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Samenvatting 
 
De raad heeft in 2021 het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie vastgesteld. Daarin staat hoeveel energie de 
gemeente Woerden wil opwekken met windenergie en zonne-energie, in welke gebieden dat kan gebeuren en onder 
welke voorwaarden. Onderdeel van het afwegingskader is de opgave voor grootschalige energieprojecten (zonnevelden 
van meer dan een hectare en windturbines).  
 
De raad koos voor een opgave van 76 tot 88 GWh voor grootschalige projecten, die voor de helft met zonne-energie en 
voor de helft met windenergie opgewekt gaat worden. Voor grootschalige zonne-energie heeft de raad al zoekgebieden 
aangewezen. Voor windenergie heeft de raad het college verzocht eerst een vergelijking te maken tussen twee mogelijke 
zoekgebieden: de polders Reijerscop en Barwoutswaarder. 
 
Op basis van bestaande informatie, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en onderzoek, is een gebiedsvergelijking 
opgesteld (zie bijlage). Hieruit blijkt dat Reijerscop op 6 van 11 criteria beter scoort dan Barwoutswaarder, op 1 criterium 
minder goed, en op de overige criteria gelijk. In Reijerscop liggen veel minder woningen in de nabijheid van het 
zoekgebied en is meer ruimte om in overleg met omwonenden tot een goede opstelling te komen. Het college stelt de 
raad daarom voor om te kiezen voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige windenergie voor de periode tot 2030. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
 
De raad besluit:  
 
1. In te stemmen met de keuze voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige windenergie voor de periode tot 2030 
op basis van de gebiedsvergelijking voor windenergie.  
  
2. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop een gebiedsproces te starten voor zowel grootschalige 
windenergie als grootschalige zonne-energie. 
 
3. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Barwoutswaarder het gebiedsproces te starten voor alleen 
grootschalige zonne-energie.  
  
4. Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen:   
a. Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar:  
•   Biodiversiteit en vogelstand  
•   Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding  
•   Businesscase en marktverkenning  
•   Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied  



b. Een participatieproces met bewoners, waarbij in ieder geval aandacht is voor:  
•   Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden  
•   Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien  
•   Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en omwonenden. 
 
   
 
Inleiding 
  
Historie  
Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie vastgesteld (raadsbesluit 
D/21/022924). De raad heeft daarbij voor Woerden de opgave verdeeld onder middelgrote projecten (kleinere 
zonnevelden en kleine windmolens op eigen erf) en grootschalige projecten (grotere zonnevelden van >1 hectare en 
windturbines.)  
 
De raad heeft besloten dat in 2030 tussen de 76 en 88 GWh aan grootschalige duurzame energie geproduceerd moet 
worden. Dit vormt samen met 42 tot 50 GWh aan middelgrote duurzame energie  de Woerdense bijdrage aan de 
Regionale Energiestrategie U16 (RES-U16).  
 
Dit raadsvoorstel gaat over de invulling van de opgave voor grootschalige duurzame energie. Daarbij heeft de raad 
besloten dat de helft opgewekt gaat worden met windenergie (dus 38-44 GWh) en de helft met zonne-energie (38-44 
GWh). Voor zonne-energie zijn de gebieden langs het spoor, langs de snelweg en de polders Barwoutswaarder en 
Reijerscop al als zoekgebieden aangewezen door de gemeenteraad. De raad heeft ook besloten dat er nog een 
gebiedsvergelijking moet worden gemaakt tussen Reijerscop en Barwoutswaarder om te komen tot de keuze voor een 
zoekgebied voor windenergie voor de periode tot 2030. 
 
Hierbij verzocht de raad het college om een nadere afweging te maken tussen de twee gebieden op basis van diverse 
criteria, waaronder gezondheidsaspecten, inpassing in het landschap, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en 
realisatie.  
 
In dit raadsvoorstel ligt het resultaat van die afweging voor. Daarbij is uitgegaan van de bovenkant van de gevraagde 
marge voor windenergie (dus 44 GWh) om ruimte te laten voor mogelijke latere planuitval.  
 
