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Amendement - Toestaan kleinschalige opwek voor meer dan eigen gebruik 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, besluit het achtste beslispunt 
als volgt aan te vullen: 
 
8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als 
nota ex. Afd. 4:3 Awb, met dien verstande dat in het Afwegingskader daar waar wordt gesproken 
over kleinschalige opwek voor eigen gebruik in het buitengebied de tekst zodanig gewijzigd wordt 
dat kleinschalige opwek niet alleen voor eigen gebruik hoeft te zijn. Vaak is nu de lokale 
netcapaciteit een struikelblok vanwege de hoge kosten voor initiatiefnemers om grotere 
initiatieven aan te sluiten. De gemeente spant zich in om dit struikelblok in overleg met 
initiatiefnemers en de netbeheerder te slechten. Bijvoorbeeld door in te zetten op meervoudig 
gebruik van infrastructuur (cable pooling) of door te bezien of kosten meer dan de rendabiliteit 
van een initiatief op een andere wijze kunnen worden bekostigd dan door de initiatiefnemer zelf. 
 
Toelichting 
Het afwegingskader staat kleinschalige opwek voor eigen gebruik toe. Onder kleinschalige opwek valt 
zon op dak bij bedrijven en boerderijen, zon bij het erf en wind bij het erf. Indien alleen voor eigen 
gebruik wordt ingezet op kleinschalige opwek worden grote kansen gemist. Veel boerderijdaken en 
bedrijfsdaken worden niet benut, bovendien zal zon bij het erf niet nodig zijn. Dit amendement past 
dat aan, juist kleinschalige opwek voor de opgave van Woerden als geheel draagt bij aan het 
oplossen van ons energievraagstuk. 
Het argument om dit alleen voor eigen gebruik toe te staan is landschappelijk (goede inpassing). 
Echter, met de beperking van 1ha voor zon op erf en de beperkingen uit het beleidskader voor 
kleinschalige windmolens is voldoende geborgd dat de landschappelijke inpassing op orde blijft. 
De aanvullende tekst geeft het college de opdracht om zich in te spannen om het struikelblok van de 
beschikbaarheid van het net en benodigde investeringen hiervoor op te lossen in overleg met 
initiatiefnemer(s) en netbeheerder. Nu zorgt dit er vaak nog voor dat niet alle opwekcapaciteit wordt 
benut. De gemeente heeft wat de ondertekenaars betreft een aanjagende en doorbrekende rol in 
deze vraagstukken en laat deze niet alleen aan initiatiefnemers en netbeheerders over.  
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