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Motie:  Vrede stichten in Reijerscop 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gehoord de beraadslaging over 
het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie, 
 
constaterende dat: 

1. het college mede door middel van een participatieproces het concept-Afwegingskader 
grootschalige duurzame energie heeft afgerond; 

2. de afgelopen drie weken duidelijk is geworden dat niemand tevreden is over het 
participatietraject; 

3. ook de afgelopen periode duidelijk is geworden dat het door het college voorgestelde 
Afwegingskader geen tot nauwelijks steun heeft bij inwoners, belangenorganisaties en 
actiegroepen; 

4. de inwoners van Reijerscop verteld hebben niet betrokken te zijn geweest in het 
participatieproces voordat hun directe woonomgeving als zoekgebied voor grootschalige wind 
werd opgenomen in het concept-Afwegingskader; 

5. inwoners van Reijerscop door de werkwijze van het college deels tegenover elkaar zijn komen te 
staan, 
 

overwegende dat:  
1. de overheid (het college) minimaal de direct betrokkenen (in dit geval de inwoners van 

Reijerscop) meeneemt in een participatieproces; 
2. het nooit de bedoeling kan zijn dat de overheid het vertrouwen van inwoners door haar 

werkwijze verliest; 
3. door een participatieproces inwoners niet tegenover elkaar mogen komen te staan; 
4. het een taak van het college is om alles wat in zijn mogelijkheden ligt te doen om de ontstane 

situatie ongedaan te maken: Vrede stichten met en in Reijerscop, 
 

verzoekt het college: 
1. om met alle inwoners van Reijerscop in gesprek te gaan om duidelijkheid te krijgen over de 

ontstane situatie; 
2. op basis van ingewonnen informatie zorg te dragen dat, om met alles wat in de mogelijkheid ligt 

van het college, het vertrouwen in de overheid terug te winnen en de onderlinge relaties van de 
inwoners van Reijerscop te verbeteren; 

3. uiterlijk in oktober 2021 de gemeenteraad te informeren over welke inspanningen het college 
heeft gedaan en wat het resultaat 
ervan is. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Simone Onrust, VVD Woerden 
Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes 
Reem Bakker, Woerden voor Democratie 
Wilma de Mooij, WeDo 
 

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 
  


