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Amendement - Alternatief scenario 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli, besluit het eerste en achtste 
beslispunt van het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame 
energie (D210220762) als volgt te wijzigen: 

1. De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen conform het basisscenario, te 
weten 95-120 GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige 
opwek een alternatief scenario, te weten 71-86 GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige 
opwek en 40 GWh grootschalige opwek 
 

8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als 
nota ex. Afd. 4:3 Awb, met inachtneming van bovenstaande wijziging. 
 

Toelichting 
Om de klimaatdoelen van Parijs te halen heeft de Rijksoverheid bepaald dat in 2030 70% van de 
totale elektriciteitsvraag duurzaam moet worden opgewekt. Het grootste deel (52%) van deze 
elektriciteit zal op zee worden opgewekt (49 TWh), een kleiner deel zal komen uit particuliere 
zonnepanelen op daken (10 TWh) en de rest moet door middel van huidige beschikbare 
technologieën worden opgewekt op land (35 TWh). 
 
Het geschatte elektriciteitsverbruik van Woerden in 2030 is 210 GWh; 70% van deze 
elektriciteitsvraag komt neer op 147 GWh. Hiervan wordt 52% opgewekt door wind op zee (76 GWh). 
Dit betekent dat op het land nog 71 GWh moet worden opgewekt om te voldoen aan de opdracht 
van de Rijksoverheid. In het alternatieve scenario wordt een ondergrens aangehouden van 71 GWh, 
zodat dit doel te allen tijde wordt behaald. 
 
In het alternatieve scenario wordt maximaal ingezet op kleinschalige opwek (42 GWh), omdat 
hiervoor het meeste draagvlak is onder inwoners. Kleinschalige opwek kan goed ingepast worden in 
het landschap zonder dat er sprake hoeft te zijn van hinder onder omwonenden.  
 
Aanvullend op deze kleinschalige opwek is dan nog ongeveer 35 ha (30 GWh) tot 50 ha (44 GWh) aan 
grootschalige zon nodig om te voldoen aan de Woerdense opgave van 71-86 GWh. 
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