
     
 
Amendement – Optimalisatie Afwegingskader 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, om het raadsvoorstel ‘Afwegingskader 
grootschalige duurzame energie’ op de volgende punten te wijzigen: 

 
Besluitpunt 1 
De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen, te weten een bandbreedte van 118 
– 138 GWh, opgebouwd uit 42-50 GWh kleinschalige opwek en 76 - 88 GWh grootschalige opwek 
waarbij de voorkeur uitgaat naar zoveel mogelijk kleinschalige opwek; 
 
Besluitpunt 3 
Te besluiten dat de gemeente Woerden kiest voor een verhouding tussen grootschalige opwek van 
50% zon -en 50% windenergie;  
 
Besluitpunt 4 
Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier 
categorieën: 

1) Uitgesloten zoekgebieden; 
2) Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030; 
3) Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven; 
4) Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030; 
5) Gebieden die in beeld zijn voor grootschalig wind voor opgave 2030; 

 
Besluitpunt 5 
De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als volgt 
vast te stellen: 

1) Uitgesloten gebieden: 
i. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden; 

ii. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap. 
2) Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030: 

i. Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap. 
ii. 2. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg 

3) Direct starten: 
i. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), 

kleinschalige zonnevelden bij boerenerven, grootschalig zon langs snelweg 
(zone H23) en spoorweg (zone F). 

ii. Wind: kleine windmolens bij boerenerven. 
4) Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 

Reijerscop (gebied J).  
5) Een tussenstap te nemen voor de afweging van een definitieve locatiekeuze voor 

wind, voorafgaand aan het starten van eventuele gebiedsprocessen.  
i. Grootschalig wind in A12 Barwoutswaarder (gebied D) en Polder 

Reijerscop (gebied J) 
 
Besluitpunt 6 
Te besluiten dat de gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines en 
woningen afleidt van de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines, tevens in acht nemende, 
mogelijk strengere normen n.a.v. de uitspraak van de Raad van State. 
 



     
 
De raad besluit tevens om het volgende besluitpunt toe te voegen: 

x. Over het starten van gebiedsprocessen ten behoeve van grootschalig wind in Barwoutswaarder 
(gebied D) en Polder Reijerscop (gebied J) uiterlijk tweede helft 2022 een raadsvoorstel aan de 
raad voor te leggen. Dit voorstel is het resultaat van de tussenstap te nemen voor definitieve 
locatiekeuze zoals beschreven in besluitpunt 5.5 
 
Toelichting 
Indieners streven naar het nemen van verantwoordelijkheid voor de collectieve opgave waar we als 
mensheid voor staan. Maar ook naar zorgvuldige en transparante besluitvorming richting onze 
inwoners in het algemeen en diegene die mogelijk hinder ondervinden van genomen besluiten in het 
bijzonder. Daarom stellen indieners voor om de Woerdense ambitie te verhogen, maar ook om voor 
de potentiele locaties voor windenergie nog een keer goed naast elkaar te zetten. De beschreven 
‘tussenstap’ moet wat betreft de indieners gezien worden als een ' nadere afweging' op basis van 
hoe de gebieden scoren op de diverse criteria (waaronder gezondheidsaspecten, inpassing in het 
landschap, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en realisatie). In dit proces worden inwoners van 
de betreffende gebieden betrokken om hun inbreng te kunnen meewegen. Hiermee borgen we dat 
de keuze tussen de potentiele windgebieden Reijerscop en A12 Barwoutswaarder zorgvuldig 
gemaakt wordt door de gemeenteraad.  
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