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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00299 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 23 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) : Energietransitie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 

 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Hendrie van Assem van de Fractie van Inwonersbelangen over 
Windturbines op de grens van gemeente Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

 
1. Is het college bekend met de algemeen aanvaarde motie uit 2005 dat erin en rondom Woerden geen 
windturbines mogen komen bij woonwijken? Dat er minimaal 2 kilometer afstand bewaakt moet worden?  
Nee, het college is niet bekend met de bedoelde motie. Nazoeken in het archief levert op dat de fractie 
Inwonersbelangen op 29 december 2004 raadsvragen heeft gesteld. Hier is op 21 maart 2005 een reactie 
op gekomen van het college. Deze reactie verwijst naar een voorstel aan de commissie ruimte. In dat 
voorstel geeft het college aan dat zij geen voorstander is voor het plaatsten van windturbines op de locatie 
Oosteinde in Waarder, met als argument dat in een uitspraak van het gerechtshof van Leeuwarden is 
aangegeven dat als er binnen een afstand van 2 tot 2,5 km van woningen een windmolenpark van 32 
windturbines wordt gebouwd, dit leidt tot een vermindering van de WOZ-waarde. Het college heeft 
toentertijd aan de raad geadviseerd een afwijzend standpunt tegen windenergie aan te nemen zolang het 
risico bestaat dat de plaatsing van windmolens tot een lagere vaststelling van de WOZ-waarde leidt. Dit 
standpunt is unaniem aangenomen door de raad. 
 
Gelet op de ontwikkelingen tussen 2005 en 2019 wordt dit standpunt bij het opstellen van het 
afwegingskader voor grootschalige energieopwekking opnieuw afgewogen en voorgelegd aan de raad. 
 
2. Is het college bekend dat er in straal van 2 kilometer 25-30 woningen zijn die overlast gaan krijgen als de 
windturbines geplaatst gaan worden (zie bijlage 2)? 
De gemeente Utrecht hanteert in haar voorstel voor windmolens een afstand van 800 meter tot woonwijken 
en 400 meter tot solitaire woningen in het gebied. Een minimum afstand van 400 meter is een gangbare 
afstand voor windmolen om aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen. Het is aan de initiatiefnemer om 
aan te tonen dat het plaatsingsvoorstel aan de wettelijke geluidsnormen voldoet. Bovenop de afstandsnorm 
stelt de gemeente Utrecht de eis dat gebruik gemaakt wordt van de geluidarme windturbine, dient er een 
protocol voor klachtenafhandeling en beheersmaatregelen te zijn en moeten bewoners van de polders 
invloed hebben om hinderlijke situaties te voorkomen. Ook dienen initiatiefnemers jaarlijks openbaar te 
rapporteren over de veroorzaakte geluidsbelasting en slagschaduw. 
 
3. Wie van gemeente Woerden heeft aangegeven blij te zijn met de plannen voor het plaatsen van 
windturbines op de grens van gemeente Woerden? Zijn dit woordvoerders geweest, management of een 
wethouder namens het college?  
Wethouder De Weger heeft aangegeven blij te zijn met de stappen die de gemeente Utrecht zet, omdat zij 
zo als stad ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de grootschalige opwek van duurzame energie. 
Hiermee laat de gemeente Utrecht zien dat zij niet alleen naar omliggende gemeenten kijkt voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, maar dat ze ook bereid is zelf een belangrijke rol daarin te spelen. 
Deze aanpak past bij Woerden, omdat ook Woerden zelf haar verantwoordelijkheid wil nemen om een 
bijdrage te leveren aan de opgave voor 2030. 
 
4. Is het college met Inwonersbelangen eens dat het standpunt van de gemeente pas bepaald (in dit geval 
“blij zijn met de plannen”) wordt na een besluit door de gemeenteraad? En dat er daarna pas naar buiten 
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gecommuniceerd wordt over standpunten? 
Het college beraadt zich momenteel op een reactie op het voorstel van de gemeente Utrecht. Alvorens de 
reactie van het college aan de gemeente Utrecht wordt verzonden, wordt de raad gevraagd in te stemmen 
met de brief aan de gemeente Utrecht (19U.09376).De raad zal dit raadsvoorstel op korte termijn 
ontvangen. 
 
Bij de beoordeling van het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht weegt het college ook mee dat het 
realiseren van het voorstel van de gemeente Utrecht een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgave 
die de regio tot 2030 zal moeten leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het concept 
klimaatakkoord. 
 
5. Is het college eens met Inwonersbelangen dat deze uitspraak (blij zijn met de plannen) gerectificeerd 
moet worden met een mededeling dat dit eerst door de gemeenteraad bepaald had moeten worden? 
Nee. 
  
