Beantwoording vragen VVD fractie over Transitievisie Warmte Woudenberg
Raadscommissievergadering van: 09-11-2021
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U geeft in het RV aan:”lobby richting landelijke overheid vormgeven.” In de
uitwerking, bijlage 4, wordt hier niet expliciet op ingegaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke motivatie ligt ten grondslag aan het feit dat de gemeente zelf deze
zin heeft toegevoegd?
Wie binnen de gemeente gaat de lobby richting het rijk doen?
Welke vorm zou dat volgens u moeten zijn?
Wat zijn de huidige handvaten die het rijk geeft
Welke handvaten verwacht u in de toekomst vanuit het rijk?
Welke, wenselijke, handvaten zou u willen dat het rijk geeft?
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U geeft het volgende aan: “Met deze stapsgewijze aanpak hebben we tijd zelf in
capaciteit op te schalen en onze uitvoeringsagenda voor te bereiden”
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Waar zou u willen opschalen, dit ook gezien de opmerking “de
(on)mogelijkheden op basis van de huidige stand van de techniek en de
opbouw van de bebouwing in Woudenberg”
Er is meer sprake van continuering en bijhouden, en is dit niet iets wat we
feitelijk al willen uitdragen?
En dus ook al feitelijk uitvoeren?

Maatschappelijke participatie bij inwoners en ondernemers:
1.

Op welke wijze worden bijvoorbeeld sportkantines, gymzalen, scholen etc,
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Deze zin is toegevoegd omdat we als gemeente dit niet kunnen doen zonder
de benodigde financiële steun van de landelijke overheid.
Deze lobby zal onder andere via de VNG lopen en zal via verantwoordelijk
wethouder verlopen.
De urgentie van de transitie (energie en als onderdeel daarvan de
warmtetransitie) is duidelijk; nu is het zaak om ook duidelijk aan te geven dat
wij graag willen meewerken, maar hier ook de nodige
handvatten/middelen/juridische instrumenten voor aangereikt moeten krijgen
Voorlopig hebben we alleen de uitkering uit de decembercirculaire 2019. Op
Prinsjesdag 2021 is toegezegd dat er geld vrijgemaakt wordt voor de
energietransitie. Wat dit voor gemeente Woudenberg gaat inhouden, is nu nog
niet duidelijk. Daarnaast faciliteert het rijk met kennisbijeenkomsten voor de
warmtetransitie, gebaseerd op de proeftuinen ‘Aardgasvrije wijken’.
Wij verwachten een realistische financiële bijdrage van het Rijk om kennis
voor de transitie te kunnen vergaren die nodig is voor het uitvoeren en het
begeleiden en regisseren van de uitvoering zelf. Daarnaast is het wenselijk
dat er meer instrumenten ontwikkeld worden om te kunnen sturen en de
inwoners te beschermen, denk aan wet- en regelgeving.
Zie 5
De gevarieerde bebouwing van Woudenberg maakt een grootschalige aanpak
niet mogelijk; er is maatwerk vereist. We beginnen klein, zodat het behapbaar
blijft. Met de huidige stand van de techniek is goed isoleren altijd een goede
optie.
We zijn met ‘Energie in Woudenberg’ al gestart met het uitdragen dat het
verduurzamen van de woning een belangrijke stap is naar een duurzaam
Woudenberg. De TVW ondersteunt deze aanpak en streeft naar het
grootschaliger uitrollen hiervan. De ervaring leert dat het besparen en isoleren
niet automatisch gaat.
Met de TVW hebben we inzichtelijk gemaakt wat er met de huidige stand van
de techniek voor de wijken op dit moment de beste opties zijn vanuit de laagst
maatschappelijke kosten. Wanneer de uitvoeringsagenda is opgesteld, kan in
de tweede helft van 2022 een start gemaakt worden met uitvoering. Hierbij
zijn we wel afhankelijk van de extra benodigde capaciteit.
Hiervoor geldt een aanpak op maat. Voor dit soort gebouwen gelden, in
tegenstelling tot de woningen, dat er wettelijke normen zijn waaraan moet
worden voldaan. Daarnaast hebben wij als gemeente hier zelf ook een rol in:
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etc betrokken bij het proces?
Ziet u kansen bij bovenstaande organisaties dat zij een bijdrage kunnen
leveren.
Diverse sportbonden hebben initiatieven voor zonnepanelen op daken van
kantines, bent u daarmee bekend?
Zijn er meer initiatieven vanuit de markt u bekend die kunnen bijdragen
aan de doelstelling?

U geeft aan het uitvoeringsprogramma eens per 5 jaar te willen herijken? Is het
ook mogelijk, misschien reeds beschikbaar, een monitor op te stellen die jaarlijks
de voortgang aangeeft van waar we nu staan?

als het gaat om het verduurzamen van ons eigen vastgoed.
Alle partijen dienen een bijdrage te leveren aan het behalen van de
transitiedoelstellingen. Kijkend naar het type bebouwing zoals genoemd bij 1
kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van dakoppervlak om
duurzame stroom of warmte op te wekken.
3. Ja, er zijn landelijke programma’s en subsidies voor energiebesparing/-opwek
voor sportverenigingen.
4. Er zijn veel initiatieven voor warmte, bv verwarmen van woningen met
restwarmte van industrie of uit oppervlaktewater. Dit lijkt voor Woudenberg
minder beschikbaar en geschikt. Binnenkort start een onderzoek voor de
potentie van riothermie (warmte uit riool) voor Woudenberg. Daarnaast wordt
een quickscan naar de mogelijkheden van het benutten van warmte uit de
RWZI en thermische energie uit oppervlaktewater wordt met provincie Utrecht
uitgevoerd Ook wordt momenteel landelijk in kaart gebracht wat de potentie
van aardwarmte is.
Dit zullen we meenemen in de uitvoeringsagenda.
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