
 
 
Amendement - Nee is ook een antwoord 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli, besluit het achtste beslispunt van het 
ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie (D210220762) als 
volgt te wijzigen: 
 
8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als  

nota ex. Afd. 4:3 Awb, met inachtneming van de volgende wijziging: 
 
In het stappenplan voor grootschalige duurzame energie projecten wordt de beschrijving van stap 2: 
Gebiedsproces (per zone) als volgt aangepast: 
 
Na het vaststellen van het afwegingskader wordt voor de zones met de mogelijkheid voor grootschalige 
opwek een gebiedsproces doorlopen. Dit om te bepalen of een gebied geschikt is en als het geschikt is 
wat dan de beste locatie of beste locaties binnen het zoekgebied zijn. Hiervoor moet eerst een gebied 
open worden gesteld. Dit zal gebeuren door middel van een Raadsbesluit. Hierbij zal een besluit worden 
genomen over de start(notitie) van het gebiedsproces, plan van aanpak van de participatie & 
communicatie en de stakeholderanalyse. In de startnotitie wordt een paragraaf opgenomen over 
maatschappelijke acceptatie waarin in ieder geval is uitgewerkt wat er onder maatschappelijke 
acceptatie wordt verstaan, op welke manier dit wordt gemeten en hoe de resultaten hiervan worden 
meegewogen in het uiteindelijke besluit om al dan niet met een gebied door te gaan.   
 
Het college stelt een procesbegeleider aan die zorgt voor samenwerking en communicatie met de  
omgeving en initiatiefnemers. Verder zal de procesbegeleider zorgdragen dat er een ontwerpend  
onderzoek wordt uitgevoerd naar wat landschappelijk gezien de beste locaties zijn voor zonne- en  
windparken, en wat het draagvlak van het landschap (het maximaal open te stellen aantal hectares /  
aantal windturbines) en de maatschappelijke acceptatie voor grootschalige opwek is. In deze fase 
zullen samen met de omgeving varianten worden ontwikkeld. Hierbij vindt regelmatig overleg plaats met 
stakeholders. In deze fase wordt gepoogd om al te sturen samenwerking tussen conflicterende 
initiatieven. Het is mogelijk dat het gebiedsproces met de buurgemeente wordt georganiseerd. 
 
Het proces wordt afgesloten met een besluit van het college raadsbesluit of en zo ja waarom wordt 
ingestemd met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Maatschappelijk acceptatie voor 
grootschalige opwek binnen het gebied vormt een belangrijk onderdeel binnen deze afweging. Niet 
instemmen met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure voor grootschalig wind en/of zon in 
een zoekgebied is een mogelijke uitkomst van het gebiedsproces. Indien nodig voor de opgave wijst 
de raad een ander zoekgebied aan om het gebiedsproces te starten.  
 
Ter voorbereiding van het besluit ontvangt de raad Bij het besluit komt een verslag van het 
gebiedsproces, de uitkomsten van de meting van maatschappelijke acceptatie, welke aandachtspunten 



 
 
(voorwaarden) moeten worden meegenomen en wat de voorkeurslocatie is voor grootschalige opwek. 
De raad besluit ook welke aandachtspunten meegenomen worden in het vervolgproces en hoe 
voorkeurslocaties meegewogen worden in het vervolgproces. Een beeldkwaliteitsplan voor de 
landschappelijke inpassing kan onderdeel uitmaken van de aanvullende aandachtspunten. 

 

 
Toelichting 
Tijdens het participatieproces voor het Afwegingskader grootschalige duurzame energie was 
maatschappelijke acceptatie voor de plannen geen onderdeel van de overwegingen om tot 
zoekgebieden voor grootschalige opwek te komen. Maatschappelijke acceptatie is echter wel een 
belangrijke voorwaarde voor een voorspoedige ontwikkeling van een gebied. Onderzoek laat zien dat 
omwonenden minder hinder van omgevingsfactoren ondervinden als zij minder weerstand ervaren. 
Bovendien zal een project veel gemakkelijker tot realisatie komen als dit door omwonenden wordt 
geaccepteerd, waardoor eerder aan onze opgave wordt voldaan. 
 
In het huidig stappenplan is een inspanningsverplichting opgenomen voor initiatiefnemers om draagvlak 
onder omwonenden te creëren of te vergroten. Een resultaatverplichting houdt geen stand bij de 
rechter. Hierdoor is het aannemelijk dat de initiatiefnemer zich minder bereid zal tonen om te luisteren 
naar omwonenden en tegemoet te komen aan bezwaren. De initiatiefnemer en omwonenden kunnen 
hierdoor lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en de sociale cohesie in een gebied kan ernstig 
worden verstoord.  
 
Door maatschappelijke acceptatie nadrukkelijk onderdeel te maken van het gebiedsproces is beter 
geborgd dat de participatie van omwonenden ook daadwerkelijk leidt tot een dialoog waarbij zorgen en 
belangen op een zorgvuldige en respectvolle wijze worden geadresseerd. Bovendien biedt dit 
amendement de raad de mogelijkheid om na afloop van een gebiedsproces te besluiten of een gebied 
daadwerkelijk kansrijk is voor een voorspoedige ontwikkeling. 
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