
Kleine 
windmolens 

in de 
gemeente 
Woerden

een initiatiefvoorstel 



Spoor 1: Inwoners en ondernemers Spoor 2: Grote beleidsontwikkelingen Spoor 3: Gemeentelijke organisatie

• Energiebesparing en 
transformatie van 
gebouwde omgeving, 
mobiliteit, industrie en 
landbouw & landgebruik

• Samenwerking met 
inwoners(initiatieven), 
ondernemers en 
maatschappelijke partners, 
zoals GroenWest

• Duurzaamheidsfonds
• Stimuleringsregelingen
• Toetsing en monitoring

• Regionale energiestrategie
• KadernoJJe grootschalige 

energieopwekking
• Warmtevisie en warmte-

plannen per wijk en dorp

• Gemeentehuis
• Gemeentelijk vastgoed
• Schoolgebouwen
• OrganisaJe en personeel
• Openbare verlichJng 
• Vervoermiddelen
• Stadserf

Par$cipa$etraject loopt

Drie sporen van energietransitie

businesscases



Waarom?

• Boeren en ondernemers in onze gemeente willen met zon, maar ook met wind bijdrage leveren aan 
energietransitie. Wind is kansrijk vanwege de netbelasting, tegengaan van piekbelasting.

• Huidige kader in de gemeente Woerden is max. 12 meter hoogte, ook in het buitengebied. Dat biedt geen 
ruimte voor deze ontwikkeling. Gemeenten om ons heen bieden mogelijkheid wel (Oudewater, Ronde Venen).

• Voor agrarische ondernemers is investering rendabel, ook door subsidiemogelijkheden vanuit Rijk en provincie 
voor jonge boeren. Ook noodzaak: prijskorting op de melk als er geen duurzame productie is.

• Provincie maakt kleine windmolens tot 20 meter mogelijk op en nabij bouwkavels. De Woerdense regels zijn 
strenger dan die van de provincie.



Dilemma’s

• Hoe zorgen we dat er geen verrommeling van het landschap ontstaat?
--> Gesprek met de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed

• Hoe zorgen we dat er geen overlast voor omwonenden ontstaat?

• Hoe houden we het kleinschalig?

Aanpak: in overleg met commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed en met exper8se 
vanuit de ambtelijke organisa8e op thema’s juridisch, omgeving en energie.



Kaders 

A"akening
Alleen in het buitengebied en bij bedrijventerreinen.

Ruimtelijke randvoorwaarden
• In het verlengde van de voorgevel het hoofdgebouw, tenzij.

• Binnen een bouwvlak of nabij een bouwvlak (conform provinciale omgevingsvisie)

• Passend in het erf-ensemble of in de gebouwenstructuur

• Maximaal 20 meter, passend bij het landschap, niet opvallend

• Op afstand van woningen (minimaal vier maal de hoogte: 60 – 80 meter)

• Overig: maximaal drie, trendseKer leidend, liefst gezamenlijke aanvraag

Randvoorwaarden
• Geldende wet- en regelgeving en kwaliteitseisen conform NEN-EN-IEC / Nederlandse Wind Energie AssociaRe



Gevraagd besluit
1. Vast te stellen dat de raad kleine windmolens in de bestemmingsplannen onder de noemers ‘Buitengebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld’; ‘Buitengebied Harmelen’ en ‘Bedrijventerreinen’ mogelijk wil maken; 

2. Het beleidskader kleine windmolens in de gemeente Woerden (bijlage 1) vast te stellen, waarvan de belangrijkste punten zijn: 

a. Kleine windmolens (tot een ashoogte van 20 meter) op of nabij bestaande bouwpercelen in het buitengebied op of bedrijventerrein worden 

onder voorwaarden toegestaan in de gemeente Woerden; 

b. Voor het plaatsen van een kleine windmolen moet een aanvraag worden gedaan waarbij het verzoek aan de kaders van de beleidsnotitie 

wordt getoetst; 

c. Op deze manier kan de plaatsing van kleine windmolens worden geïnitieerd door ondernemende inwoners en op een zorgvuldige manier 

worden gefaciliteerd door de gemeente. 

3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een 

paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad; 

4. Vooruitlopend op de vaststelling van het paraplubestemmingsplan, aanvragen voor kleine windmolens te vergunnen door middel 

van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan waarbij wordt getoetst aan het beleidskader kleine windmolens. 

5. Het beleidskader op de voorgeschreven wijze bekend te maken in het gemeenteblad en onder de aandacht van inwoners en 

ondernemers te brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen en stakeholders. 



Vragen?


