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Voorgeschiedenis

In 2021 besloot de raad:

• Grootschalige opwek: 76-88 GWh gerealiseerd voor 2030.

• 1 op 1 verdeeld tussen zon en wind. Dit is 38-44 GWh zon en 38-44 GWh wind.

Tot 2030:

• Zon: In Barwoutswaarder, Reijerscop en langs spoor en snelweg

• Wind: Alleen in Barwoutswaarder óf Reijerscop.
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Urgentie

Aanwijzing zoekgebied voor wind is urgent, want:

• Klimaatverandering, energiecrisis.

• Bewoners zitten al lang in onzekerheid.

• RES-doel “Vergunnen windparken vóór 2025” al niet meer haalbaar

• RES-doel “Windparken operationeel vóór 2030” kan nog gehaald worden

• Uitstel wind = uitstel zonnevelden (in beide gebieden)

• Kans dat provincie regie overneemt wordt groter bij vertraging.



Raadsvoorstel
Voorstel College: 

Kies Reijerscop Besluit Jan. 2022

Alternatief: 

Stel de beslissing uit

• a: Extra inhoudelijk onderzoek  Besluit 3-6 maanden later

• b: Extra participatietraject Besluit 6-9 maanden later

• a+b Besluit 9-12 maanden later
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Gebiedsvergelijking
Onderwerpen:

• Haalbaarheid doelstelling

• Aansluiting bij buurgemeenten

• Geluidshinder

• Aansluitmogelijkheid

• Businesscase

• Natuur

• Combinatie zon en wind

• Uitkomsten participatietraject

• Aansluiting bij infrastructuur
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Haalbaarheid doelstelling Barwoutswaarder

Gebieden binnen de groene kaders liggen op een afstand van woningen en infrastructuur die voldoet aan het afwegingskader.
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Haalbaarheid doelstelling Barwoutswaarder
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Max. aantal turbines in 

lijnopstelling: 2 à 3

Doelstelling (44 GWh) haalbaar

met 3 turbines >6 MW (>230m)

Opbrengst: 46-52 GWh

Niet haalbaar met 

- 2 turbines >6MW (>230m)  31-35 GWh

- 3 turbines >4MW (>180m)  33 GWh
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Haalbaarheid doelstelling Reijerscop



Haalbaarheid doelstelling Reijerscop

Aantal mogelijke turbines in lijnopstelling: 

5 of meer

Doelstelling van 44 GWh haalbaar met

3 turbines >6 MW (>230 m)

Opbrengst: 46-52 GWh

of met 

5 turbines >4 MW (>180 m)

Opbrengst: 45 GWh
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Haalbaarheid doelstelling
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Barwoutswaarder Reijerscop

Doelstelling haalbaar?

• Aantal windturbines en hoogte

• Opbrengst

Ja. Eén combinatie mogelijk:

3 turbines van >6 MW (tiphoogte >230m)

Opbrengst 46-52 GWh

Ja. Meerdere combinaties mogelijk:

5 turbines van >4MW (tiphoogte >180 m)
- of - 3 turbines van >6 MW (tiphoogte>230m)
Opbrengst 45-52 GWh



Aansluiting windturbines bij 
buurgemeenten
Barwoutswaarder:

Geen aansluiting op windturbines Bodegraven-Reeuwijk.

Reijerscop:

Geen aansluiting op windturbines Montfoort.

Aansluiting op windturbines Utrecht is mogelijk.
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Geluidshinder
In Afwegingskader afgesproken (op basis van normen WHO):

• Minimaal ± 500 meter tot individuele woningen

• In principe minimaal ± 800 meter tot woonkernen

Nieuwe Rijksnormen verwacht in 2023. Afwegingskader geeft al aan:

• Rijksnormen strenger? Dan overnemen.

• Rijksnormen minder streng? Dan eigen normen Woerden.
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Barwoutswaarder

Woningen:

<500m: 0

<800m: 31

<1200m: 876



Reijerscop
Woningen:

<500m: 0

<800m: 30

<1200m: 65



Reijerscop
Woningen:

<500m: 0

<800m: 7

<1200m: 92



Aantallen woningen bij windturbines

Bij drie windturbines: aantallen lager.
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Barwoutswaarder Reijerscop

Aantal woningen binnen 500 meter (indicatief) 0 (bij drie windturbines) 0 (bij vijf windturbines)

Aantal woningen binnen 800 meter (indicatief) 31 " 7 tot 30 "

Aantal woningen binnen 1200 meter (indicatief) 876 " 65 tot 92 "



Businesscase

Kosten stroomkabel: ± € 1 mln per km

Barwoutswaarder: ± 10-16 km     Kosten: ± € 10-16 mln

Reijerscop: ± 5 km Kosten: ± €5 mln
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Natuur

Gebieden zijn beide

- Geen weidevogelkerngebied

- Geen beschermd natuurgebied (NNN of Natura 2000)
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Combinatie zon en wind

In beide gebieden mogelijk.
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Uitkomsten participatietraject
Breed gedragen prioriteiten: Barwoutswaarder Reijerscop
Wind langs infrastructuur + +/-

Zo ver mogelijk van kernen +/- +

Wind geclusterd bij elkaar - + (Aansluiting Rijnenburg)
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Voorzichtige conclusie: Reijerscop voldoet beter

NB. Dit zijn uitkomsten uit participatie in 2020/2021



Aansluiting bij infrastructuur
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Barwoutswaarder: Goed mogelijk langs snelweg of spoor.

Reijerscop: Evenwijdig aan snelweg is mogelijk,
maar alleen verder in de polder.



Samenvatting gebiedsvergelijking

Barwoutswaarder Reijerscop

Doelstelling haalbaar?

• Aantal windturbines en hoogte

• Opbrengst

Ja. Eén combinatie mogelijk:

3 turbines van >6 MW (tiphoogte >230m)

Opbrengst 46-52 GWh

Ja. Meerdere combinaties mogelijk:

5 turbines van >4MW (tiphoogte >180 m)
- of - 3 turbines van >6 MW (tiphoogte>230m)
Opbrengst 45-52 GWh

Aansluiting bij buurgemeenten Nee (Zuid-Holland werkt niet mee aan 
windturbines in dit gebied)

Ja (Sluit aan op windpark Rijnenburg)

Aantal woningen binnen 500 meter (indicatief) 0 (bij drie windturbines) 0 (bij vijf windturbines)

Aantal woningen binnen 800 meter (indicatief) 31 " 7 tot 30 "

Aantal woningen binnen 1200 meter (indicatief) 876 " 65 tot 92 "

Aansluitmogelijkheid Ja, waarschijnlijk wel Ja, waarschijnlijk wel

Businesscase en marktverkenning + ++

Weidevogelkerngebied of N2000 Nee Nee

Combinatie zon en wind mogelijk Ja, mits in samenhang ingepast Ja, mits in samenhang ingepast

Sluit aan bij uitkomsten participatietraject voor 
afwegingskader?

+ ++

Ligt langs infrastructuur Ja, langs A12 of spoor Parallel aan A12, maar op enige afstand
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