Gebiedsvergelijking  
De resultaten van de gebiedsvergelijking tussen Barwoutswaarder en Reijerscop is bij dit voorstel bijgevoegd. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van eerder onderzoek en een aanvullende onderzoeksnotitie van onderzoeksbureau ANTEA (zie 
bijlage). Ook zijn actuele ontwikkelingen meegenomen van het afgelopen anderhalf jaar. En er is teruggekeken naar het 
eerdere participatietraject dat in aanloop naar het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie heeft plaats 
gevonden. 
 
   
 
Participatieproces 
 
In deze gebiedsvergelijking is teruggekeken naar het eerdere participatieproces voor het Afwegingskader grootschalige 
duurzame energie en naar het onderzoek van Motivaction uit 2021. In beide trajecten is inwoners gevraagd of wind- of 
zonne-energie meer hun voorkeur had. Vervolgens is gevraagd wat inwoners belangrijk vinden bij de keuze voor een 
locatie als er windturbines komen. In deze gebiedsvergelijking zijn alleen die laatste uitkomsten opgenomen. Die zeggen 
het meest over de vraag die hier voorligt: welk gebied heeft de voorkeur als zoekgebied voor windenergie.  
 
Er is nu geen aanvullend participatieproces geweest om tot deze gebiedsvergelijking te komen. Het is aan de 
gemeenteraad om te besluiten of een aanvullend participatieproces alsnog noodzakelijk is om een keuze te kunnen 
maken voor een zoekgebied. Het college is van mening dat op basis van deze vergelijking duidelijk is dat Reijerscop 
meer geschikt is als zoekgebied voor windenergie. Het is dan ook de vraag of een participatieproces voldoende 
zwaarwegende argumenten zou kúnnen toevoegen om alsnog te kiezen voor het andere gebied.  
 
Deze overweging sluit aan bij het Woerdense participatiekader waarin we het scheppen van heldere en eerlijke 
verwachtingen belangrijk vinden. Het uitgangspunt is dan ook dat we inwoners alleen vragen om te participeren als er 
voldoende ruimte is om hiermee invloed te hebben op de uitkomst. Dat lijkt in deze situatie niet het geval. Alleen wanneer 
dit wel zo zou zijn, draagt participatie bij aan betere plannen, meer zorgvuldige besluiten en aan wederzijds vertrouwen.  
 
Wanneer de raad ervoor kiest om toch een extra participatieproces in te lassen, kan dit worden ingevuld volgens het 
alternatieve scenario B. Dat wordt verderop in dit raadsvoorstel uitgewerkt. Daarbij gaan we uit van een 



omgevingsanalyse waarin samen met omwonenden gekeken wordt welke zorgen en wensen er leven in een gebied, en 
op welke manier we daar zo goed mogelijk aan tegemoet kunnen komen. Het college kiest daar nu nog niet voor, 
vanwege bovengenoemd risico dat we inwoners uitnodigen om mee te denken over een uitkomst die mogelijk al bekend 
is. Maar de waarde van zo'n omgevingsanalyse en nauwe betrokkenheid van inwoners staat ook voor het college 
overeind. Dit komt in alle gevallen uitgebreid terug in een later gebiedsproces in het gebied dat wordt aangewezen voor 
windenergie. De vraag aan de raad is dan ook niet zozeer óf dit moet gebeuren, maar of het noodzakelijk is dat dit 
gebeurt vóórdat de raad een keuze maakt voor een zoekgebied. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
 
Het behalen van de eigen doelstelling van de gemeente Woerden om voor 2030 voor 38-44 GWh aan windenergie te 
realiseren.  
 
Een einde aan onzekerheid voor de bewoners van Reijerscop en Barwoutswaarder over de komst van windturbines. 
 
Het nakomen van de gemaakte afspraken in het kader van de RES-U16. 
 
Het voorkomen van een inpassingsplan van de provincie waarbij de provincie locaties voor windenergie in de gemeente 
Woerden aanwijst.   
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
 
Met de keuze voor Reijerscop kan in dit gebied een gebiedsproces starten voor windenergie en zonne-energie. Met deze 
keuze kan ook direct worden begonnen met een gebiedsproces voor zon in Barwoutswaarder. Hierbij worden alle 
belanghebbenden betrokken om te kijken hoe windturbines en zonnevelden (in Barwoutswaarder alleen zonnevelden) het 
beste in het gebied kunnen worden geplaatst. Daarbij kijken we naar landschappelijke aspecten, naar mogelijke overlast 
voor omwonenden, gezondheidsaspecten, impact op biodiversiteit en natuur, en de samenhang met andere 
ontwikkelingen in het gebied.  
 
