
 
 
Raadsvragen consequenties vertraging afwegingskader 
De keuzes die Woerden maakt over het opwekken van elektriciteit in onze gemeente zijn direct van invloed 
op onze leefomgeving. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn 
zolang wij niet hebben vastgesteld wat wij in de gemeente wel en niet goed vinden. Op het moment dat wij in 
Woerden moesten instemmen met de hoeveelheid elektriciteit die de U16-regio gezamenlijk wil gaan 
opwekken, is ons verzekerd dat dit niet direct gevolgen heeft voor het aandeel dat voor rekening komt van de 
gemeente Woerden. Dit zou afhankelijk zijn van het lokale afwegingskader dat wij voor onze gemeente 
vaststellen. 
 
In 2020 heeft bureau EMMA het participatieproces begeleid waaruit naar voren moest komen hoe onze 
inwoners denken over het opwekken van elektriciteit in Woerden. Dit proces is afgerond, ondanks alle 
beperkingen door corona, en de raad is in december over de uitkomsten geïnformeerd. In december is ook 
gerapporteerd over het voornemen om de besluitvorming op te knippen in twee fasen. De Woerdense VVD 
heeft toen al de zorg uitgesproken dat we hierdoor mogelijk te laat zijn met onze lokale besluitvorming als de 
regionale plannen gewoon doorgaan. 
 
Het is de bedoeling dat er eerst een besluit wordt genomen over de uitgangspunten van het afwegingskader. 
Tegelijkertijd zouden een onder- en bovengrens worden bepaald van de hoeveelheid op te wekken 
elektriciteit op Woerdens grondgebied, op basis waarvan de wethouder afspraken kan maken in de regio. 
Waar deze elektriciteit dan precies moet worden opgewekt zou dan later worden bepaald. Inwoners zouden 
dan in het eerste kwartaal van dit jaar de gelegenheid krijgen om schriftelijk te reageren op de 
uitgangspunten en dit staat ook beschreven op de website van de gemeente. Vorige week heeft de 
wethouder ons echter verteld dat het college pas in april met een voorgenomen besluit komt. Inwoners 
kunnen dus pas daarna een zienswijze indienen, waardoor het eerste deel van het afwegingskader 
vermoedelijk pas ergens in juni kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
De Woerdense VVD maakt zich ernstig zorgen over deze vertraging en heeft de volgende vragen aan het 
college: 

1. Kan de wethouder toelichten waar deze verdere vertraging door wordt veroorzaakt? 
2. Hoe en op welk moment worden de inwoners hierover geïnformeerd? 
3. - Klopt het nog steeds dat het definitieve bod van de RES op 1 juli van dit jaar moet worden 

ingeleverd?  
- Wanneer moet de raad dit definitieve bod vaststellen?  
- Op welk moment moet Woerden in de regio aanleveren welk aandeel van dit bod kan worden 
opgewekt op Woerdens grondgebied? 

4. Is de raad dan al in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over het eerste deel van het 
afwegingskader? 

5. Kan de wethouder garanderen dat het aandeel elektriciteit dat in Woerden moet worden opgewekt 
nog steeds volledig wordt bepaald door ons eigen afwegingskader, ook als dit te laat wordt 
vastgesteld om in de regionale plannen mee te nemen? 
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