
 

Amendement - Energie voor ondernemers Putkop

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 september 2022, besluit het eerste 
beslispunt van het ontwerp-besluit bij het raadsvoorstel ‘Vaststellen stedenbouwkundig plan 
bedrijventerrein Putkop (met documentnummer D/22/064734)’ als volgt te wijzigen:

1. het stedenbouwkundig plan uitbreiding bedrijventerrein Putkop vast te stellen, met dien 
verstande dat de zin:

‘De bedrijven worden 100% energieneutraal en worden niet aangesloten op het gasnetwerk. 
Daarnaast wordt gezocht naar een collectieve energievoorziening. Zo kunnen bedrijven die meer
stroom opwekken dan verbruiken deze leveren aan bedrijven die meer verbruiken dan dat ze 
kunnen opwekken.’ wordt gewijzigd in:

‘Bedrijven streven ernaar zoveel mogelijk energieneutraal te zijn en worden niet aangesloten 
op het gasnetwerk. Daarnaast wordt gezocht naar een collectieve energievoorziening om zo 
min mogelijk stroom van het net te gebruiken. Zo kunnen bedrijven die meer stroom opwekken
dan verbruiken deze leveren aan bedrijven die meer verbruiken dan dat ze kunnen opwekken.’

Toelichting
Het belang dat alle bedrijven middels duurzame opwekking van energie gaan voorzien in (een deel van) 
hun eigen energiebehoefte wordt onderkend, maar gezien de verscheidenheid aan bedrijven die zich nu 
en in de toekomst kunnen vestigen is het niet realistisch om ‘energieneutraal’ te eisen van alle bedrijven.
Niet alle bedrijven kunnen voldoende stroom opwekken om te voorzien in hun eigen behoefte. 
Afhankelijkheid van overcapaciteit van een buurman om te kunnen voorzien in de stroombehoefte, is 
ongewenst. Wat als er niet voldoende stroom wordt opgewekt? Welk bedrijf moet dan deels dicht? 
Energieneutraal limiteert de ondernemersmogelijkheden. Daarom wordt in dit voorstel de passage die 
energieneutraal verplicht stelt vervangen door ‘streven naar’. De strekking is hiermee niet veranderd, 
maar het geeft wel ruimte aan ondernemerschap, nu en in de toekomst. 
Daarbij komt ook dat de daken ook voor sedum en parkeren gebruikt kunnen en mogen worden. Je wilt 
de combinatie van elementen waaruit een ondernemer een plan kan opbouwen, niet vooraf limiteren. 
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