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Beantwoording rondvragen 
20R.00613 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Energietransitie 

Datum  : 02-06-2020 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over ontwerp RES + bod 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Onafhankelijken tijdens de vergadering van het 
forum Ruimte  van 27 mei 2020. 

 beek.k@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Agendapunt 6: ontwerp RES + bod 

 

1. Vraag: 

In het raadsvoorstel staat nog op meerdere plekken Woerden ipv Oudewater. Wij zij daar zeer allergisch 

voor dus gaarne correctie. Overigens staat het in het concept raadsbesluit wel goed. (technische vraag-) 

 

Antwoord: 

De raadsvoorstellen voor Oudewater en Woerden zijn in kort tijdsbestek opgesteld in de periode dat de 

thuiswerkmaatregelen net van kracht werden en de scholen gesloten waren. Hierdoor heeft de ambtelijke 

staf onvoldoende tijd gehad voor de kwaliteitscontrole om te zorgen dat overal in het raadsvoorstel de juiste 

gemeentenaam genoemd staat. Met goedvinden van de raad, leveren wij graag een gecorrigeerde versie 

aan.  

 

2, Vraag: 

Wanneer Woerden tekstueel veranderd wordt in Oudewater blijven dan de getallen, het bod, e.d. wel 

aanwezig. 

 

Antwoord: 

Ja, de getallen en het bod in het raadsvoorstel zijn gebaseerd op de regionale inzet. Het raadsvoorstel 
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bevat geen doorvertaling van de regionale energiestrategie naar wat dat betekent voor Oudewater. 

 

3. Vraag: 

Waarom wordt er veel geschreven over elektriciteit en maar weinig over thermische energie? Daar is nog 

veel te halen. Waarom wordt bij thermische energie alleen de warmte benoemd en niet de koeling. 

Algemeen is bekend dat koeling meer een probleem gaat worden dan warmte in verband met 

klimaatverandering. 

 

Antwoord: 

In het nationaal klimaatakkoord en in de handreiking regionale energiestrategie zijn afspraken opgenomen 
over hoe “elektriciteit” en “gebouwde omgeving” (warmte) een plaats moeten krijgen in de regionale 
energiestrategie. 
 
Voor elektriciteit staat daar dat regio’s aan moeten geven welk deel van de nationale opgave voor 
hernieuwbare elektriciteit op land zij in 2030 gaan realiseren. Ook moet daarbij aangegeven waar deze 
hernieuwbare elektriciteit opgewekt gaat worden. 
 
Voor de gebouwde omgeving is afgesproken dat gemeenten eind 2021 in hun warmtevisie vastleggen 
welke maatregelen er in de gebouwde omgeving worden genomen in de periode tot 2030 en daarna, opdat 
er in 2050 in alle woningen en gebouwen aardgasvrij verwarmd wordt. 
Hier is dus meer tijd. Voor de regionale energiestrategie betekent dat in deze fase vooral het in kaart 
brengen van de warmtevraag, de regionale warmtebronnen en het afspreken van verdelingsmechanismes 
voor regionale warmtebronnen. De verwachting is dat regionale verdeling van warmtebronnen op 
Oudewater minder effect zal hebben dan de opgave voor hernieuwbare elektriciteitsproductie. 
Het klopt dat koeling in een warmer klimaat een belangrijkere rol zal gaan spelen. Bij het aanpassen van 
woningen ten behoeve van de warmtetransitie zal er ook aandacht zijn voor koeling en ventilatie van de 
woning. 
 

Bijlagen: 
20.010914 rondvragen Onafhankelijken 

 

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 


