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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00341 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) : Energietransitie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Monique Verheyen 

van de Fractie van Sterk Woerden 

over windturbines en zonnevelden Rijnenburg 

Beantwoording van de vragen: 

 

 

  
1. De wethouder is hier al langer van op de hoogte. Waarom is de gemeenteraad hiervan niet in kennis 

gesteld?  
Uw raad is de afgelopen jaren geïnformeerd over de verschillende werksessies die in 2017 en 2018 zijn 
georganiseerd, over de technische briefing voor raadsleden van 10 april 2019 en over de informatieavond 
voor inwoners op 17 april 2019. In het Actieplan CO2-neutraal 2030 is opgenomen dat er contacten zijn met 
de gemeente Utrecht om de aansluiting van Woerden op het energielandschap in het gebied Rijnenburg te 
verkennen (pagina 5) en uw raad heeft op 8 mei 2018 de raadsinformatiebrief verkenning energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop (proces en besluitvorming gemeente Utrecht 18r.00259) ontvangen. 
 
2. De gemeente heeft inwoners en het Dorpsplatform van Harmelen die hier het dichtste bij zitten  

niet actief geïnformeerd. Wat is de reden hiervan?  
Het proces om te komen tot een Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop loopt al geruime tijd. 
Daarbij zijn meerdere sessies georganiseerd, waarbij ook omwonenden van omliggende gemeenten 
welkom waren. Op verzoek van de buurgemeenten hebben er ook verschillende sessies in de buurt van het 
plangebied plaatsgevonden, waaronder in De Meern en bij het AC restaurant langs de A12. 
 
De gemeente Utrecht heeft de informatieavonden breed gecommuniceerd via o.a. bewonersbrieven, 
informatieavonden, een digitale nieuwsbrief en een aparte pagina op de website. De inwoners van de 
gemeente Woerden hebben daardoor in een eerder stadium al de kans gehad zich uit te spreken over de 
verschillende scenario’s voor energielandschap; een deel van de inwoners heeft dat al gedaan. De 
inwoners van Woerden hebben zich echter nog niet uit kunnen spreken over het uiteindelijke 
conceptvoorstel van de gemeente Utrecht, waarin de gemeente Utrecht een keuze tussen verschillende 
scenario’s heeft gemaakt. 
  
Op 17 april 2019 heeft de gemeente Utrecht een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Inwoners 
van Harmelen en andere delen van Woerden waren welkom op deze bijeenkomst. Bewoners in een straal 
van 1 kilometer van het plangebied (Reijerscop 1-12 te Harmelen) zijn via een buurtbericht van de 
gemeente Utrecht geïnformeerd. Bewoners kunnen tot en met 19 mei 2019 per email of telefonisch 
reageren op het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht. 
 
Het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht is te vinden op: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-

resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/ 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/11-mei/20:00/17-008011-bijlage-3-rib-actieplan-co2-neutraal-2030.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00259-rib-verkenning-energielandschap-rijnenburg-rijerscop-proces-en-besluitvorming-gemeente-utrecht.pdf
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/
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Aanvullend heeft de gemeente Woerden de aankondigingen voor informatieavonden gedeeld op social 
media, de website en in de digitale nieuwsbrief. De aankondiging van de informatieavond van 17 april 2019 
is ook gepubliceerd in de Woerdense Courant. Wij hebben contact met bewoners van het Woerdens deel 
van Reijerscop. Deze bewoners zijn ook aanwezig geweest bij een avond van de gemeente Woerden, waar 
gesproken werd over het stappenplan om te komen tot een afwegingskader voor grootschalige 
energieopwekking in Woerden (de startnotitie grootschalige energieopwekking die uw raad op 26 maart 
2019 heeft ontvangen bij raadsvoorstel 19r.00158). 
 
3. Binnen welk termijn gaat de wethouder de inwoners en betrokken partijen informeren en samen met de 

inwoners en de betrokken partijen een zienswijze op stellen en indienen richting de gemeente Utrecht?  
Bewoners kunnen tot en met 19 mei per email of telefonisch reageren op het conceptvoorstel van de 
gemeente Utrecht. De omliggende gemeenten hebben tot 31 mei 2019 de tijd om op het conceptvoorstel 
van de gemeente Utrecht te reageren. 
 
