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Context Zonnegaard Lievaart 
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Zonnegaard Lievaart is een bijzonder project omdat de 
te ontwikkelen zonneweide binnen de bestaande 
Elzenhaag en Haagbeukhaag van Lievaart Fruit ligt. 
Hierdoor blijft de zonneweide uit het zicht van de 
omgeving. 

De directe omgeving is enthousiast over het plan. De 
noodzaak voor verduurzaming wordt gezien en de 
omwonenden vinden het een geschikte locatie achter 
bestaand groen. Ook de gemeenteraad is enthousiast. 

Met een goed landschappelijk ontwerp kan er een 
mooie koppeling worden gemaakt met 
natuurontwikkeling. De versterking van de 
biodiversiteit is belangrijk aangezien dit momenteel 
laag is in het gebied. 

Qua grootte is het een ideaal project, het betreft 
ongeveer 10 hectare die goed past op de netaansluiting 
van 10 MVA. Het voorziet de opgave van zonnevelden 
in de gemeente Woerden voor ongeveer 25%. 

Inhoudsopgave: 

Slide 2 – Context Zonnegaard Lievaart

Slide 3 – Tijdslijn 

Slide 4 – Politieke avond – Afwegingskader grootschalige duurzame energie

Slide 5 – Raadsvergadering - Vaststellen Afwegingskader grootschalige duurzame energie 

Slide 6 – Nieuw college en bestuursakkoord 

Slide 7 – Procesparticipatie ronde 1: keukentafelgesprekken en inloopavond jul 2022

Slide 8 – Procesparticipatie ronde 2: inloopavond dec 2022

Slide 9 – Concept ontwerp: landschappelijk ontwerp en ecologische scan

Slide 10 – Lokaal eigendom geborgd

Slide 11 – Omgevingsvergunningsaanvraag momenteel niet mogelijk 

Slide 12 – Raadsvoorstel Gebiedskeuze grootschalige wind



Tijdslijn

Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mrt 22 

Gemeente Initiatiefnemer

Politieke 
avond

Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mei 23

Inloopavond
omwonenden

Mei 22

Mrt 23

Raads vergadering: 
vaststellen 

Afwegingskader

Jul 23 Sep 23 Nov 23 Jan 24 Mei 24

SDE++ 
aanvraag

Mrt 24

Ecologische 
scan

Keukentafel 
gesprekken 

aanwonenden

Gemeenteraads 
verkiezingen

Concept 
ontwerp

Bestuursakkoord

Inloopavond
omwonenden

Indienen 
omgevingsvergunnings

aanvraag

Beoordeling 
omgevingsvergunnings 

aanvraag

Verstrekken 
vergunning

Start bouwFinanciering Netaansluiting

SDE++ 
verstrekking

2
0

2
1

-2
0

2
2

2
0

2
2

-2
0

2
3

2
0

2
3

-2
0

2
4



Politieke avond – 8 juli 2021
Afwegingskader grootschalige duurzame energie
Enthousiaste raad over presentatie van project initiatief door Leo Lievaart
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Alvorens de politieke avond plaats 
vond zijn er brieven rond gebracht 
in de buurt over het project 
initiatief bij Lievaart Fruit. Daarna 
is met verschillende omwonenden
gebeld die positief reageerden op 
het plan.  

Tijdens de politieke avond heeft 
Leo Lievaart uitgelegd wat de 
plannen zijn. Het project initiatief 
werd door vele fracties positief 
ontvangen.



Raadsvergadering - 15 juli 2021 
Vaststellen Afwegingskader grootschalige duurzame energie
Aangenomen amendement zon in polder Barwoutswaarder
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Het amendement waarmee polder Barwoutswaarder is opgenomen als 
zoekgebied voor Zon werd tijdens het vaststellen van het afwegingskader 
gesteund door 21 raadsleden (tegen 10 raadsleden die het amendement 
niet steunden). Ruim 2/3 van de raad staat achter zonnevelden in polder 
Barwoutswaarder. In het amendement wordt (indirect) verwezen naar het 
project initiatief bij Lievaart Fruit.



