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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 conform het basisscenario, te 
weten 95-120 GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige 
opwek; 

2. Te besluiten dat de gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard-gemeenten (te weten 
Oudewater, IJsselstein, Lopik en Montfoort) een bijdrage levert van 260 GWh aan het bod van de 
regionale energiestrategie U16 en bij realisatie van deze bijdrage samenwerkt. 

3. Te besluiten dat de gemeente Woerden een verhouding tussen grootschalige opwek nastreeft 
van 50% windenergie en 50% zonne-energie, wat in het basisscenario neerkomt  

4. op 40 ha zonnevelden en 2 grote windturbines van 240 meter tiphoogte of 4 middelgrote 
windturbines van 150 meter tiphoogte. 

5. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier 
categorieën: 

1. Uitgesloten zoekgebieden; 
2. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030; 
3. Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven; 
4. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030; 

6. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als 
volgt vast te stellen: 

1. Uitgesloten gebieden: 
1. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden; 
2. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap. 

2. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030: 
1. Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap. 
2. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg 

3. Direct starten: 
1. 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). 

2. Wind: kleine windmolens bij boerenerven. 
4. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 Reijerscop 

(gebied J). 
7. Te besluiten dat de gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines 

en woningen afleidt van de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines. 
8. De uitgangspunten voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en 



het streven naar ten minste 50% lokaal eigendom, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het 
Afwegingskader vast te stellen. 

9. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als nota 
ex. Afd. 4:3 Awb. 

10. 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. 

11. 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. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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