
 

Amendement - Staak alle activiteiten voor grote windturbines in de gemeente Woerden

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij het 
raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat alle activiteiten voor grote windturbines in de gemeente Woerden worden 
gestaakt.

Toelichting
De windturbinezoekgebieden Reijerscop en Barwoutswaarder bevinden zich veel dichter bij bewoond 
gebied dan 2400 meter (de afstand van 10 maal de tiphoogte van de geplande windturbines). Het 
onderzoek naar nieuwe normen van de Rijksoverheid zoals vastgelegd in de ‘Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor het plan MER Windturbinebepalingen Leefomgeving’ van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gaat expliciet uit van ‘… voldoende ontwikkelruimte voor windenergie op 
land om de klimaatdoelen te halen …’. De nieuwe norm zal geen afstandsnorm worden, maar nog steeds 
een geluidsnorm gebaseerd op een jaargemiddelde. Daarbij heeft de meerderheid van de inwoners van 
Molenvliet bij de laatste verkiezingen op partijen gestemd die tégen windturbines langs de A12 zijn (54% 
van de geldige niet-blanco stemmen) en de overgrote meerderheid van de inwoners van Harmelen heeft 
op partijen gestemd die tegen windturbines in Reijerscop zijn (79%). 

In overweging nemende dat:
1. een windturbine die te dicht bij een woonhuis staat de woonomgeving verziekt. Verziekt, omdat 

11% van de bewoners er ’s nachts fysiek door uit de slaap gehouden wordt en 20-30% 
buitenshuis ernstige hinder krijgt, waardoor deze mensen geen gebruik kunnen maken van de 
ruimte om hun woning heen;

2. er meer factoren dan geluid aanwezig zijn die de leefomgeving nadelig kunnen beïnvloeden zoals
tonaal laagfrequent geluid, externe veiligheid, slagschaduw, lichtschittering en 
obstakelverlichting;

3. er blijkbaar door de Rijksoverheid geen ‘waardevrij’ onderzoek gedaan wordt naar de effecten 
van windturbines maar de factor ‘ruimte om er genoeg te plaatsen’ meegenomen wordt in de 
criteria;

4. er gezien de beantwoording van de op de Notitie ingediende zienswijzen geen wezenlijke 
verandering in de positie van het Rijk betreffende de normen te verwachten is;

5. er goede alternatieven voor grootschalige duurzame energie zijn zoals bijvoorbeeld kernenergie,

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat grote windmolens ongewenst zijn in gemeente Woerden. En dat 
gemeente Woerden ongeschikt is om grote windmolens te plaatsen.
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