6. Hoe zijn de inwoners van gemeente Woerden, specifiek de bewoners aan de Reijerscop en 
Utrechtsestraatweg in Harmelen op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen? En hoe worden ze 
uitgenodigd om nog te steeds te reageren?  
De gemeente Utrecht heeft de informatieavonden breed gecommuniceerd via o.a. bewonersbrieven, 
informatieavonden, een digitale nieuwsbrief en een aparte pagina op de website. Op 10 april heeft de 
gemeente Utrecht een technische informatiesessie voor raadsleden georganiseerd over het 
conceptvoorstel voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop en op 17 april een informatieavond voor 
bewoners. Inwoners van Harmelen en andere delen van Woerden waren welkom op deze bijeenkomst. 
Bewoners in een straal van 1 kilometer van het plangebied (Reijerscop 1-12 te Harmelen) zijn via een 
buurtbericht van de gemeente Utrecht geïnformeerd. Bewoners kunnen tot en met 19 mei per email of 
telefonisch reageren op het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht. 
 
Aanvullend heeft de gemeente Woerden de aankondigingen voor informatieavonden gedeeld op social 
media, de website en in de digitale nieuwsbrief. De aankondiging van de informatieavond van 17 april is 
ook gepubliceerd in de Woerdense Courant. Wij hebben contact met bewoners van het Woerdens deel van 
Reijerscop. Deze bewoners zijn ook aanwezig geweest bij een avond van de gemeente Woerden, waarin 
gesproken werd over het stappenplan om te komen tot een afwegingskader voor grootschalige 
energieopwekking in Woerden (de startnotitie grootschalige energieopwekking die uw raad op 26 maart 
2019 heeft ontvangen bij raadsvoorstel 19r.00158). 
 
Uw raad is de afgelopen jaren geïnformeerd over de verschillende werksessies die in 2017 en 2018 zijn 
georganiseerd, over de technische briefing voor raadsleden van 10 april 2019 en over de informatieavond 
voor inwoners op 17 april. In het Actieplan CO2-neutraal 2030 is opgenomen dat er contacten zijn met de 
gemeente Utrecht om de aansluiting van Woerden op het energielandschap in het gebied Rijnenburg te 
verkennen (pagina 5) en uw raad heeft op 8 mei 2018 de raadsinformatiebrief verkenning energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop (proces en besluitvorming gemeente Utrecht 18r.00259) ontvangen. 
 
Op korte termijn zal uw raad een raadsvoorstel ontvangen, waarmee het college de raad vraagt in te 
stemmen met de brief aan de gemeente Utrecht (19U.09376). 
 
7. Hoe denkt het college draagvlak te krijgen voor het plaatsen van deze windturbines bij de bewoners? 
Wordt de reguliere planschade toegekend van 14% aan eigenaren van woningen die binnen de 2 kilometer 
staan in verband met de slagschaduw (permanente stroboscoopeffect van oktober tot en met maart in de 
woningen) en de geluidsoverlast.  
Het verkrijgen van draagvlak bij omwonenden van Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop is een taak 
voor de gemeente Utrecht. In het uitnodigingskader heeft de gemeente Utrecht eisen en wensen ten 
aanzien van onder meer financiële compensatie (waaronder planschade), sociale grondvergoedingen en 
het terugvloeien van baten naar omwonenden opgenomen. Hier vallen ook bewoners van omliggende 
gemeenten, zoals Woerden, onder. Uiteindelijk is het aan initiatiefnemers van windmolens of zonnevelden 
om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die de gemeente Utrecht stelt. 
 
8. Hoe kan het college verklaren dat volgens gemeente Woerden de inwoners van gemeente Woerden al 
op de hoogte zijn en reeds hebben kunnen reageren (zo niet alsnog kunnen doen) en de wethouder van 
Utrecht aangeeft dat dit nog gaat gebeuren? 

Het proces om te komen tot een Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop loopt al geruime tijd. 
Daarbij zijn meerdere sessies georganiseerd, waarbij ook omwonenden van omliggende gemeenten 
welkom waren. Op verzoek van de buurgemeenten hebben er ook verschillende sessies in de buurt van het 
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plangebied plaatsgevonden, waaronder in De Meern en bij het AC restaurant langs de A12. 
De inwoners van de gemeente Woerden hebben daardoor in een eerder stadium al de kans gehad zich uit 
te spreken over de verschillende scenario’s voor energielandschap; een deel van de inwoners heeft dat al 
gedaan (zie antwoord op vraag 6). De inwoners van Woerden hebben zich echter nog niet uit kunnen 
spreken over het uiteindelijke conceptvoorstel van de gemeente Utrecht, waarin de gemeente Utrecht een 
keuze tussen verschillende scenario’s heeft gemaakt. Over het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht, 
de daarin gemaakte keuzes en de hoofdlijnen van het uitnodigingskader kunnen bewoners van Woerden 
zich nu uitspreken. Ook bewoners die niet op de eerdere scenario’s hebben gereageerd, kunnen dit nu 
alsnog doen. 
 
Het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht is te vinden op: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-

resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/ 

 

 
 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.007907 
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From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: maandag 8 april 2019 8:44:03
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen Inwonersbelangen inzake windmolens op de grens van gemeente woerden
Attachments: art. 42 vragen inwonersbelangen inzake windmolens op de grens van gemeente woerden.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Inwonersbelangen  inzake windmolens op de grens van gemeente Woerden.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 mei a.s.).

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl
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