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Geachte voorzitter,
Vanavond stellen we het ontwerp Transvisie Warmte Waddinxveen vast.
Een resultaat dat er mag zijn met genoegen kijkt de WeWa terug op de samenwerking met de
andere fracties, en bedankt de gemeentelijke organisatie tot dusver voor de inzet die geleverd is.
De Transitievisie warmte geeft echter nog onvoldoende antwoord op vragen en onzekerheden die er
bij de bewoners leven.
Wat gaat er nu precies gebeuren, hebben we nog inspraak en de oer-Hollandse vraag wat gaat me
dit kosten?
Nederland en dus ook Waddinxveen moet en gaat dus van het gas af in 2050 zo luid de opdracht van
de regering maar er zijn er veel onzekere factoren.
Zowel voor de bewoners en de gemeente, welke stappen zijn verplicht en welke kunnen we zelf
invullen.
Steeds meer twijfel is er of het wel haalbaar en betaalbaar is.
Voorzitter,
WeWa is het eens met de PCW dat het alleen aardgasvrij maken van wijken geen doel op zich is,
maar waar zeker ook om gaat is de reductie van CO2.
Duidelijke, praktische en doelgerichte aanpak, nader onderzoek en ontwikkeling warmtevoorziening
is hierbij noodzakelijk.
Daarom steunt WeWa de motie TVW, focus en plan, van de PCW en heeft deze mede ondertekend.
Gisteren stond er in het AD dat buurgemeente Gouda eerst meer onderzoek wil, om zorgen bij
bewoners weg te kunnen nemen.
Dit zal voor Waddinxveen ook een goede aanpak zijn.
Voorzitter,
WeWa maakt zich zorgen over de kosten die voor de bewoners eruit voortkomen.
Wordt de doelstelling kostenneutraal wonen wel gehandhaafd, ook als iemand er een financiering
voor moet aangaan.
Laten we dus eerst kijken naar de goedkopere oplossingen, als een warmtenet, warmwaterpomp en
isoleren gebruiken om de co2 reductie te stimuleren,
En kijken of er nog innovaties aankomen die lager in kosten zijn dan de oplossingen die nu voor
handen liggen.
Dank u wel voorzitter.
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