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Amendement – Kiezen voor zoeklocatie windenergie Barwoutswaarder 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om beslispunten 1 en 2 van het ontwerpbesluit van 
het raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie’ als volgt te wijzigen: 

1. In te stemmen met de keuze voor Reijerscop Barwoutswaarder als zoekgebied voor grootschalige 
windenergie voor de periode tot 2030 op basis van de gebiedsvergelijking voor windenergie.  

2. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop Barwoutswaarder een gebiedsproces te 
starten voor zowel grootschalige windenergie als grootschalige zonne-energie.  

De overige beslispunten blijven met dit amendement ongewijzigd. 

Toelichting 
In de gebiedsvergelijking voor de keuze van een zoekgebied voor grootschalige windenergie zijn argumenten 
op een rij gezet om een afweging te maken. Op basis van de argumenten achten de indieners beide gebieden 
geschikt voor het kiezen als zoekgebied voor grootschalige windenergie. De indieners wegen de argumenten 
echter op een andere wijze als het College en stellen daarom voor te kiezen voor de locatie Barwoutswaarder 
om een gebiedsproces te starten voor het plaatsen van grootschalige windenergie. Daarmee wordt de locatie 
Reijerscop vooralsnog niet aangewezen als zoekgebied. Het is niet uit te sluiten dat dit op een later moment 
(bijvoorbeeld na 2030) alsnog zal plaatsvinden. 
 
De argumenten voor de indieners om te kiezen voor zoekgebied Barwoutswaarder zijn als volgt. 
• In beide gebieden is de beoogde opbrengst realiseerbaar met 3 windturbines van 6 MW.  
• Het aantal woningen binnen een straal van 500 tot 800 meter is ongeveer gelijk op beide locaties, 

namelijk maximaal 31 woningen. De effecten van geluid en slagschaduw voor omwonenden zijn hiermee 
in onze ogen vergelijkbaar belastend. Op grotere afstand (1.200 meter) neemt het aantal woningen toe. 
De impact op deze afstand is echter meer beperkt. 

• De businesscase voor beide locaties heeft perspectief. Hierbij is echter vooral gekeken naar de 
netaansluiting en te overbruggen afstand. Voor Barwoutswaarder geldt dat de realisatie vanwege de 
bestaande weg eenvoudiger is. 

• De ligging langs de infrastructuur bij Barwoutswaarder sluit beter aan bij de participatie inbreng van alle 
inwoners van Woerden bij het energie-afwegingskader. In de ogen van de indieners is dat een belangrijk 
argument. Voor de omwonenden valt de geluidsbelasting daarmee op de locatie Barwoutswaarder ook 
samen met de snelweggeluiden, in plaats van dat deze vanaf de andere kant komt.  

• In de polder Barwoutswaarder zijn in de ogen van de indieners ook combinatiekansen van zon en wind. In 
deze polder zijn al initiatieven voor zon-op-land. De gronden hebben minder agrarisch 
toekomstperspectief en de ontwikkeling van windturbines hier maakt ook andere ontwikkelingen aan 
deze westzijde van Woerden in combinatie mogelijk.  

 
Namens,  
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