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Waarom een afwegingskader?

➢ Samen met inwoners de voorwaarden voor grootschalige duurzame elektriciteit 

onderzoeken (technisch, ruimtelijk en lokaal eigenaarschap)

➢ Onderzoek met o.a. landschappelijke experts en Stedin welke type grootschalige 

duurzame energie waar

➢ En wanneer: fasering tot 2030 en verder, tot uiteindelijk 2050

➢ Na participatieproces besluitvorming door de raad
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Voortraject



Participatietraject Woerden
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Resultaten van participatie tot nu toe

➢ Input van inwoners geeft richting 

➢ Wordt samen met andere factoren (technische mogelijkheden, landschapsvisie en lokaal 

eigenaarschap) verwerkt in afwegingskader

➢ Input voor raad ➔ raad neemt definitieve beslissing

➢ Het definitieve afwegingskader bepaalt bijdrage van Woerden aan de regio (RES)
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Duidelijke ruimtelijke opbrengsten 
participatie fase 1+2

➢ Sterke inzet zon op (grootschalig) dak, parkeerterreinen en industriële locaties

➢ Het Groene Hart en de daarbij behorende flora en fauna hebben een belangrijke waarde

➢ Windenergie in infrastructurele zone i.p.v. in het Groene Hart
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Minder uitgesproken ruimtelijke 
voorkeuren fase 1+2

• Grotere voorkeur voor wind (47%) dan voor zon (32%)

• Kleine meerderheid voor grote en geclusterde windmolens (52%)  i.p.v. kleine en 

verspreide windmolens (34%).14% respondenten wil helemaal geen windmolens.

• Grotere voorkeur voor kleine verspreide zonnevelden (53%) i.p.v. grote geconcentreerde 

zonnevelden (33%). 13% geen oordeel of geen van beide.

• Grotere voorkeur voor zonneveld bij bebouwing (48%) i.p.v. verder weg (34%)
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Afwegingskader



Belangrijkste onderdelen van het 
afwegingskader

• Algemene voorwaarden en bevindingen die gelden voor gehele gebied

• Kaart met zones en toelichting per zone of deze in aanmerking komt voor opwek door zon en/of 

wind

• Voorwaarden per zone waar deze vormen van opwek aan moeten voldoen/ met welke andere 

opgaven deze rekening moeten houden

• Voorkeursvolgorde van de zones in relatie tot opwek door zon of wind
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Kaart Woerden
Voorbeeld van afwegingen van zone B- Open landschap. 

Binnen deze zone 

gelden voorwaarden!

Dit houdt niet dat de 

gehele B-zone in 

aanmerking komt 



Voorbeeld van voorwaarden bij zone B

B: Open landschap: gaaf veenweide landschap met ontginningslinten. Er moet in al deze gebieden 

nog steeds rekening worden gehouden met eisen en voorwaarden. Hiervoor wordt er gelinkt naar 

kaarten die andere thema’s inzichtelijk maken.

Kleinschalige zonnevelden mits goed ingepast. Voorkeur ontwikkeling in combinatie met andere opgaven (zie 

bijlagen). 

In deze zone zijn voor zon toetsingsvlakken aanwezig omtrent beleidsrestricties (zie bijlage toetsingsvlakken 

zon)

In deze zone gelden voor wind veiligheids- en milieurestricties en toetsingsvlakken (zie bijlage restricties 

wind, zie bijlage toetsingsvlakken wind)

In deze zone zijn gronden met bodemdaling en gronden met droogte aanwezig (zie bijlage verzakking)

In deze zone zijn hoge waarden van biodiversiteit aanwezig (zie bijlage (biodiversiteit)

In deze zone moet rekening worden gehouden met de landschapskarakteristieken (zie bijlage landschap)

In deze zone zijn veel cultuurhistorische elementen aanwezig (zie bijlage cultuurhistorische elementen)

In deze zone (B3) is sprake van hoge archeologische waarden onder het maaiveld (zie bijlage 

archeologische waarde)



Voorbeeld bijlagekaart met restricties 
wind Restricties omtrent 

veiligheid en milieu wind

Toetsingsvlakken wind 

Mogelijke locaties wind



Voorbeeld bijlagekaart met 
archeologische waarden



Voorkeursvolgorde

Voorkeurszones: Zon op bebouwing; zon 

en wind in de dynamische zone

Zon in combinatie met recreatie-

ontwikkeling, wind alleen mits lange lijnen 

van het landschap (in overleg 

buurgemeenten), extra onderzoek is nodig

Zon in combinatie met recreatie-

ontwikkeling, natuurontwikkeling, 

versterken biodiversiteit (mits niet 

schadelijk voor weidevogels, uitsluitsel 

vervolgonderzoek), wind uitgesloten



Zones inzetbaar 
volgens concept 
afwegingskader

Voor Zon en/of Wind
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Procesparticipatie en financiële participatie 

• Initiatief bestaat tenminste uit: grondeigenaar, projectontwikkelaar, (coöperatieve) 

vereniging die in staat is 50% lokale zeggenschap en eigendom in te vullen

• 50 procent lokaal eigendom is een vereiste

• Initiatiefnemer in de lead, gemeente controleert

• Aangrenzende initiatieven worden gezien als 1 initiatief

• Onderscheid tussen direct omwonenden, acceptatiegebied en participatiegebied

• We leggen een verbinding met andere ambities in het landschap (via Omgevingsvisie)



Inwonersavonden



Publiciteit/promotie

• Aankondigingen gemeentepagina in Woerdense Courant

• Social media

• Webinar over de regionale energiestrategie van 9 september

• Wijk- en dorpsplatforms (ook flyers beschikbaar gesteld)

• LTO, Duurzaam Woerden, Energie Woerden

• Driehoeksborden
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Uitgangspunten inwonersavonden

• 4 fysieke avonden en 1 digitale avond

• Corona-proof

• Mensen informeren over het proces tot nu toe; en feedback vragen op het concept-

afwegingskader

• Inwoners kunnen meedenken over de bijdrage aan de RES

• Vooraf worden de belangrijkste elementen uit het afwegingskader gedeeld



Coronamaatregelen

• Deelnemers doorlopen een route van 1 uur en 45 minuten

• Vijf groepen per avond, van maximaal tien personen

• Gesprekken vinden plaats aan tafel waarop stoelen anderhalve meter van elkaar staan

• Tussendoor wordt schoongemaakt

• Raadsleden zijn welkom, moeten zich apart aanmelden



De inhoud van de avonden

Introductiefilmpje

3 ruimtelijke tafels

• Open landschap

• Infrastructuur

• Bebouwd gebied

2 niet-ruimtelijke onderwerpen

• Financiële participatie

• Procesparticipatie

Tafel over prioritering

Tafel over de RES



Vervolgproces

➢ Eind september: bespreking concept afwegingskader met commerciële partijen

➢ Oktober: concept afwegingskader vaststellen in college

➢ November: zienswijzeprocedure / schriftelijke inspraak afwegingskader

➢ Januari/februari 2021: besluitvorming afwegingskader in raad

➢ Maart/april 2021: bestuurstafel RES 1.0 met definitief bod

➢ Voor 1 juli: besluitvorming over RES 1.0 met definitief bod in gemeenteraad
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Vragen?



Krispijn Beek / Hanny Greven

duurzaam@woerden.nl 

https://www.woerden.nl/duurzameopwek

https://www.woerden.nl/duurzameopwek

