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 Datum  donderdag 15 juli 2021  

 Opening  17.00 uur Sluiting 23.01 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur. 

 

Mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) sluit tijdens agendapunt 2 aan. De heer Visser 

(LijstvanderDoes) sluit na de dinerpauze (bij agendapunt 7) aan. 

 

Er zijn bij opening 29 raadsleden aanwezig in de digitale raadsvergadering. De voorzitter stelt 

vast dat er een quorum is.  

 

2. Vaststellen agenda 

Er wordt afgesproken dat de motie vreemd van WeDo politiek en Woerden voor Democratie na 

een korte toelichting op de motie bij agendapunt 8 direct in stemming wordt gebracht.  

 

De heer Van Assem maakt een punt van orde over het digitaal laten plaatsvinden van de 

raadsvergadering.  

20 raadsleden stemmen voor het digitaal laten plaatsvinden van de raadsvergadering, 9 

raadsleden stemmen tegen.  

8 raadsleden stemmen voor het voorstel om de behandeling van het raadsvoorstel 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie uit te stellen tot na het zomerreces, 21 

raadsleden stemmen tegen.  

 

3. Raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie (eerste termijn fracties) 

Indiening amendementen/moties 

• Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht van ingediende amendementen en 

moties bij de vergaderstukken op de website van de gemeenteraad.  

 

4. De inwoner aan het woord 

De heer van der Poll spreekt in namens een initiatiefgroep over de mogelijkheden om een Tiny 
House Community op te zetten.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00/Overzicht-amendementen-en-moties-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00/Overzicht-amendementen-en-moties-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-1.pdf
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5.  Raadsvragen 

De heer Van Meijeren (CDA) stelt raadsvragen over de aangekondigde afsluiting van de A12.  

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college.  

 

De heer Bakker (Woerden voor Democratie) stelt raadsvragen over het parkeerbeleid in de 

Wagenstraat.  

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college.  

 

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 24 juni en de Politieke Avond van 8 

juli ongewijzigd vast. 

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar verkeersbesluit verplaatsen bebouwde komgrens 

Milandweg; 

2. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Ferm Werk [stemverklaring de heer 

Bakker (Woerden voor Democratie)]; 

3. Raadsvoorstel Snelfietsroute Woerden – Utrecht; 

4. Raadsvoorstel Benoeming lid Raad van Toezicht Minkema College; 

5. Raadsvoorstel Aanvulling richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen 

met een jeugdlintje; 

6. Raadsvoorstel Budget taskforce GRIP [stemverklaring de heer Van Assem 
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(Inwonersbelangen)]; 

7. Raadsvoorstel Vaststellen meerjarenperspectief (MPG) 2021 [stemverklaring de heer Bakker 

(Woerden voor Democratie)]; 

8. Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 [stemverklaring de heer Bakker (Woerden voor 

Democratie)]. 

 
worden zonder stemming aangenomen. 

 

7. Raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie (eerste termijn college 

en tweede termijn fracties (en college)) 

De motie van treurnis jegens wethouder De Weger, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend.  

 

Toezeggingen 

• Wethouder De Weger zegt toe een verkenning uit te voeren naar de verbreding van de 

netcapaciteit voor kleinschalige opwek van duurzame energie in het landelijk gebied. 

Daarnaast zegt wethouder De Weger toe samen met andere gemeenten afspraken te zullen 

maken met Stedin in welke mate gebruik kan worden gemaakt van de netcapaciteit. 

Onderdeel van deze verkenningen is de mogelijkheid om als gemeente aandelen te kopen. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Alternatief scenario’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Woerden kiest voor zon’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Optimalisatie Afwegingskader’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.  

• Het amendement ‘Nieuw eerste beslispunt afwegingskader energietransitie’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Geen gezamenlijk bod Lopikerwaard’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.  

• Het amendement ‘Schrappen van zoekgebieden na 2030’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Starten gebiedsproces grootschalig zon in Barwoutswaarder’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

aangenomen. 

• Het amendement ‘Maximalisatie lokaal eigenaarschap’ wordt in stemming gebracht. Het 
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amendement wordt met 23 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Toestaan kleinschalige opwek voor meer dan eigen gebruik’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 30 stemmen voor en 1 stem tegen 

aangenomen. 

• Het amendement ‘Nee is ook een antwoord’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Aanpassen ashoogte kleine windmolens’ wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Energietransitie betalen uit daarvoor geoormerkte middelen uit het 

Gemeentefonds’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 13 stemmen 

voor en 18 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Nieuw laatste beslispunt Afwegingskader grootschalige duurzame 

energie’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 19 

stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Hanteer voorzorgsprincipe, ten minste 10x tiphoogte afstand van 

windmolen tot woning’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 12 

stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Medezeggenschap tot een straal van 10x tiphoogte’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Maatschappelijke tender’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 23 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Woerden combineert maatschappelijke tenders met beleid ter waarborg 

voor gemeenschapswinst bij minder dan 50% lokaal eigenaarschap’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Verwijderingsbijdrage, de vervuiler betaalt’ wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.  

• Het amendement ‘Energieturbines voor daken, masten en verkeersinstallaties dragen bij 

aan zelfvoorzienend zijn’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 14 

stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 

 
• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Afwegingskader grootschalige duurzame energie’ wordt 

in stemming gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met 19 stemmen voor en 12 

stemmen tegen aangenomen. 

 
• De motie van treurnis jegens wethouder De Weger wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.  

• De motie ‘Zonnelint met geluidswal A12’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

algemene stemmen aangenomen.  

• De motie ‘Inzetten op zonnecollectieven van meer dan 50 panelen’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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• De motie ‘Zonneladder’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 23 stemmen voor 

en 8 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Zonnevelden netjes ingepast’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

23 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Gezondheid is onbetaalbaar’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 12 

stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Altijd een anti-slagschaduwsysteem’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Behoud landelijk karakter buitengebied’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 20 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Aap op schouder Stedin laten zitten’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• De motie ‘Vrede stichten in Reijerscop’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 22 

stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Laaghangend fruit’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 9 stemmen 

voor en 22 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Als het niet lukt, neem dan de tijd’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

 

 

8. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘online melden van gezondheidsklachten door houtstook Woerden’, ondertekend 

door mevrouw De Mooij (WeDo politiek) en de heer Bakker (Woerden voor Democratie), 

wordt ingediend.  

 

Besluit 

• De motie ‘online melden van gezondheidsklachten door houtstook Woerden’ wordt met 10 

stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.01 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

       

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere   ☒ Liesje Wanders 

 ☒ Arjen Draisma   ☒ Reinhild Freytag 

 ☒ Marco Hollemans   ☒ Sanne van den Hoek 

 ☒ Job van Meijeren   ☒ Sandra Verhoef 

 ☒ Vera Streng     

 ☒ Toos van Soest  wethouders ☒ George Becht 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Jaap van der Does   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Anno Visser     

 ☒ Monique Verheyen     

       

VVD ☒ Florian Bos     

 ☒ Florian van Hout     

 ☒ Simone Onrust     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Marieke van Noort     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

STERK Woerden ☒ Wout den Boer     

 ☒ Rianne Vrolijk     

       

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer     

 ☒ Lia Noorthoek     

☒ Daphne van der Wind     

      

D66 ☒ Saskia van Altena     

 ☒ Tom Boersma     

 ☒ Birgitte van Hoesel     

       

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     

       

WeDo Politiek ☒ Wilma de Mooij     

       

Woerden voor Democratie ☒ Reem Bakker     

       