Hierbij wordt ook samen met omwonenden gezocht naar goede manieren waarop bewoners en ondernemers in het 
gebied, en inwoners van de gemeente Woerden in het algemeen, kunnen profiteren van de komst van windturbines en 
zonnevelden. 
 
De uitkomsten van deze gebiedsprocessen gebruiken we voor het opstellen van een ontwerpend onderzoek, een 
toetsingskader en een maatschappelijke tender. Via deze route zorgen we dat een windpark en zonnevelden zo goed 
mogelijk aansluiten bij de belangen van de inwoners van Woerden en van de omwonenden in de polder Reijerscop in het 
bijzonder. 
 
  
 
   
 
Argumenten 
   

1. In te stemmen met de keuze voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige windenergie voor de periode tot 
2030, op basis van de gebiedsvergelijking voor windenergie.  
 
1.1. Reijerscop scoort beter dan Barwoutswaarder  
In de bijlage treft u de Gebiedsvergelijking voor Grootschalige Windenergie Barwoutswaarder en Reijerscop. In dit 
overzicht staan de thema’s waarop de vergelijking is gebaseerd. De thema’s die de raad heeft gevraagd te onderzoeken 
zijn hierin meegenomen. Reijerscop scoort op 6 van 11 criteria beter dan Barwoutswaarder, op 1 criterium minder goed, 
en op de overige criteria gelijk. 
 
1.2. Op tijd realiseren doelstelling windenergie  
De raad heeft besloten dat Woerden in 2030 voor 38-44 GWh aan windenergie moet hebben gerealiseerd. Dit doel is 
ook vastgesteld in afspraken met de RES-U16. Die afspraken beginnen te dringen. Het vergunnen van windparken is 
vóór 2025 waarschijnlijk al niet meer haalbaar. Maar windparken kunnen nog wel vóór 2030 operationeel zijn, zoals is 
afgesproken in de RES-U16. Dit is alleen haalbaar als op korte termijn een besluit wordt genomen over een zoekgebied 



voor wind (zie planning onder het kopje Vervolgproces). 
 
1.3. Bijdragen aan oplossen klimaatcrisis en energiecrisis  
Met het bijtijds realiseren van windenergie levert Woerden een bijdrage aan het oplossen van de klimaatcrisis en 
energiecrisis. Ook inwoners van Woerden ondervinden nu al de gevolgen door hoge energierekeningen, wateroverlast 
en frequentere hittegolven. 
 
1.4. Regie houden over eigen proces  
Omdat in de provincie onvoldoende concrete plannen voor windenergie worden gerealiseerd, heeft de provincie 
aangekondigd zelf onderzoek te gaan doen naar locaties voor windenergie. Middels een inpassingsplan is de provincie 
bevoegd om in gemeenten zoekgebieden voor wind aan te wijzen. De provincie verwacht rond de zomer klaar te zijn 
met het onderzoeken van gebieden middels een plan-MER. Daarna zal de provincie gebieden aanwijzen voor 
ontwikkeling van windenergie. Hierbij zal ze voornamelijk kijken naar gemeenten die hier zelf te weinig aan doen. Door 
nu een zoekgebied aan te wijzen voor windenergie, houdt gemeente Woerden zelf de regie over waar en wanneer 
windturbines geplaatst worden.   
 
1.5. Nu duidelijkheid voor omwonenden  
De bewoners van de polders Reijerscop en Barwoutswaarder zitten al vanaf juli 2021 in onzekerheid over toekomstige 
ontwikkelingen. Een zorgvuldig maar spoedig besluit geeft duidelijkheid voor de bewoners van beide gebieden over de 
komst van windturbines voor 2030. Dit maakt het ook mogelijk dat voor windenergie én voor zonne-energie nog in deze 
bestuursperiode concrete plannen worden gemaakt. 
 
 
2. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop een gebiedsproces te starten voor zowel 
grootschalige windenergie als grootschalige zonne-energie.   
 
