
 

Motie Uitstel concept-bod RES  

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 mei 2020,  

 

constaterende dat:  

• De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) een groot maatschappelijk 

vraagstuk is, dat de komende decennia grote ruimtelijke gevolgen zal hebben;  

• De gemeente Woerden hierin zorgvuldige afwegingen wil maken, die kunnen rekenen op 

draagvlak onder onze inwoners;  

• Dit draagvlak niet bereikt kan worden zonder goed participatieproces;  

• De maatregelen rondom de bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus het 

onmogelijk maken om op dit moment een goed participatieproces vorm te geven;  

• Veel inwoners en andere stakeholders op dit moment bovendien andere zorgen hebben 

dan de inpassing van grootschalige energieopwekking in de regio;  

• Een goede openbare dialoog op dit moment niet mogelijk is, waardoor de zuivere 

meningsvorming door gemeenteraad in gevaar komt;  

• Op dit moment geen goede, zorgvuldige democratische besluitvorming gewaarborgd is,  

 

overwegende dat:  

• Een concept-bod zonder democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden;  

• Het nu lijkt of de democratische besluitvorming ondergeschikt is aan het halen van de 

planning;  

• Inwoners en stakeholders als ook de gemeenteraad zich daardoor niet serieus genomen 

voelen;  

• Op dit moment nog niet duidelijk is welke gevolgen de nasleep van de coronacrisis heeft 

op de uitvoerbaarheid van de nu opgestelde plannen;  

• De opdrachtgevers van het nationaal programma RES de planning voor het aanleveren 

van het concept-bod hebben verruimd van 1 juni naar 1 oktober;  

• Er dus geen dringend belang is om het proces nu toch door te zetten,  

 

verzoekt het college:  

•       Het raadsvoorstel ‘Ontwerp van de Regionale Energie strategie met concept-bod’, 

waarin het concept-bod voor de RES is opgenomen, in te trekken tot na het zomerreces;   

•       Deze oproep te delen met onze RES-regiopartners en hen te overtuigen van de 

noodzaak tot uitstel van het indienen van het concept-bod tot 1 oktober; 

•       De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de raad, 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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