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Motie haalbaarheidstoets bod 1,8 Terrawattuur RES U16 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 april 2020, gelezen het 

aangehouden raadsvoorstel Ontwerp van de Regionale Energie strategie met concept-

bod (20R.00315) welke behandeld is op de Politieke avond van 16 april 2020, 

 

constaterende dat: 

1. Besluitvorming hierover wordt aangehouden tot de herfst van 2020; 

2. Het concept-bod tot stand is gekomen zonder ruimtelijke, maatschappelijke, 

financieel-economische of realiseerbaarheidsafwegingen. Met andere woorden: 

of de 1,8 Terrawattuur daadwerkelijk te realiseren is is onduidelijk; 

3. Onduidelijk is of een bod ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden; 

4. Onduidelijk is hoe het bod verdeeld wordt over de deelnemende partijen 

(gemeenten en waterschappen) van de RES U16; 

5. Het concept-bod van de RES U16 tot stand is gekomen zonder consultatie van 

de inwoners; 

6. Onduidelijk is of een bod ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden als het 

definitief ingediend is; 

7. Windmolens in de nabijheid van woonwijken gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengen (bijvoorbeeld het geluid van windturbines kan, net als andere 

omgevingsgeluiden, een grote impact hebben op de fysieke en mentale 

gezondheid van mensen. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): Gemiddeld zou 

het geluid van windturbines niet hoger dan 45 decibel mogen zijn (GUIDELINES 

for the European Region, 2018);  

8. De RES U16 geen wettelijke basis heeft. Door het maken van afspraken, 

waarmee de gemeenteraad van Woerden mee heeft ingestemd, doet de RES 

U16 voorstellen. De besluitvorming om wel of niet in te stemmen ligt voor 

gemeente Woerden bij de gemeenteraad.  

 

overwegende dat:  

1. Het onduidelijk is of het bod van 1,8 Terrawattuur daadwerkelijk te realiseren is; 

2. Er extra tijd is, van circa een half jaar, voordat er een bod gedaan moet worden; 

3. De gemeenteraad van Woerden besluit om wel of niet in te stemmen; 

4. Onwenselijk is om een bod te doen waarbij niet gekeken is over de haalbaarheid 

(bijvoorbeeld wat is de afstand van windmolens tot woonwijken, hoeveel procent 

per hectare boerenland mag bedekt zijn met zonneweiden of hoeveel procent 

van het oppervlakte water mag bedekt zijn met zonneweiden); 

5. Voor de criteria is consultatie van de inwoners noodzakelijk; 

6. Als consultatie door omstandigheden niet haalbaar is, de gemeenteraad criteria 

vast moet stellen die aan de veilige kant zitten; 

7. Gemeente Woerden wil weten wat de concrete opgave voor de gemeente wordt 

en of deze haalbaar is. Dit moet bekend zijn voordat er met een bod ingestemd 

kan worden. 
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verzoekt het college: 

1. De RES U16 te vragen om: 

a. criteria te formuleren voor de ruimtelijke, maatschappelijke, financieel-

economische of realiseerbaarheidsafwegingen; 

b. de deelnemende partijen om instemming te vragen voor de criteria; 

c. op basis van de criteria te komen tot een raming van een haalbaar bod in 

totaal en per partij (gemeente, waterschap); 

d. de deelnemende partijen het haalbare bod voor te leggen ter 

besluitvorming; 

2. Als de RES U16 niet in staat is om “veilige criteria” voor de ruimtelijke, 

maatschappelijke, financieel-economische of realiseerbaarheidsafwegingen op te 

stellen, dan het verzoek of het college deze kan opstellen. Om deze vervolgens 

aan de gemeenteraad voor te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afstanden 

van windmolens tot woonwijken of percentage zonneweiden van het totale 

oppervlakte. Na vaststelling van deze criteria het bod van gemeente Woerden te 

laten doorrekenen door de RES U16 en zo tot een haalbaar bod te komen; 

3. Mocht de RES U16 op geen enkele wijze in staat zijn om mee te werken aan een 

haalbaarheidstoets dan de RES U16 te informeren dat Woerden niet zal 

instemmen met een bod waarvan het onduidelijk is of het realiseerbaar is.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Wilma de Mooij, SP 