2.1. Start gebiedsproces voor zon en wind in Reijerscop  
Door nu een besluit te nemen, kan een gebiedsproces in Reijerscop op korte termijn van start. In dit proces is ruimte 
voor alle belanghebbenden om mee te denken over de voorwaarden voor windturbines en zonnevelden in het gebied. 
Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over het beperken van hinder, maar ook over het meenemen van wensen uit 
de omgeving die bijvoorbeeld met opbrengsten van energieprojecten  mogelijk kunnen worden gemaakt. 
 
 
3. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Barwoutswaarder het gebiedsproces te starten voor alleen 
grootschalige zonne-energie.   
 
3.1. Starten met realisatie zonnevelden in Barwoutswaarder  
In Barwoutswaarder zijn al initiatiefnemers bekend die zonnevelden aan willen leggen. Dit proces ligt stil, zolang niet 
duidelijk is of er ook windenergie in het gebied komt. In dat geval wil de gemeente de komst van zonne-energie en 
windenergie namelijk in samenhang bekijken. Door nu een keuze te maken voor een gebied voor windenergie, kan nu 
ook het gebiedsproces voor zonne-energie in Barwoutswaarder van start. Hierdoor kunnen zonnevelden in dit gebied 
eerder gerealiseerd worden. 
 
 
4. Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen:    
a. Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar:  
•  Biodiversiteit en vogelstand  
•  Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding  
•  Businesscase en marktverkenning  
•  Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied  
b. Een participatieproces met bewoners, waarbij in ieder geval aandacht is voor:  
•   Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden  
•   Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien  
•   Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en omwonenden.   
 
4.1    Verdiepende onderzoeken en participatietraject worden sowieso uitgevoerd  
Het nu niet uitvoeren van extra verdiepend onderzoek en een participatietraject in het kader van de gebiedsvergelijking 
betekent niet dat deze niet zullen plaatsvinden. Verdiepende onderzoeken en uitgebreid participatietraject zijn onderdeel 
van het gebiedsproces dat start zodra de raad een zoekgebied aanwijst. Het verschil is dat deze voor windenergie dan 
alleen van toepassing zijn op het aangewezen zoekgebied Reijerscop, en niet op Barwoutswaarder. Ook een formele 
Milieu Effect Rapportage (MER) en plan-MER blijven een verplicht onderdeel in het vergunningstraject voor een 
windpark en zullen in een later stadium worden uitgevoerd. 

 
 



   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
 
1.1    Uitgebreider onderzoek mogelijk  
Een uitgebreider onderzoek naar de gebieden Barwoutswaarder en Reijerscop is mogelijk. Sommige betrokkenen hadden 
dit wellicht ook verwacht. Op basis van wat we nu weten, is het echter zeer onwaarschijnlijk dat een diepgaander 
onderzoek zou leiden tot een andere gebiedskeuze voor windenergie. Mocht de raad toch nader onderzoek noodzakelijk 
achten om een keuze te kunnen maken tussen de twee gebieden, dan kan de raad kijken naar het Alternatieve Scenario 
A, zoals verderop beschreven. 
 
1.2     Geen participatiemogelijkheden bij gebiedsvergelijking  
Sommige bewoners hadden gerekend op mogelijkheden om hun inbreng te geven voor de gebiedsvergelijking. In het 
amendement waarmee de raad besloten heeft tot deze gebiedsvergelijking staat bij de toelichting dat inwoners van de 
betreffende gebieden betrokken worden zodat hun inbreng meegewogen kan worden. Dit is ook later in communicatie 
met inwoners herhaald. Dat is nu niet gebeurd. Inwoners kunnen daar terecht teleurgesteld in zijn. Een mogelijkheid om 
alsnog participatie vorm te geven wordt beschreven in scenario B. 
 
1.3  Nader onderzoek en aanvullende participatie lijken geen wezenlijk verschil te kunnen maken, maar zijn wel 
denkbaar.  
Het college kiest er toch voor om de raad nu al voor te stellen een keuze voor een zoekgebied te maken omdat 
Reijerscop al zo duidelijk meer geschikt lijkt. Het college vindt het belangrijk dat áls we inwoners vragen om te 
participeren, dat er ook ruimte is om hun inbreng mede doorslaggevend te laten zijn in het uiteindelijke besluit. 
 