Nieuw college en Bestuursakkoord- 23 juni 2022
Ruimte voor concrete projecten zoals Zonnegaard Lievaart 
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is er in Woerden een nieuw 
college gevormd met de partijen: CDA, Lijst van der Does, Progressief Woerden en 
CU/SGP.

Vanuit het bestuursakkoord wordt ruimte geboden om met concrete projecten aan 
de slag te gaan (alvorens grote gebiedsprocessen worden uitgevoerd). Van een aantal 
coalitiepartijen hebben we begrepen dat dit ruimte biedt om snel aan de slag te gaan 
met het project initiatief bij Lievaart Fruit. 



Procesparticipatie ronde 1 – juni-juli 2022
Enthousiaste reacties bij keukentafelgesprekken en inloopavond
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Keukentafelgesprekken in juni: Met een aantal aanwonenden 
aan de Barwoutswaarder (die daarin geïnteresseerd waren) zijn 
keukentafelgesprekken gevoerd door BHM Solar en Woerden 
Energie. De reacties waren positief: voorste deel blijft 
boomgaard, bestaande hagen houden zonneweide uit het zicht, 
goed voor verduurzaming en mogelijkheid om biodiversiteit in 
het gebied te vergroten. 

Inloopmiddag/avond op 12 juli: 74 adressen uitnodiging 
gestuurd voor de inloopmiddag/avond. Omwonenden konden 
tussen 17-20:00 uur binnen komen lopen. Aanwezig waren: 
familie Lievaart, BHM Solar en Woerden Energie. In totaal zijn er 
11 mensen langs gekomen van 8 adressen. Met onderstaande 
plankaart zijn we in gesprek gegaan met de omwonenden. 
Hiernaast is terug te lezen wat de omwonenden op de 
uitgedeelde formulieren hebben genoteerd.



Procesparticipatie ronde 2 – december 2022
Enthousiaste reacties bij tweede inloopavond
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Inloopmiddag/avond op 12 december: Dezelfde 74 adressen 
hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
inloopmiddag/avond die dezelfde opzet had als de inloop van 12 
juli. Aan de hand van het landschappelijke ontwerp zijn we in 
gesprek gegaan met de omwonenden. In totaal zijn er 8 mensen 
langs gekomen van 7 adressen. De reacties vanuit de 
omwonenden waren wederom positief. Hieronder is terug te 
lezen wat de omwonenden op de uitgedeelde formulieren 
hebben genoteerd.



Concept ontwerp – september/oktober 22
Landschappelijke inpassing en ecologisch onderzoek
Combinatie maken met natuurontwikkeling en versterken biodiversiteit
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Landschapsarchitectenbureau Eelerwoude heeft een conceptontwerp gemaakt (zie 
afbeelding links) en heeft een ecologisch onderzoek verricht. Het ecologisch onderzoek 
heeft als basis gediend voor het opstellen van het landschappelijke ontwerp om meer 
biodiversiteit in het gebied terug te brengen. De biodiversiteit in het gebied is op dit moment 
laag, zoals in onderstaande afbeelding uit het Afwegingskader te zien is. Met het plan wordt 
hier op ingespeeld door verschillende maatregelen die de biodiversiteit verhogen, 
waaronder het toevoegen van andere inheemse soorten, een paddenpoel, kruidenrijk gras 
en 

Ook zijn er gesprekken gevoerd met waterschap HDSR om te kijken naar een mogelijke 
koppeling met waterbeheer. De uitdagingen qua waterbeheer zitten echter in het gebied ten 
zuiden van de percelen van Lievaart Fruit, met name ten zuiden van de snelweg. Waterschap 
HDSR ziet voor dit project initiatief geen mogelijke koppeling voor waterbeheer. Met het 
plan wordt wel vol ingezet op het versterken van de biodiversiteit dat een positieve invloed 
kan hebben op o.a. de waterkwaliteit. 

