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Iedereen wil wonen en werken in warme huizen en gebouwen. U toch ook? 
Maar bij het gebruik van energie uit aardgas komt CO2 vrij en dit heeft 
grote gevolgen. Daarom schrijven alle gemeenten in Nederland in 2021 een 
plan om minder CO2 uit te stoten en energie te besparen. In gemeente 
Woerden noemen we dit plan de Warmtevisie Woerden. 
 
Op deze website vindt u informatie over de warmtetransitie en kunt 
u ideeën achterlaten voor de Warmtevisie Woerden. De gemeente wil 
graag van u horen wat u belangrijk vindt bij het besparen van energie en 
andere keuzes voor aardgas. Denk hierbij ook aan wat de gemeente kan 
doen in de warmtetransitie, wat u kunt doen en hoe de gemeente Woerden 
u daarbij  

 

Wat komt er in de Warmtevisie? 

De Warmtevisie is een plan om in de hele gemeente energie te besparen 
en te zoeken naar mogelijkheden om gebouwen en woningen duurzaam te 
verwarmen. De overgang naar andere vormen van verwarmen noemen we 
de warmtetransitie. Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen is hierbij 
belangrijk. Er wordt in de Warmtevisie onder andere gekeken hoe woningen 
en gebouwen energie kunnen besparen. Ook beschrijft de Warmtevisie 
welke duurzame warmtebronnen ingezet kunnen worden als alternatief voor 
aardgas. De gemeente wil ook graag van inwoners en ondernemers weten 
wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om met energie besparen en 
duurzaam verwarmen aan de slag te gaan en kan helpen. 

 

Wat is de warmtetransitie? 

Bij het opwekken van warmte uit aardgas komt CO2 vrij. CO2 verzamelt 
zich in de lucht en warmt de aarde op. Dit heeft grote gevolgen, zoals hitte 
en wateroverlast. Daarom maken alle Nederlandse gemeenten plannen om 
minder CO2 uit te stoten, om zo het klimaat te beschermen. Dit is een 
afspraak uit het Klimaatakkoord. 
 
Waarom wil Nederland stoppen met aardgas, terwijl Duitsland erop 
overstapt? Bij veel mensen leeft deze vraag en dat begrijpen we. In 
Nederland zullen de meeste huizen niet binnen enkele jaren voorzien zijn 
van volledig duurzame verwarming. Zo gaat dat ook in Duitsland. Er zijn 
gebieden in Duitsland waar nog ketels op olie worden gebruikt. Als 



tussenstap naar CO2-neutraal kan men kiezen voor een ketel op gas. Maar 
ook Duitsland werkt stap voor stap toe naar CO2-neutrale verwarming. Wilt 
u hier meer over weten? Bekijk dan bijvoorbeeld eens dit artikel op HIER. 

 

Praat mee over de Warmtevisie Woerden 

De gemeente schrijft in 2021 de Warmtevisie. Betaalbaar, haalbaar en de 
tijd nemen is hierbij belangrijk. Hiervoor wil de gemeente ideeën ophalen 
van inwoners en ondernemers. Vanaf 10 maart kunt u op verschillende 
manieren meedenken over de warmtetransitie in onze gemeente. De 
activiteiten zullen door de coronamaatregelen in ieder geval tot de 
zomervakantie online plaatsvinden. Daarom heeft de gemeente deze 
website gemaakt. Op WarmWoerden vindt u meer informatie over de 
warmtetransitie en kunt u ook technische analyses en relevante 
onderzoeken vinden. 
 
Meepraten? 
Op WarmWoerden kunt u ook tot 3 mei 2021 reacties en ideeën kwijt. U 
kunt zich aanmelden voor vragenuurtjes en meedenkgroepen, De 
meedenkgroepen worden georganiseerd in april en mei. In deze groepen 
wil de gemeente verder praten over de ideeën die op WarmWoerden zijn 
achtergelaten. Ga voor meer informatie naar het onderdeel Denk mee.  

 

Nieuws (laatste update op 10-03-2021)  

Vanaf vandaag 10 maart 2021 kunt u input geven en meepraten over de 
Warmtevisie Woerden. U kunt opmerkingen achterlaten op deze website en 
u kunt zich aanmelden voor vragenuurtjes. U kunt zich ook aanmelden om 
in april en mei in een kleine groep mee te praten over een specifiek 
onderwerp. Meer informatie vindt u in de planning. 