Alternatieven  
Als de raad van mening is dat er nu nog niet voldoende informatie beschikbaar is om een goede keuze tussen de beide 
gebieden te maken, dan ziet het college de volgende mogelijkheid: de raad kan besluiten om de keuze voor een 
zoekgebied voor windenergie uit te stellen. En om daarbij het college opdracht te geven de gebiedsvergelijking uit te 
breiden met aanvullend inhoudelijk onderzoek en/of met een aanvullend participatietraject.  
 
Scenario A. Aanvullend inhoudelijk onderzoek in beide gebieden   
Aanvullend onderzoek is sowieso onderdeel van de fase ná de gebiedskeuze, in het gebiedsproces. Het is ook mogelijk 
om met nader onderzoek de gebiedsvergelijking nog verder aan te vullen, als de raad dat nodig acht om een keuze 
tussen Reijerscop en Barwoutswaarder te kunnen maken. 
De raad kan hierbij aangeven op welk thema aanvullend onderzoek wenselijk is, bijvoorbeeld: 
A1: Biodiversiteit en vogelstand 
A2: Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding 
A3: Businesscase en marktverkenning 
A4: Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied 
A5: Anders, namelijk… 
 
Argumenten voor aanvullend inhoudelijk onderzoek: 
•    Extra onderzoek kan mogelijk informatie opleveren die leidt tot een ander voorkeursgebied voor windenergie. 
 
Risico’s bij aanvullend inhoudelijk onderzoek: 
•    Vertraging van de realisatie van windprojecten én zonnevelden in zowel Barwoutswaarder als Reijerscop met 3 tot 6 
maanden. 
•    Inwoners zitten langer in onzekerheid 
•    Het halen van de doelstelling om windenergie te realiseren voor 2030 wordt onzekerder 
•    Wanneer de keuze voor een gebied niet wordt gemaakt in de eerste helft van 2023, bestaat de kans dat de provincie 
de regie overneemt en zelf een zoekgebied aanwijst. 
 
Scenario B. Aanvullend participatietraject in beide gebieden  
Ook participatie is sowieso onderdeel van gebiedsproces dat kan starten in het zoekgebied nadat de raad een 
zoekgebied heeft aangewezen. Als de raad het nodig acht, is het mogelijk om met een participatieproces in beide 
gebieden de gebiedsvergelijking nog aan te vullen voordat de raad een keuze maakt tussen Reijerscop of 
Barwoutswaarder. Dit is in deze fase alleen zinvol wanneer dit zou kunnen leiden tot een andere gebiedskeuze. 
 
Het college stelt daarbij voor om dat proces in te richten vanuit een omgevingsanalyse. Daarbij brengen we in ieder 
gebied samen met de omwonenden in beeld welke issues, zorgen en wensen daar spelen, en welke mogelijke 
oplossingen inwoners en de gemeente daarvoor zien. Op die manier ontvangt de raad van ieder gebied een beeld van 
wat er leeft in de omgeving en welke mogelijke oplossingen en kansen omwonenden zien áls er later in hun gebied 
windturbines geplaatst zouden kunnen worden. De raad kan dit meewegen bij de keuze voor een zoekgebied. 
 



Het college stelt voor om zeer terughoudend te zijn met het vragen welk zoekgebied de voorkeur heeft. Dit nodigt uit tot 
het wijzen naar elkaar vanuit beide gebieden, met alle bijkomende spanningen vandien. Het is bovendien de vraag of dit 
inzichten biedt die de raad verder helpen bij de keuze voor een zoekgebied. 
 
Argumenten voor een aanvullend participatietraject: 
•    Het voldoet aan de verwachtingen van inwoners. 
 
Risico’s bij een aanvullend participatietraject: 
•    Vertraging van de realisatie van windprojecten én zonnevelden in zowel Barwoutswaarder als Reijerscop met 6 tot 9 
maanden. 
•    Het brengt onvoldoende inzichten op die mee kunnen wegen bij de keuze voor een zoekgebied waardoor inwoners 
zich alsnog onvoldoende gehoord kunnen voelen. 
•    Inwoners zitten langer in onzekerheid. 
•    Het kan onrust brengen in beide gebieden en kan - ook met een zorgvuldig proces - leiden tot spanningen binnen de 
gemeente. 
•    Het halen van de doelstelling om windenergie te realiseren voor 2030 wordt onzekerder 
•    Wanneer de keuze voor een gebied niet wordt gemaakt in de eerste helft van 2023, bestaat de kans dat de provincie 
de regie overneemt en zelf een zoekgebied aanwijst. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
 
Geen financiële consequenties. 
 
