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Onderwerp: Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 15 november 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet. 
 

b e s l u i t: 

 

De raad besluit:  
 

1. [Amendement ‘Maatschappelijk bijdragen aan Woerden’] 

Dat de gehele Woerdense samenleving in brede zin profijt moet hebben van 

grootschalige energie-opwekking met zon of wind in de gemeente; 

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

3. [Amendement ‘Snel aan de slag met zon-op-land in Barwoutswaarder’] 
Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop een gebiedsproces te 
starten voor zowel grootschalige windenergie als grootschalige zonne-energie. 

4. [Amendement ‘Snel aan de slag met zon-op-land in Barwoutswaarder’] 
Het college opdracht te geven om op korte termijn in Barwoutswaarder het gebiedsproces te 
starten voor alleen grootschalige zonne-energie.  
Ten aanzien van grootschalige opwek van zonne-energie: 

a. Het gebied Barwoutswaarder (gebieden D26 en E27, raadsbesluit 15 juli 2021) 

onmiddellijk open te stellen als zoekgebied voor grootschalige zonne-energie 

tot een maximum van 25 hectare en het gebied Polder Reijerscop (gebied J) 

vooralsnog niet open te stellen als zoekgebied voor grootschalige zonne-

energie.  

b. Uiterlijk in 2025 wordt inzichtelijk gemaakt op welke andere locaties (aan de 

hand van de zonneladder) het totaalaantal hectares grootschalig zon kan 

worden gerealiseerd, dit kan ook resulteren tot het dan wel openstellen van de 

locatie Reijerscop voor grootschalig zon; 

c. In afwijking van dictumpunt 13 (raadsbesluit 15 juli 2021) te besluiten dat 

initiatieven voor grootschalige zonne-energie in het opengestelde zoekgebied 

Barwoutswaarder onmiddellijk in behandeling genomen kunnen (stap 4, 

stappenplan) worden voor vergunningverlening als tenminste aan de criteria 

conform Afwegingskader per raadsbesluit 15 juli 2021, met speciale aandacht 

voor: 

i. Realiseren van lokaal eigendom van ten minste 50% 

ii. Vanuit de opbrengst wordt ook een concrete (financiële) bijdrage 
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geleverd aan de Woerdense gemeenschap als geheel.  

iii. Een goede landschappelijke inpassing 

iv. Betrokkenheid van de omgeving in de ontwerpfase 

v. Meerwaarde voor de omgeving op ten minste één van de voorwaarden 

uit het afwegingskader 

5. Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen: 
a. Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar:  
• Biodiversiteit en vogelstand  
• Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding  
• Businesscase en marktverkenning  
• Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied  
b. [Amendement ‘Participatie in gebiedsprocessen’] 

Een participatieproces met bewoners: waarbij in ieder geval aandacht is voor:  
• Voorafgaand aan de start van dit participatieproces een startnotitie voor te 

leggen aan de gemeenteraad; 
• Bij het opstellen van deze startnotitie ook het dorpsplatform Harmelen om 

inbreng te vragen; 
• In dit participatieproces de direct omwonenden te betrekken en ook in een 

bredere omgeving bewoners actief te informeren over de uitwerking van 
voorstellen voor opwek van energie en de gevolgen daarvan; 

• Hierbij issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden mee te 
nemen; 

• Te kijken naar mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien; 
• Het Verkennen wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en 

omwonenden; 
• Specifiek ook de zorg van inwoners over gezondheidseffecten van 

windturbines onderdeel te laten zijn van dit participatieproces; 
c. [Amendement ‘Onderzoeken gezondheidseffecten in gebiedsproces’] 

De bekende gezondheidseffecten van windenergie in beeld te brengen en 
advies op te stellen over: 

• De mate waarin de afstand van woningen tot windturbines van invloed is op 
gezondheidseffecten (voor mens en dier); 

• Hierbij wordt ook een inschatting gemaakt van de te verwachten 
geluidsbelasting van de omringende woningen en de te verwachten 
slagschaduw om omringende woningen en woongebieden; 

• De mogelijk te nemen maatregelen om gezondheidseffecten te beperken; 
• De mogelijkheid om een deel van de opbrengsten aan te wenden om 

maatregelen te nemen om de negatieve effecten van windturbines tegen te 
gaan; 

• Te verkennen in hoeverre het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen die 
het dichtst bij eventueel te plaatsen windturbines wonen, als meer dan 
evenredig aanspraak kunnen maken op financiering van overlast beperkende 
maatregelen; 

• De raad en inwoners te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en 
het advies en dit ook te betrekken in het gebiedsproces met inwoners. 

6. [Amendement ‘Maatschappelijk bijdragen aan Woerden’] 

Het college opdracht te geven om in het toetsingskader voor zon- en windprojecten 
een voorstel te doen voor: 

• grondslag en financiële afdracht uit grootschalige energie-opwekking uit zon of 
wind ten behoeve van maatschappelijke doeleinden; 

• mogelijke bestedingsdoelen en criteria voor toewijzing. 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 26 januari 2023, 

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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