Motie Meepraten over het opwekken van duurzame energie
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020,
Constaterende dat:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

In juni 2019 de startnotitie afwegingskader hernieuwbare energieopwekking (19R.00160) is
vastgesteld;
Het te volgen proces moet leiden tot een door de samenleving gedragen afwegingskader voor
grootschalige energieopwekking, waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties goed geïnformeerd zijn over de inbreng die zij tijdens het opstellen van het
afwegingskader kunnen hebben (pagina 4 Startnotitie);
In december 2019 het raadsvoorstel participatieproces afwegingskader hernieuwbare
energieopwekking (19R.00892) is aangenomen;
Een centrale ambitie van dit participatieproces is dat het overgrote deel van de Woerdenaren
zijn wensen en ideeën over grootschalige energieopwekking in Woerden heeft kunnen
inbrengen en zich herkent in het uiteindelijke afwegingskader;
Gekozen is voor een gefaseerde aanpak, waarbij de opgehaalde input uit de eerste fase
richting geeft aan de scenario’s die in de volgende fase worden uitgewerkt en voorgelegd;
De eerste fase bestaat uit gesprekken en een online enquête die vooraf aangekondigd en
breed gecommuniceerd zouden worden;
Deze gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden en voorgenomen is de online enquête te
sluiten op 26 januari;
De online enquête over het opwekken van duurzame energie is opgenomen als laatste
onderdeel van een bredere enquête over de waarden van Woerden (vraag 41 t/m 45);
Hierdoor niet duidelijk is waar vragen 41 t/m 45 werkelijk over gaan en waarvoor de input
wordt gebruikt;
Er onvoldoende over de mogelijkheid en het belang van deze peiling onder de Woerdense
inwoners is gecommuniceerd, waardoor inwoners onvoldoende op de hoogte waren,

Overwegende dat:
•
•
•

Grootschalige hernieuwbare energieprojecten een grote impact hebben op de leefomgeving;
Draagvlak een noodzakelijke voorwaarde is voor slagen van dergelijke projecten;
Dit draagvlak alleen bereikt kan worden met een zorgvuldig participatieproces, waarbij
inwoners vanaf de start zijn meegenomen,

Verzoekt het college:
•
•
•

•

Inwoners meer tijd te geven om kenbaar te maken hoe zij denken over grootschalige opwek
van duurzame energie in Woerden;
De termijn waarbinnen de enquête die hiervoor is ontwikkeld kan worden ingevuld met
minimaal twee weken te verlengen;
Beter naar de inwoners te communiceren over de mogelijkheid en het belang van deze peiling
onder de Woerdense inwoners en hierbij expliciet te vermelden dat dit gaat over het toestaan
van grootschalige energieprojecten zoals windmolens en zonnevelden in Woerden;
Dit eventueel te doen door de enquête los te koppelen van de Waarden van Woerden-vragen
en waar nodig uit te breiden, en over een eventuele uitbreiding naar inwoners te
communiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.
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