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Amendement verwijderingsbijdrage, de vervuiler betaalt 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, besluit het ontwerpbesluit bij het 
raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie als volgt aan te vullen: 
 

x. Te besluiten om het college opdracht te geven om een garantiefonds voor verwijdering van 
zonnevelden en windparken op te zetten, waaraan elke initiatiefnemer een nader vast te stellen 
bijdrage dient te leveren. Deze bijdrage dient groot genoeg te zijn om te zorgen dat bij 
faillissement van een investeerder of andere onvoorziene ontwikkelingen de kosten voor het 
verwijderen van het zonneveld of de windturbine niet ten laste van de grondeigenaar of 
Woerdense gemeenschap komen. 

y. Te besluiten om het college opdracht te geven het Rijk te vragen om Uitgebreide 
Producentenverantwoordelijk in te voeren op zonnepanelen en windmolen. Zodat hiermee een 
landelijke geldstroom ontstaat om afgedankte zonnepanelen en windmolens goed te kunnen 
recyclen.  

 

Toelichting: 

• Voor de bouw van windturbines en zonnevelden is heel veel materiaal nodig. Na verloop van 
ongeveer 10 tot 20 jaar zullen deze turbines en zonnevelden afgeschreven zijn. Een deel van het 
materiaal van windturbines en zonnepanelen is niet afbreekbaar en in een aantal landen worden de 
rotoren en de wieken van turbines in de grond gestopt omdat men er niets mee kan. 

• Wij willen niet dat inwoners en/of de gemeente bij en na afbraak van de windturbines/zonnevelden 
met de rommel opgezadeld worden. Wij vinden dat de vervuiler moet betalen dan wel moet 
opruimen. Geregeld horen wij dat bedrijven vlak voordat zij niet gewilde uitgaven moeten doen, zich 
failliet laten verklaren, waardoor zij onder deze uitgaven uitkomen en de klanten met de gevolgen 
laten zitten. 

• Daarom stellen wij voor om aan elke investeerder van windturbines en zonnevelden een 
verwijderingsbijdrage op te leggen ter grootte van het bedrag dat nodig is om de 
turbines/zonnevelden na afloop van de werkingsperiode weer te verwijderen en om zo de 
investeerder verantwoordelijk te laten zijn voor de verwijdering. En hiervoor een garantiefonds in 
het leven te roepen dat gevuld gaat worden door de verwijderingsbijdragen die aan de investeerder 
worden opgelegd.  
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