
Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Woerden, 
de Gemeenteraad van de gemeente Woerden, 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Onderwerp: Gebiedskeuze grootschalige windenergie 

Geachte College en Gemeenteraad,  

Uit de pers hebben wij moeten vernemen, dat het college na onderzoek van 2 gebieden 
Reijerscop en Barwoutswaarder tot de conclusie zou zijn gekomen dat Reijerscop het beste 
geoutilleerd zou zijn om 3 tot 5 hoge windturbines te gaan huisvesten. 

Het verbaast ons dat wij en de inwoners van Harmelen hier niet eerder over zijn 
geïnformeerd en dit dus uit de pers hebben moeten vernemen. Wij hebben hier de 
wethouder op aangesproken en deze heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken. 

Dat neemt echter niet weg dat de conclusie hetzelfde blijft en het college aan de hand van 
het rapport Gebiedskeuze grootschalige windenergie, dit voorstel toch wil voorleggen aan 
de raad ter instemming.   

Het rapport opgevraagd hebbende, constateren wij dat veel voor ons belangrijke criteria 
buiten beschouwing zijn gebleven in de afweging. Het is voornamelijk een ruimtelijke 
inpassingsexercitie, waarbij wij constateren dat aandacht voor de gezondheidsrisico’s, de 
inpassing in het landschap en de technische haalbaarheid ontbreken.  
Nieuwe richtlijnen zoals deze momenteel door het Rijk worden voorbereid, worden ook niet 
meegenomen. In zijn algemeenheid achten wij de criteria als onderzocht in het rapport te 
beperkt om een verantwoorde keuze op te kunnen/mogen baseren.  
Het lijkt erop dat het college een besluit wil forceren op basis van oude en, als wellicht later 
zou kunnen blijken, achterhaalde criteria.  

Inwoners- en omwonenden-participatie wordt in het voorliggende voorstel doorgeschoven 
tot na de besluitvorming, omdat deze de conclusie van het onderzoek toch niet zou 
veranderen en het starten van een participatietraject nu verkeerde verwachtingen zou 
wekken. Dit getuigt naar onze mening van een weinig democratische aanpak en is een 
verkeerde volgorde.   



Wij verzoeken het college en de raad om nader onderzoek te laten plegen en eerst alle 
relevante criteria grondig te laten onderzoeken alvorens tot een besluit te komen over het 
“wat” en het “waar” van eventuele windturbines op het grondgebied van Woerden.  
De gevolgen voor betrokkenen van het aanwijzen van een locatie voor plaatsing van 
windturbines zijn verstrekkend en alle sociale, economische, technische en gezondheid 
gerelateerde belangen dienen hierin zorgvuldig te worden afgewogen.  
Werkelijke participatie is een wezenlijk onderdeel van een dergelijk proces.  

Wij zijn niet tegen de energietransitie maar zouden graag zien dat voorrang wordt verleend 
aan een deelgebied waar een veel groter draagvlak onder de inwoners voor is namelijk een 
voortvarende aanpak voor de opwek van zonne-energie.  
In dat kader willen wij pleiten voor verdere ondersteuning bij investeringen voor zon op 
daken van huizen, flats en bedrijven als ook een start te maken met de aanleg van een 
zonnelint langs de A12.  

Harmelen, 11 januari 2023, 

Dorpsplatform Harmelen, 

voorzitter@harmelen.nu 
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