 

Planning 

Van maart tot en met mei 2021 vinden verschillende activiteiten plaats. 
Hieronder vindt u een planning van de activiteiten. 
 
Activiteiten in februari (afgerond): 

 Vragenlijst: van 1 tot 15 februari konden inwoners en ondernemers 
een vragenlijst invullen over hoe zij mee wilden denken over de 



Warmtevisie. De resultaten van de vragenlijst kunt u op deze 
pagina bekijken. 

 Interviews: 9 interviews vonden plaats met mensen van organisaties 
en groepen uit de gemeente Woerden. Zij gaven feedback op onder 
andere de participatie-aanpak rond Warmtevisie Woerden. 

 Participatietraject voorbereiden: de gemeente en Bureau Stroom 
bereiden het participatietraject voor. We gebruiken daarvoor de 
resultaten van de vragenlijst en de interviews. De resultaten van fase 
1 kunt u op deze pagina bekijken. 

Activiteiten in maart 2021: 

 Informatie via WarmWoerden: Vanaf maart 2021 kunt u op 
WarmWoerden onder het tabje informatie, meer lezen over de 
warmtetransitie en warmtevisie. Onder het tabje Documenten 
verschijnen onderzoeken die zijn uitgevoerd. 

 Meedenken via WarmWoerden: Via Denk mee kunt u een idee, 
vraag of zorg over de Warmtevisie achterlaten. 

 Vragenuurtjes: tot en met 21 maart 2021 kunt u zich aanmelden 
voor een vragenuurtje op deze pagina. In dit uurtje kunt u in kleine 
groepen vragen stellen over de warmtetransitie. Hierbij is de 
projectleider van de gemeente aanwezig en een warmte-expert van 
Witteveen+Bos. 

 Aanmelden voor meedenkgroepen: tot en met 28 maart 2021 kunt 
u zich op deze pagina aanmelden om in een groep te praten over de 
warmtetransitie. Er zijn meerdere groepen die ieder over een 
specifiek onderwerp praten. Er is ook een aparte groep voor 
ondernemers. 

Activiteiten in april 2021: 

 Meedenken via WarmWoerden: op WarmWoerden kunt u ook in 
april 2021 informatie vinden over de warmtetransitie. Lees onder het 
tabje Informatie over onderzoeken die al zijn uitgevoerd. Bij Denk 
mee kunt u zelf een idee, vraag of zorg achterlaten. 

 1e ronde meedenkgroepen: de groepen komen in april voor het 
eerst samen. De groepen praten over de reacties die mensen in 
maart 2021 op WarmWoerden hebben achtergelaten en over een van 
de zes thema's rond de warmtetransitie. 

Activiteiten in mei 2021: 

 Vragenlijst: van 21 april tot en met 2 mei worden de resultaten van 
de eerste meedenkgroepen voorgelegd aan alle inwoners en 
ondernemers. Hiervoor wordt een tweede vragenlijst verspreid via 



deze website, verschillende communicatiekanalen van de gemeente 
en de Woerdense Courant. 

 Meedenken via WarmWoerden: het is mogelijk om tot en met 2 mei 
een idee, zorg of vraag achter te laten op deze website. Daarna 
zullen de reacties worden verzameld en verwerkt. In de 2e ronde 
meedenkgroepen worden de reacties besproken. 

 2e ronde meedenkgroepen: de groepen komen voor de tweede 
keer samen. De groepen praten over de resultaten van de vragenlijst 
en de reacties van WarmWoerden. Samen bespreken we de 
uitkomsten van de participatie. 

Juni 2021: de gemeenteraad stelt op basis van voorstellen van de 
meedenkgroepen uitgangspunten en criteria voor de warmtevisie vast. In 
de zomer start de gemeente Woerden met het schrijven van de 
Warmtevisie. In september wordt een concept van de Warmtevisie 
voorgelegd aan een deel van de meedenkgroep. Het eind-resultaat wordt in 
het najaar voorgelegd aan de samenleving. De gemeente organiseert 
hiervoor reactie-rondes. 
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