
 

Amendement Woerden maakt eigen afweging over windmolens 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij de Regionale omgevingsagenda 

Weerbaar Lopikerwaard (bijlage bij raadsvoorstel 20r.00297): 

 

De raad besluit 

 

Beslispunt 1 te wijzigen zodat het als volgt komt te luiden: 

 

1. De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen, met inachtneming van de 

volgende wijzigingen: 

 

a. De volgende passage uit de Regionale omgevingsagenda aan te passen: 

Pagina 19; tweede kolom; regel 7 t/m 10:  

In de hele regio liggen daken van grote panden vol met zonnepanelen en zorgen windmolens 

voor een belangrijk aandeel in de Lopikerwaardse energievoorziening. Ook langs de spoor- en 

snelwegen staan grote windmolens die de regio van energie voorzien. 

Vervangen door: 

In de hele regio liggen daken van grote panden vol met zonnepanelen. 

 

b. De volgende passages uit de Regionale omgevingsagenda te schrappen: 

Pagina 29; regel 21:  

Realiseren windenergie op en rond bedrijventerreinen, zo dicht mogelijk bij (grote) afnemers. 

Pagina 38: Ontwikkelprincipe 5.3:  

Realiseer windenergie op en rond bedrijventerreinen, zo dicht mogelijk bij (grote) afnemers  

We zetten in op een energie-efficiënte leefomgeving. Daarom kijken we eerst naar onze 

bedrijventerreinen als locatie om grootschalige en duurzame energieopwekking te realiseren. 

Hier kunnen we immers vraag en aanbod dicht bij elkaar brengen, door energieopwekking 

dichtbij grote afnemers te realiseren. Het gaat daarbij niet alleen om zonne-energie, maar ook 

om de (grootschalige) opwek van windenergie. 

Pagina 39: Ontwikkelprincipe 5.4: 

Gebruik grote infrastructuur zoals de rivier en snelwegen als drager van de collectieve 

energieopwekking en hanteer een lijnopstelling. Voor de grootschalige collectieve 

energieopwekking hanteren we grote infrastructuur in het gebied als drager. Denk hierbij aan 

rivieren en snelwegen. Voor de windmolens zetten we in op een lijnopstelling en de best 

beschikbare techniek. Een opstelling van windturbines dient een logisch geheel te vormen. 

Pagina 39: Ontwikkelprincipe 5.5: 

Zorgvuldige inpassing van collectieve energieopwekking in een lijnopstelling voortbouwend op 

de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de polder. Als Lopikerwaard zijn we 

ons bewust van onze regionale verantwoordelijkheid voor het opwekken van duurzame 

energie, maar willen we hier zeer zorgvuldig mee omgaan. Opwek van collectieve energie 

doen we daarom altijd zo dat het onze landschappelijke- en cultuurhistorische waarden zo min 

mogelijk aantast. Bijvoorbeeld door het benutten van de ontginningsassen als belangrijke lijn 

in het landschap. Daarbij gaan we ook altijd uit van een wederkerigheid; we brengen de 

kosten en baten samen. 

 

c. Ter vervanging van bovenstaande ontwikkelprincipes de volgende passage toe te voegen als 

nieuw Ontwikkelprincipe 5.3: 



 

Zorgvuldige inpassing van collectieve energieopwekking voortbouwend op de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de polder 

Als Lopikerwaard zijn we ons bewust van onze regionale verantwoordelijkheid voor het 

opwekken van duurzame energie, maar willen we hier zeer zorgvuldig mee omgaan. Opwek 

van collectieve energie doen we daarom altijd zo dat het onze landschappelijke- en 

cultuurhistorische waarden zo min mogelijk aantast. Daarbij gaan we ook altijd uit van een 

wederkerigheid; we brengen de kosten en baten samen. 

 

 

Toelichting 

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave, die veel impact heeft op de leefomgeving 

van onze inwoners. Er is daarom in de samenleving is veel discussie over dit onderwerp, waarbij de 

meningen verdeeld zijn over de juiste oplossingsrichting. Met name het beeld van windmolens in het 

Groene Hart roept bij veel inwoners heftige emoties op.  

In de door de Raad vastgestelde Startnotitie hernieuwbare energieopwekking (bijlage bij 

Raadsvoorstel 19r.00158) is opgenomen dat de Woerdense aanpak zich kenmerkt door de nadruk op 

participatie, omdat vertrouwen en betrokkenheid van iedereen nodig is om de energie- en 

warmtetransitie een succes te maken. Het is dus van belang dat het proces om bewoners en 

ondernemers te betrekken zorgvuldig plaatsvindt (pagina 4 uit de Startnotitie). Hiervoor is een proces 

afgesproken dat uiteindelijk moet leiden tot een Woerdens afwegingskader hernieuwbare energie, 

waarbij als ambitie is afgesproken dat het overgrote deel van de Woerdenaren zich moet kunnen 

herkennen in het uiteindelijke afwegingskader (pagina 2 Raadsvoorstel Participatieproces 

afwegingskader hernieuwbare energie; 19r.00892).  

Dit door de Raad vastgestelde participatieproces is in op dit moment nog in volle gang. Als de Raad 

de Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard ongewijzigd vaststelt, dan wordt er vooruitgelopen op 

de uitkomst van het lokale participatieproces. Dit komt het vertrouwen en de betrokkenheid van onze 

inwoners niet ten goede. Het is daarom niet gepast als de Raad in deze fase al uitspraken doet over 

het plaatsen van windmolens.  
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