
 
 

1 van 2 
 

Amendement - Tussenstap in de aanwijzing van zoekgebieden voor grootschalige windenergie 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, besluit het vijfde beslispunt 
van het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie als 
volgt te wijzigen: 
 
5. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als 

volgt vast te stellen: 
a. Uitgesloten gebieden: 

i. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden; 
ii. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap. 

b. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030: 
i.  Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap. 

ii. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg 
i. Nader te bepalen 

c. Direct starten: 
i. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), kleinschalige 

zonnevelden bij boerenerven, grootschalig zon langs snelweg (zone H23) en 
spoorweg (zone F). 

ii. Wind: kleine windmolens bij boerenerven (conform huidig beleid). 
d. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 Reijerscop 

(gebied J). 
d. Voor het zorgvuldig komen tot voorstel voor een zoekgebied voor grootschalige wind 

nu eerst een tussenstap te nemen. De twee potentiële zoekgebieden langs de A12 
worden hierbij nader bekeken en beoordeeld op grond van de volgende aspecten: 
gezondheidseffecten, inpassing in het landschap, energienetwerk, draagvlak, 
exploitatie en realisatie. Hierbij wordt ook de uitkomst van de uitspraak van de Raad 
van State en een mogelijk nieuw milieubeoordelingskader van het Rijk betrokken. De 
uitkomsten van deze tussenstap worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.  
Het openstellen van deze locaties voor grootschalige zon volgt ook pas na deze 
tussenstap.  
 

Toelichting 
Met dit afwegingskader voor grootschalige energieopwek zetten we een grote stap naar realisatie 
van een ambitieuze bijdrage aan de energietransitie in 2030. Er heeft participatie met het oog op het 
kader plaatsgevonden wat heeft geleid tot het voorliggende scenariovoorstel. Met name op het 
aanwijzen van een zoekgebied voor grootschalige opwek via windturbines is veel maatschappelijke 
weerstand en zijn grote zorgen onder onze inwoners. 
Uit het voorstel wordt nog niet duidelijk op welke wijze de verschillende zoekgebieden voor 
grootschalige opwek van wind tegenover elkaar worden afgewogen. Ook heeft een gebiedsproces 
met de bijbehorende participatie nog niet plaatsgevonden. Dit is beoogd in een volgende stap, maar 
het voorstel van dit amendement is om niet tot openstelling van een zoekgebied over te gaan, maar 
eerst de twee zoeklocaties voor grootschalig wind langs de A12-zone naast elkaar op een rij te 
zetten. Dit proces is vergelijkbaar met de stappen die de raad heeft gezet voor het kiezen van een 
zoekgebied voor schuifruimte voor bedrijven, waarbij eerst voor alle mogelijke locaties de gevolgen 
in beeld zijn gebracht. Op basis van die tussenstap kan de gemeenteraad een vervolgkeuze maken.  
Een argument voor deze tussenstap is ook dat de uitspraak van de Raad van State naar verwachting 
betekent dat het Rijk eerst een nieuw milieubeoordelingskader moet opstellen. Dit kan bij deze 
tussenstap worden betrokken. Alsmede het onderzoek dat in opdracht van de Kamer over 
gezondheidseffecten van windturbines zal plaatsvinden. Gelet op het feit dat dit in alle gevallen het 
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tempo zal beïnvloeden dat de gemeente Woerden met realisatie kan maken, kost deze tussenstap nu 
geen extra tijd en leidt dit tot zorgvuldigere besluitvorming. 
In de tussenstap kan het college komen tot een beoordeling van de volgende aspecten: 
gezondheidseffecten, inpassing in het landschap, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en realisatie. 
Dit geheel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
Namens, 
CDA, John Boere en Job van Meijeren 


