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Q10 Gezonde energie (pag. 50, 51, 97, 99)Gezonde energie is
hernieuwbare energie zonder uitstoot van broeikasgassen. Daarom wordt
ruimte geboden aan duurzame opwek. Olie- en gaswinning wordt actief
tegengegaan (pag. 97,101).  Vermindering van het gebruik van fossiele

energie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Het plan voor het winnen van gas in onze buurt is er nog steeds! 3/12/2022 11:26 AM

2 Lastig op gemeentelijk nivo aan te pakken. Rijksnivo 3/11/2022 5:03 PM

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer belan… Belangrijk Neutraal Onbelangrijk

Zeer onbel…

Selecteer uw
keuze

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer tevre… Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer ontev…

Selecteer uw
keuze

 ZEER
BELANGRIJK

BELANGRIJK NEUTRAAL ONBELANGRIJK ZEER
ONBELANGRIJK

TOTAL

Selecteer uw
keuze 

 ZEER TEVREDEN TEVREDEN NEUTRAAL ONTEVREDEN ZEER ONTEVREDEN TOTAL

Selecteer uw keuze 

acer
Markering



Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

2 / 3

3 Met de hoge energieprijzen, onzekerheid van energielevering door de oorlog en krap
electriciteitsnet, zal gezonde energie aanzienlijke kosten met zich meebrengen. We zullen
bereid moeten zijn die kosten (naar draagkracht) te betalen.

3/11/2022 4:22 PM

4 Gebruik van Waterstof en kernenergie stimuleren . 3/11/2022 11:30 AM

5 Te weinig hulp en subsidie voor het verduurzamen van huizen. Gezamenlijk inkopen van dit
soort zaken, gecoördineerd door de gemeente bij een betrouwbare partner

3/11/2022 11:16 AM

6 Meer ondersteuning door gemeente bij gasvrij maken woningen (advies,
gemeentelijke/gezamenlijke inkoop van bijv. warmtepompen, verlenen subsidie e.d.)

3/10/2022 2:24 PM

7 Hier kan en moet veel meer aan gedaan worden. Begin allereerst met afname van de
consumptie. De nachtelijke lichtvervuiling is een belangrijk punt en vermindering hiervan (ook
door bewoners) kan op vele fronten veel opleveren.

3/10/2022 2:15 PM

8 Meer aanmoediging en uitleg van het belang hiervan is nodig door B&W 3/10/2022 11:40 AM

9 Geen gemeentelijke taak 3/9/2022 7:16 PM

10 Energie van de zon lijkt de minste schadelijke negatieve bijverschijnselen te hebben. Maar een
weiland vol zonnepanelen is niet de optie. We hebben die grond voor wonen, landbouw of groen
nodig. Er moet meer aandacht voor alternatieven plekken (het dak op?). Voor windmolens
moeten de feiten en fabels beter gescheiden worden voordat hier over besloten wordt. Dat mag
niet overgeslagen worden in de haast van een besluit

3/9/2022 12:05 PM

11 Woerdens politiek is te makkelijk tegen, zonder een haalbaar alternatief te bieden. Wees eerlijk
dat zo'n én wind nu nodig is, wellicht maar voor 20 jaar of zo... Maar blokkeer niet die opties nu
met een belofte dat het in de toekomst of op een andere plek wel wordt opgelost

3/8/2022 10:16 PM

12 Suggesties: . niet blindstaren op windturbines en zonnepanelen, maar openstaan voor en
durven onderzoeken wat de alternatieven zijn (kernenergie, aardwarmte, etc.)

3/8/2022 9:05 PM

13 De energietransitie lijkt niet een thema te zijn waar de gemeente Woerden zich op inzet. Zo
heeft het nog steeds een contract met - van alle kanten ontzettend onduurzame - Russische
energieleverancier Gasprom en zet het niet actief in op het uitbreiden van hernieuwbare energie
in de vorm van plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Zonnepanelen en windmolens zijn
geen 'vervuiling van het landschap': integendeel, het niet plaatsen ervan lijdt tot vervuiling van
het landschap (door hoge CO2-uitstoot van olie- en gaswinning en -verbruik) en uiteindelijk het
volledig verdwijnen van het landschap (door impact van hoge CO2-uitstoot worden immers al
onze ecosystemen systematisch afgebroken tot er niets meer van over blijft). Stimuleer aanleg
van zonnepanelen door het verstrekken van subsidies aan burgers, het leggen van
zonnepanelen op gebouwen die in beheer zijn van de gemeente en plaats windmolens in de
vele buitengebieden die Woerden rijk is. Zeg daarnaast zo snel mogelijk het contract met
Gazprom op en kies in plaats daarvan voor een duurzame energieleverancier (een lijst van
zulke leveranciers staat hier: https://thehappyactivist.org/gasgijzeling/). En een stap die
geclassificeerd kan worden als laaghangend fruit maar wel enorme impact kan hebben: doe als
gemeente mee aan Earth Hour en geef zo burgers het goede voorbeeld. Heb dit een jaar
geleden al aangekaart bij de gemeente Woerden en toen werd aangegeven dat mogelijkheden
om hieraan mee te doen onderzocht werden maar dat vanuit veiligheidsoverwegingen de
lichten van vastgoed in het beheer van de gemeente niet gedempt kan worden. Lijkt me dat
een uitzondering hierop gemaakt moet kunnen worden voor 1 uurtje per jaar. Zie meer details
hier: https://www.earthhour.org/. Als nu snel gehandeld wordt, bent u nog net op tijd voor de
volgende editie op 26 maart aanstaande...

