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Vraag

Antwoord

In elke wijk zullen mensen overstappen op all-electric . Er zal in alle wijken
behoefte komen aan een zwaarder elektriciteits netwerk. Is aan te geven welke
planning hiervoor aangehouden wordt? In hoeverre sluit dat aan op de aanpak van
de riolering/openbare ruimte per wijk? Wordt bij de aanpak van de riolering ook
gelijk extra kabels voor elektra aangelegd

Stedin monitort de belasting op het net en zal tijdig aangeven waar en wanneer het
net verzwaard moet worden. Waar mogelijk zal dit gecombineerd worden met
werkzaamheden aan de wegen en riolering, echter dat zal naar verwachting niet altijd
samenvallen.

Een warmtenet wordt op dit moment nog niet als een voor de hand liggende optie
in Woudenberg gezien. Mogelijkheden zijn er wel bij de RWZI, en thermische
energie uit oppervlaktewater. Hoe worden deze mogelijkheden verder verkend, en
welke betrokkenheid heeft de gemeente bij deze onderzoeken?

Quickscan naar mogelijkheden wordt met provincie Utrecht uitgevoerd.

Een groot deel van Woudenberg blijft interessant voor duurzaam gas. Is de
verwachting dat dit landelijk georganiseerd wordt, of zijn er lokaal voorzieningen
noodzakelijk/mogelijk?. Moeten wij ruimte reserveren voor
nutsvoorzieningen/centrale.? Moeten gasleidingen in de openbare ruimte
aangepast worden.?

Landelijk wordt naar de mogelijkheden en eventuele gevolgen van duurzaam gas
gekeken door o.a. de netbeheerders. We gaan er voorlopig vanuit dat we gebruik
kunnen blijven maken van de voorzieningen zoals die er nu zijn en dat er geen
aanpassingen aan het net hiervoor nodig zijn.

Zijn lokale installateurs op de hoogte van de warmtevisie, en nemen zij dit mee in
hun adviezen?

De warmtevisie is meerdere malen tijdens netwerkbijeenkomsten duurzame toekomst
besproken. Hier zijn ook BSW en DES aangesloten. De lokale adviseurs zijn bovendien
betrokken bij Energie in Woudenberg waarbij de inhoud van deze visie ook bekend is.

Alle stappen vanuit de TVW worden met een aanpak gericht op de verschillende
doelgroepen uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Wanneer kunnen wij deze
uitvoeringsagenda tegemoet zien?

De uitvoeringsagenda zal in Q1 2022 worden opgesteld en waarschijnlijk in Q2 2022
aan de raad worden aangeboden.

