
    

CONCEPT
Amendement – Snel aan de slag met zon-op-land in Barwoutswaarder

De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om het ontwerpbesluit van het raadsvoorstel 
‘Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie’ als volgt te wijzigen:

1. 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. 

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

3. Het gebied Barwoutswaarder (gebieden D26 en E27, raadsbesluit 15 juli 2021) aan te wijzen als 
zoekgebied voor grootschalige zonne-energie tot een maximum van 25 hectare en het gebied 
Polder Reijerscop (gebied J) voorlopig niet langer open te stellen als zoekgebied voor grootschalige
zonne-energie.

4. In afwijking van dictumpunt 13 (raadsbesluit 15 juli 2021) te besluiten dat initiatieven voor 
grootschalige zonne-energie in het opengestelde zoekgebied 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:

a. Inspanningsverplichting voor het streven naar lokaal eigendom van tenminste 50%

b. Mogelijkheden financiering van initiatieven uit de Woerdense gemeenschap

c. Een goede landschappelijke inpassing

d. Betrokkenheid van de omgeving in de ontwerpfase
e. Meerwaarde voor de omgeving op tenminste één van de voorwaarden uit het 

afwegingskader
4.    5. Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen voor windenergie 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. Een participatieproces met bewoners, waarbij in ieder geval aandacht is voor: 
 Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden 
 Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien 
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 Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en 
omwonenden. 

Namens, 
CDA Woerden, John Boere en Job van Meijeren

Toelichting
In het raadsbesluit van 2021 is voor de opwek van grootschalige zon-op-land gekozen om in twee 
zoeklocaties (Reijerscop, gebied J en Barwoutswaarder, gebieden D26 en E27) te starten met een 
gebiedsproces. Dit is, in afwachting van de gebiedsvergelijking grootschalige windenergie, nog niet 
gestart. 
De gemeenteraad heeft destijds (dictumpunt 13) ook gekozen voor een stappenplan waarbij altijd eerst 
een maatschappelijke tender moet worden uitgeschreven. Er is daardoor op dit moment geen 
(juridische) basis om met concrete initiatieven aan de slag te gaan.
Het gevolg van deze beide besluiten is dat er tot op heden geen volgende stappen zijn gezet om 
grootschalige zon-op-land projecten te realiseren. Met het voorliggende voorstel zal het nog minimaal 
1,5 jaar duren voordat een maatschappelijke tender kan worden uitgeschreven.

De initiatiefnemers zijn van mening dat er meer tempo gemaakt kan en moet worden bij grootschalige 
zon-op-land projecten. Voorgesteld wordt om het aantal opengestelde zoekgebieden te beperken tot 1, 
namelijk Barwoutswaarder. Hiermee maakt de gemeenteraad de bewuste afweging slecht in een beperkt
gebied in onze gemeente zon-op-land trajecten toe te staan. De onderbouwing voor de keuze van deze 
polder is gelegen in het feit dat hier grootschalige infrastructuur loopt (A12 en spoorlijn), de polder 
beperkte landbouwkundige en recreatieve waarde heeft ten opzichte van andere, verder van de snelweg
gelegen polders en grootschalige zon-op-land hier goed inpasbaar in het landschap is. Meerdere 
initiatieven in een kleiner gebied maken ook combinatievoordelen voor de netaansluiting mogelijk. 
Bovendien zijn er al eerste initiatieven tot stand aan het komen.  

De keuze om nu Reijerscop niet open te stellen komt voort uit de raadsuitspraak om de zonneladder te 
hanteren in de openstelling van locaties voor grootschalige opwek van zonne-energie. Door te starten 
met het openstellen van 25 hectare in Barwoutswaarder, de inzet op een zonnelint en andere vormen 
van grootschalige zonne-opwek (boven infrastructuur bijvoorbeeld) kunnen grote stappen worden gezet.
Daarna kan worden afgewogen welke volgende stappen nodig zijn om te komen tot een totaal van 40 
hectare, indien dat nog niet is behaald. Op dat moment kan ook de polder Reijerscop weer in beeld 
komen voor zon-op-land.

Het amendement stelt voor om de stap van het gebiedsproces over te slaan en de benodigde 
onderzoeken, participatie en inpassing bij de initiatiefnemers te beleggen. Nu er sprake is van een 
beperkt gebied waar initiatieven genomen kunnen worden kan de verantwoordelijkheid hiervoor anders 
worden belegd. Dit betekent dat meer tempo kan worden gemaakt met de realisatie van initiatieven. 
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Voor de gemeenteraad belangrijke criteria als lokaal eigendom, lokale financiering, landschappelijke 
inpassing en betrokkenheid van de omgeving in de ontwerpfase zijn voorwaardelijk om initiatieven in 
behandeling te nemen voor een vergunningsprocedure. Deze elementen zijn eerder ook genoemd in het 
besluit voor het uitschrijven van een maatschappelijke tender.

3 van 3