3/7/2022 4:48 PM

14 Ruimte voor zonnecollectoren en collectieve faciliteiten (geluid/zonnepanelen langs langs A12)
Lidl type parkeerterreinen ook bij Aldi, Gamma, Praxis, McD , bedrijventerreinen,
gemeentehuis etc.)Vuilniswagens, en facilitair onderhoud rijdend materieel electrisch en/of
ombouw op waterstof.

3/7/2022 3:59 PM

15 Olie- en gaswinning is nog steeds niet van tafel. Met de oorlog in Oekraïne, het waarschijnlijke
stoppen van olie- en gasleveranties uit Rusland en de krankzinnige prijzen is de verleiding
groot om ook in Woerden olie- en gas te winnen. De raad moet deze verleiding weerstaan en
vol inzetten op hernieuwbare energie. Op dit punt zijn veel plannen gemaakt maar onvoldoende
resultaten geboekt. Deze crisis is een kans voor de energietransitie. En de transitie is de enige
manier om van de gasverslaving af te komen.

3/7/2022 3:47 PM

16 Los van zonnepanelen en windenergie zijn er nog vele andere mogelijkheden om energie die 3/7/2022 1:19 PM
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verloren dreigt te gaan te hergebruiken. Warmte- krachtkoppelingen kunnen daarbij helpen.
Stimuleer het gebruik van vacuümbuis collectors (heatpipes) voordeel is dat dit geen extra
ruimte en energie kost.

17 bio-massa / hout verbranding is niet duurzaam en veroorzaakt 2 tot 3x meer CO2 in de lucht
en extreem veel luchtvervuiling wat leidt tot ernstige ziekten (schatting 1000 - 3000 doden per
jaar). Dat is aanzienlijk meer dan door autoverkeer. B & W heeft zorgplicht voor de
luchtkwaliteit. Tot nog toe neemt zij niet haar verantwoordelijkheid hierin en verschuilt zich
achter smoezen. Tijdens de inspraak ronden over de energie transitie is dit ruimschoots naar
voren gekomen. We lezen er niets over in het omgevingsplan Woerden

3/6/2022 1:30 PM

18 Het thema ‘van het gas af’ voert teveel de boventoon. Richt je eerst op energiebesparing. 3/6/2022 11:26 AM

19 Veel meer aandacht en voorlichting over energie besparen zoals isolatie en bijvoorbeeld max
90 km op de snelweg. Meer fietsen ipv autorijden. Korte vluchten verbieden andere vluchten
zwaar belasten voor volledige CO2 compensatie.

3/6/2022 9:41 AM

20 Onmiddellijk verbieden van gaswinning onder Molenvliet. Daken vol met zonnepanelen en
inzetten op batterijtechnologie. Niet weer de grote marktpartijen de markt laten verzieken, maar
zelfstandigheid inwoners voorop.

3/6/2022 9:31 AM

21 Niet meer zoveel praten, maar doen. Woerden loopt landelijk behoorlijk achter op dit thema 3/5/2022 12:34 PM

22 Breder gedragen en stabiele visie op transitie ontwikkelen. In gesprek met tegenstanders
duurzame initiatieven.

3/5/2022 10:34 AM

23 Meer inzetten op zonne-energie 3/4/2022 7:04 PM

24 Zonnepanelen en windmolens ( relatief kleine bij boerderijen) en toepassen bodem pompen en
maximale isolatie

3/4/2022 1:02 PM

25 Oorlog in Oekraïne geeft kwetsbaarheid aan en een katalysator voor duurzame energie moeten
zijn

3/4/2022 10:43 AM

26 Zonnevelden en windmolens neerzetten, betere voorlichting en tegengaan misinformatie 3/4/2022 9:07 AM

27 Wenig info hierover 3/4/2022 8:32 AM

28 Ik zie weinig initiatieven tot verduurzaming in deze. De gemeente zou meer voorlichting
kunnen geven en subsidies niet na een week al stoppen.

3/3/2022 8:12 PM

29 Gebruik maken van hoogte verschillen in de polder en energie opwekken dmv watermolens,
niet schadelijk voor milieu, water stroomt altijd en geen horizonvervuiling

3/3/2022 7:29 PM

30 Ook hier zou de impact voor omwonenden minimaal moeten zijn. Zonne-energie heeft de
voorkeur boven windmolens veel te dicht bij woonwijken. Meer nadruk op reductie van gebruik
zou beter zijn

3/3/2022 5:12 PM

31 Begin eerst maar met nieuwe wijken. Subsidiëring is waardeloos. Oud huis geïsoleerd en je
krijgt niets.

3/3/2022 5:10 PM

32 We moeten over naar een klimaatbestendig en onafhankelijke energievoorziening. Dus hoewel
ik het ook echt niet mooi vind in het landschap en het niet te dicht bij een woonwijk moet
komen, zullen we toch windenergie en zonne-energie in de gemeente moeten realiseren

3/2/2022 4:50 PM

33 Windmolens in woongebied is onacceptabel, zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen is
zinvoller dan die lelijke zonnepanelen velden, hij jet nieuw bouwen van het gas af. Ik wil dit niet
door de strot geduwd krijgen en op hoge kosten gejaagd worden door de ambitie van een
gemeente bestuur. Van alle kanten betalen we ons inmiddels blauw aan gemeentelijke laten en
de energie transitie voelt als een paradepaardje van het bestuur en niet als haalbaar voor de
gemiddelde burger. Plaats die windmolens dan maar in uw eigen achtertuin, maar ja. dat wilt u
zelf ook niet. Ik woon al aan de zeer drukke en vervuilende A12, aan de aanvliegroute van
Schiphol en zijn did windmolens dan ook nog nodig? Ik snap dat ze er moeten komen, maar
perse in woongebied? Steun burgerinitiatieven en duw de energie transitie niet door de strot
van de inwoner.

3/1/2022 10:34 AM


