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Onderwerp: Afwegingskader grootschalige duurzame energie 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 01 juni 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 147, tweede lid en Artikel 108 
 

b e s l u i t: 

 

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; 

2. Te besluiten dat gemeente Woerden samen met de omliggende gemeenten (waaronder die in de 

Lopikerwaard) locaties en bijdrage in de regionale energiestrategie U16 onderling afstemt, maar 

dat er géén sprake is van een gezamenlijk bod. 

3. Te besluiten dat de gemeente Woerden kiest voor een verhouding tussen grootschalige opwek 

van 50% zon -en 50% windenergie;  

4. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier 

categorieën: 

a. Uitgesloten zoekgebieden; 

b. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030; 

c. Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven; 

d. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030; 

e. Gebieden die in beeld zijn voor grootschalig wind voor opgave 2030; 
5. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als 

volgt vast te stellen: 

a. Uitgesloten gebieden: 

i. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden; 

ii. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap. 

b. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030: 

i.  Zon: N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap. 

ii. Wind: N212 Ir. Enschedeweg 

c. 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. 

d. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon in A12 Reijerscop (gebied J) en starten 

van een gebiedsproces voor grootschalig zon in A12 Barwoutswaarder (gebied D). 



e. 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) 

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. 

7. De uitgangspunten voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en 

het streven naar een zo hoog mogelijk lokaal eigenaarschap, maar ten minste 50% per project, 

vast te stellen. 

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. 

9. Te besluiten dat de gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie 3 en 4 van 

besluitpunt 5) inbrengt bij de Regionale Energie Strategie U16 ten behoeve van RES 1.0. 

10. Te besluiten om de bevoegdheid voor het wijzigen van het stappenplan aan het college te 

delegeren, tenzij wijzigingen effect hebben op de in het stappenplan beschreven rollen en 

bevoegdheden van de raad. 

11. 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. 

12. Dat in het beleidskader kleinschalige windmolens in de gemeente Woerden de toegestane 
ashoogte van kleine windmolens wordt aangepast naar 25 meter. Bij de beoordeling wordt in 
ogenschouw genomen of de aangevraagde ashoogte nodig is in relatie tot de bomen om een 
perceel. 

13. Te besluiten dat voor de realisatie van grootschalige energieopwekking één of meerdere 

maatschappelijke tenders worden uitgeschreven en dat dit ook geldt voor grootschalige 

energieopwekking in de spoorzone en snelwegzone (die zonder gebiedsproces opengaan voor 

vergunningverlening). De raad de criteria voor de tender op een later moment (maar voordat de 

tender wordt opengesteld voor inschrijvingen) voor te leggen middels een raadsvoorstel. In deze 

maatschappelijke tender worden, naast de eisen en voorwaarden uit de bijlage stappenplan in 

ieder geval de volgende criteria meegenomen:  

a. Lokaal eigendom 

b. Mogelijkheden financiering van initiatieven uit de Woerdense gemeenschap 

14. 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. 

15. Te besluiten om het college opdracht te geven het Rijk te vragen om Uitgebreide 

Producentenverantwoordelijkheid (UPV) in te voeren op zonnepanelen en windmolens. Zodat 

hiermee een landelijke geldstroom ontstaat om afgedankte zonnepanelen en windmolens goed 

te kunnen recyclen.  

 

 



 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 15 juli 2021, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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