultaten Inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeente, en een door de directie 
vastgesteld programma om een routekaart ‘eigen organisatie CO2 
neutraal in 2030’ op te stellen.  

Rol gemeente 

 

Regie  

Betrokken partijen Vastgoed, P&O, cluster energie.  

 

Planning  Q2 de programmaopzet ‘eigen organisatie CO2 neutraal in 2030’, 
hierin wordt in Q3 en Q4 uitvoering gegeven.  

Ureninzet  300 uur 

Werkbudget  €20.000 euro beide jaren, eenmalig in 2021 €50.000 voor 

haalbaarheidsonderzoek Vastgoed 

Welke risico’s zijn aan 
de activiteit gebonden 
en hoe kunnen deze 
worden beheerst? 

Politiek lastige keuzes over betaalbaarheid en keuzes. Het programma 
‘eigen organisatie CO2 neutraal in 2030’ zal de raad ondersteunen door 
inzicht te geven in de kosten en de te maken keuzes.   

 


	D21024032 Raadsinformatiebrief - Werkprogramma Energie 2021 - 2022
	Werkprogramma cluster energietransitie 2021 en 2022