   
 
Communicatie 
 
Gezien de gevoeligheid van dit raadsbesluit en de eerdere verwachtingen van inwoners, zal het college al bij het 
aanbieden van het raadsvoorstel aan de gemeenteraad persoonlijk contact zoeken met inwoners met wie eerder veel 
contact is geweest over windenergie. Het college neemt ook contact op met het dorpsplatform Harmelen, met het 
wijkplatform Molenvliet en met buurgemeenten grenzend aan het zoekgebied Reijerscop.  
 
Het college zal inwoners daarbij attenderen op de gebruikelijke mogelijkheden voor inwoners om in te spreken bij de 
gemeenteraad. In samenspraak met de griffie kan hieraan in lokale media extra aandacht worden besteed indien 
gewenst. 
 
Na het raadsbesluit zal het college zorgdragen voor een zorgvuldige communicatie via een persbericht, de gemeentelijke 
website, een bericht op de infopagina van de Woerdense Courant en via social media. Ook dan informeert het college 
omwonenden, dorps- en wijkplatforms en buurgemeenten.  
 
   
 
Vervolgproces 
 
Planning Reijerscop (zon en wind)  
 
December 2022            Besluit raad over zoekgebied wind  
Jan 2023 - Dec 2023    Gebiedsproces Reijerscop (zon en wind)* 
Mrt 2023 – Mrt 2024     Opstellen ontwerpend onderzoek*, toetsingskader en maatschappelijke tender 
Mrt 2024                        Vaststelling toetsingskader en maatschappelijke tender door de raad  
Apr 2024 – Sep 2024    Openstellen maatschappelijke tender en selectie initiatiefnemers (door het college)* 
Okt 2024 – Aug 2025    MER, Omgevingsplan- en omgevingsvergunningsprocedure* 
Sep 2025                       Vaststelling omgevingsplan voor vergunning windpark door de raad  
Mrt 2026                        Gemeenteraadsverkiezingen 
2027-2029                     Realisatie windpark 
2028-2050                     Exploitatie windpark  
 
*Over (de uitkomsten van) deze onderdelen wordt de raad nader geïnformeerd.  
 
Planning Barwoutswaarder en langs spoor en snelweg (zon)  
 



December 2022            Besluit raad over zoekgebied wind  
Jan 2023 - Dec 2023    Gebiedsproces Barwoutswaarder (zon)* 
Mrt 2023 – Feb 2024    Opstellen ontwerpend onderzoek*, toetsingskader en maatschappelijke tender voor 
                                      zonnevelden in Barwoutswaarder en langs spoor en snelweg 
Feb 2024                       Vaststelling toetsingskader en maatschappelijke tender door de raad  
Mrt 2024 – Jul 2024      Openstellen maatschappelijke tender en selectie initiatiefnemers (door het college)* 
Aug 2024 – Feb 2025   Omgevingsvergunningsprocedure* 
Mrt 2025                        Vaststelling omgevingsplan voor vergunning zonnevelden (door het college)* 
2025-2026                     Realisatie zonnevelden 
Mrt 2026                       Gemeenteraadsverkiezingen 
2026-2050                     Exploitatie zonnevelden 
 
*Over (de uitkomsten van) deze onderdelen wordt de raad nader geïnformeerd. 
 
NB. Wanneer de raad besluit tot extra inhoudelijk onderzoek of een extra participatietraject voordat een gebiedskeuze 
wordt gemaakt (zie alternatieve scenario’s), dan schuiven beide planningen navenant op in de tijd. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet. 
  
 
   
 
Bijlagen 
 
1. Gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie (D/22/080546) 
2. Notitie ANTEA Groep (D/22/080565) 
3. Raadsbesluit Gebiedskeuze voor grootschalige energie (D/22/08193) 
  


