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Vraag 1
In de gebieden Reijerscop en Barwoutswaarder liggen gasleidingen. Is dit bekend , hebben deze 
invloed gehad  voor de keuze van de mogelijke opstellingen van de windturbines en hebben 
gasleidingen voorwaarden voor het plaatsen van windturbines en zo ja welke?

Antwoord
Ja, het is bekend dat er gasleidingen liggen in deze gebieden.
Ja, er zijn voorwaarden voor de plaatsing van windturbines in de nabijheid van gasleidingen. Deze voorwaarden
zijn afhankelijk van de exacte locatie van windturbines en van het type windturbines. GasUnie geeft aan dat in 
zijn algemeenheid een afstand van tenminste 245 meter tot een ondergrondse gasleiding altijd voldoende 
veilig is, maar dat dichterbij mogelijk is, afhankelijk van de specifieke situatie.

De mogelijke opstellingen van windturbines zoals aangegeven in de Gebiedsvergelijking geven slechts een 
indicatie van de plaatsing van windturbines. Het is aan een initiatiefnemers om hierover in gesprek te gaan met
GasUnie.

Vraag 2
Vanuit de participatie is het minder wenselijk om grootschalige opwek in het open landschap te 
plaatsen en meer langs grote infrastructuur. In het RV is midden  in de open polder tussen 
reijerscopse polder  en montfoortse polder een lijn opstelling van mogelijke varianten   windturbines 
ingetekend wat de polder geheel door midden snijdt. waarom toch deze opstelling op de kaart?

Antwoord
De raad heeft eerder besloten dat windturbines op een afstand van minimaal 500 meter tot woningen komen 
te staan. Omdat in de polder Reijerscop woningen dichtbij de snelweg liggen, kunnen windturbines niet dicht 
bij de snelweg worden geplaatst. Een lijn evenwijdig aan de snelweg, iets verder in de polder, is wel mogelijk.

Vraag 3
Wordt met gebiedsproces  naar grootschalige zonne energie  bedoelt onderzoek naar grootschalig zon langs de
A12(aangenomen motie zonnelint met geluidswal langs A12) of bedoelt men hier grootschalig  zonne energie in
de open polder(op landbouwgrond)

Antwoord
Wat hier wordt bedoeld is grootschalig zonne-energie in de polders Reijerscop en Barwoutswaarder in de vorm 
van zonnevelden. Dit kan op landbouwgrond zijn, maar kan ook op andersoortige percelen. 
Grootschalig zon direct langs de A12 wordt ook onderzocht, maar daarvoor loopt een apart proces in 
samenwerking met Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten.

Vraag 4
Op basis van welke aanname  wordt er verwacht dat de nieuwe rijksnormen minder streng zijn dan 
de woerdense normen?

Antwoord
De Woerdense normen zijn substantiëel strenger dan de oude rijksnormen.
Mochten de nieuwe rijksnormen toch strenger worden dan de Woerdense normen, dan zullen deze door 
Woerden worden overgenomen. Deze gelden dan alsnog voor initiatiefnemers voor windturbines in Woerden.
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Vraag 5
Beide polders staan niet te boek als weidevogelkerngebied. Dat wil niet zeggen dat hier geen 
weidevogels zijn. Hoe gaat u in kaart brengen  hoe het gesteld is met de weidevogels, biodiversiteit 
etc?

Antwoord
Er zal advies worden ingewonnen bij een gerenommeerd ecologisch adviesbureau. Deze zal ook adviseren over 
de meest geschikte onderzoeksmethode.
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