Huidige stand biodiversiteit is laag

Elzenhaag bij Lievaart Fruit 



Lokaal eigenaarschap geborgd – december 2022
Samenwerkingsovereenkomst Energiecoöperatie Woerden Energie en BHM Solar
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Samenwerkingsovereenkomst getekend in december 2022

Energiecoöperatie Woerden Energie en BHM Solar hebben in december 2022 een 
samenwerkingsovereenkomst met elkaar getekend. Vanaf het begin van het 
participatieproces met de omgeving is Woerden Energie betrokken geweest. We 
trekken gezamenlijk met elkaar op als gelijkwaardige partners in het project 
Zonnegaard Lievaart. Hiermee is lokaal eigenaarschap geborgd. 

Lokale behoefte

Vanuit omwonenden en lokale partijen (waaronder het bedrijventerrein aan de 
Barwoutswaarder) is er behoefte om verder te verduurzamen, mogelijk duurzame 
stroom af te nemen of lokaal te investeren. Dit wordt verder onderzocht en 
besproken. 



Omgevingsvergunningsaanvraag momenteel niet mogelijk
Alle vergunningsdocumenten gereed in januari 2023
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Na het vaststellen van het afwegingskader in juli 2021 is er 1,5 jaar hard gewerkt aan het project: 
een participatieproces met de buurt, ecologisch onderzoek, landschappelijke inrichtingsplan, 
ruimtelijke onderbouwing en technische tekeningen. Alle benodigde vergunningsdocumenten 
kunnen in januari 2023 worden afgerond om in te dienen bij de gemeente Woerden. Er is echter
op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een omgevingsvergunning. 

De volgende risico’s vragen om snelle voortgang van het project initiatief: 

1. Netaansluiting en congestie Stedin gebied: netcongestie is een groot risico in de voortgang van 
duurzame energieprojecten. Voor de netaansluitingsaanvragen gaat de deur voor steeds meer 
provincies op slot. Momenteel is voor het project Zonnegaard Lievaart een netaansluiting vanuit 
Stedin toegezegd. Echter, op korte termijn zullen hiervoor hoge kosten moeten worden gemaakt. 

2. Lange termijn investeringen fruitteeltbedrijf Lievaart Fruit on hold: Gezien het vastgestelde 
beleid, de positieve reacties vanuit de buurt en vanuit de gemeenteraad heeft het project een grote 
kansrijkheid. Grote investeringen voor de lange termijn worden sinds 1,5 jaar (vaststellen 
Afwegingskader) uitgesteld. Dit kan niet veel langer duren omdat dan de bedrijfsvoering van 
Lievaart Fruit in de knel komt. 

3. Onzekerheid rondom Subsidie Duurzame Energie ++. Er komt een einde aan de regeling in 2025. 



Raadsvoorstel Gebiedskeuze grootschalige wind – januari 2023
Oproep aan de raad om op korte termijn een vergunningsaanvraag te kunnen doen
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De oproep aan de raad is om naar een 
mogelijkheid te zoeken waardoor er op korte 
termijn al een omgevingsvergunnings-
aanvraag kan worden gedaan voor 
Zonnegaard Lievaart.  

Opdracht tot het starten van een 
gebiedsproces in Barwoutswaarder (pag. 1 
Raadsvoorstel) is 1,5 jaar geleden bij vorig 
raadsvoorstel al gegeven (zie amendement 
slide 5). 

De planning op pagina 6 en 7 van het 
raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze grootschalige 
wind’ zou betekenen dat het nog eens 1,5 jaar 
duurt voordat er vergunningsaanvraag kan 
worden gedaan. Dat zou neerkomen op 3 jaar 
tussen het vaststellen van het afwegingskader 
en het kunnen doen van een 
vergunningsaanvraag. 

Pag. 1

Pag. 1

Pag. 6

Pag. 7

Onderdelen uit Raadsvoorstel Gebiedskeuze grootschalige windenergie

ten aanzien van zonne-energie in Barwoutswaarder:
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