
Inspreektekst Woerden Energie 

Voorzitter, 

Mijn naam is Mark Bouwmeester. 

Ik ben bestuurslid bij de energiecoöperatie Woerden Energie. 

[Aanleiding] 

Woerden Energie is betrokken bij een plan voor een Zonnegaard in Barwoutswaarder en 
Woerden Energie wil oproepen daarop nu door te pakken 

en dit plan niet te vertragen door extra procedures 

zoals in het voorliggend raadsvoorstel staan voor de ontwikkeling van zon in de polder 
van Barwoutswaarder. 

[introductie Woerden Energie] 

Ik leg even kort uit waarom er een energie coöperatie is. 

Wanneer er in de gemeente projecten worden gerealiseerd om lokaal, duurzame energie te 
produceren, wil Woerden Energie regelen dat er minstens 50% lokaal eigendom mogelijk wordt. 

Dat betekent dat die projecten voor en door Woerdenaren worden ontworpen, bedacht en 
gefinancierd. 

En wij allen als Woerdenaren kunnen dus profiteren van die lokale, duurzame energie productie. 

Woerden Energie wil ook dat er geld wordt verdiend ter bestrijding van energiearmoede 
(inclusiviteit noemen we dat), voor de biodiversiteit (natuur), voor de omgeving, educatie, etc. 

[Betrokkenheid WE] 

Nadat anderhalf jaar geleden door de gemeente Woerden besloten is dat reeds gemelde 
plannen voor zonne energie in Barwoutswaarder meteen mogelijk gemaakt kunnen worden, 

Is - in de afgelopen anderhalf jaar - Woerden Energie betrokken bij het participatie proces. 

Ik ben zelf ook betrokken geweest bij zogenaamde keukentafelgesprekken en inloopavonden. 

Het gewenste lokaal eigendom heeft Woerden Energie geborgd in een 
samenwerkingsovereenkomst met BHM Solar. Woerden Energie is er klaar voor! 

[Oproep] 

De Zonnegaard is een mooi project met veel positieve reacties uit de omgeving, zoals genoemd.  

Het is een project waarmee direct van start kan worden gegaan. 

Woerden Energie kan ervaring op doen met lokaal eigendom en al op korte termijn geld 
verdienen om samen te werken aan energiearmoede. 

Er is nu een mogelijkheid om het project op het elektriciteitsnet aan te sluiten. 

Vertraging kan deze kans vergooien, dat heeft de vorige inspreker al duidelijk gemaakt. 

Woerden Energie kan ook geen vertraging door extra procedures gebruiken. 

Woerden Energie heeft nú zekerheid nodig voor de leden die zorgen voor de financiering van de 
ontwikkelkosten om het lokale eigendom zeker te stellen. 

[Herhaling] 

Woerden Energie roept de raad dan ook op om, zoals in 2021 geschreven, de ontwikkeling van 
de Zonnegaard in Barwoutswaarder meteen mogelijk te maken en deze kans niet verloren te 
laten gaan door extra procedures. 

Nu doorpakken! 