Het conceptvoorstel van de gemeente Utrecht is te vinden op: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-

resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/ 

 
4. Welke beroepsmogelijkheden staan gemeentes en bewoners verder nog ter hand? 
Gemeenten en bewoners kunnen reageren op de visie en het kader. Hier staan geen formele 
beroepsmogelijkheid tegen open. Bij wijziging van het bestemmingsplan en vergunningverlening aan 
initiatiefnemers kunnen gemeenten en bewoners via de Awb-procedure bezwaar een beroep indienen. 
  
5. Waarom is überhaupt voor dit alternatief 11 windturbines en 227 hectare zonnepanelen gekozen? Op 

basis van welke argumenten bestempelt de wethouder deze plannen als ‘positief’? 
Het college van Utrecht heeft op basis van het door de gemeente Utrecht doorlopen participatieproces en 
op basis van de door de raad van Utrecht meegegeven criteria gekozen voor een energielandschap met 
maximaal 11 windturbines en maximaal 227 hectare zonnepanelen. 
 
Wethouder De Weger heeft aangegeven blij te zijn met de stappen die de gemeente Utrecht zet, omdat zij 
zo als stad ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de grootschalige opwek van duurzame energie. 
Hiermee laat de gemeente Utrecht zien dat zij niet alleen naar omliggende gemeenten kijkt voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, maar dat ze ook bereid is zelf een belangrijke rol daarin te spelen. 
Deze aanpak past bij Woerden, omdat ook Woerden zelf haar verantwoordelijkheid wil nemen om een 
bijdrage te leveren aan de opgave voor 2030. 
  
6. Op basis waarvan wordt het advies gegeven m.b.t. deze plannen aan de gemeente Utrecht? Welke 

positieve en welke negatieve argumenten en effecten gaat de gemeente Woerden hierin benoemen? 
Hoe wordt de input van inwoners van de gemeente Woerden en specifieker van Harmelen 
meegenomen in het advies. 

De inhoudelijke afweging van de reactie treft u aan in het aan uw raad voor te leggen raadsvoorstel met 
nummer: 19R.00358 d.d. 7 mei 2019. 
 
7. Hoe ziet de gemeente Woerden mogelijke schade die door deze plannen toegebracht worden aan het 

karakter en aan de inwoners van het Groene Hart? 
De reactie van het college op de plannen van de gemeente Utrecht treft u aan in voornoemd raadsvoorstel 
met nummer 19R.00358 en de daarbij gevoegde brief aan het college van de gemeente Utrecht. 
 
8.  Op basis waarvan stelt de gemeente Utrecht dat dit plan het meest economisch is? Heeft de gemeente 

Woerden inzage in de ‘Return on investmentanalyse’? Is er in de ‘Return on investment’ rekening 
gehouden met:  

 De hoge kosten voor infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk zijn om in dit gebied te 
kunnen bouwen;  

 De extra maatregelen die nodig zijn in verband met de slappe ondergrond;  

 De saneringskosten in verband met voorgenomen woningbouw?  
De gemeente Utrecht voert de business case analyse voorafgaand aan de besluitvorming in de raad van 
Utrecht. De reactie van het college vindt u in het raadsvoorstel met nummer 19R.00358. 
 
9. Heeft de wethouder reeds toezeggingen aan de gemeente Utrecht gedaan over uitbreiding richting 

Woerden (windturbines, woningbouw). Zo ja, welke? 
Nee. 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00158-raadsvoorstel-startnotitie-gemeentelijke-warmtevisie-en-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking.pdf
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-resultaten/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/
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Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.008842 
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From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: donderdag 18 april 2019 16:06:33
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: Artikel 42 vragen STERK Woerden inzake 11 windturbines en 227 hectare zonnepanelen Rijnenburg-Reijerscop
Attachments: art. 42 vragen sterk woerden inzke windturbines en zonnepanelen rijnenbu....pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van STERK Woerden inzake 11 windturbines en 227 hectare zonnepanelen 

RijnenburgReijerscop. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 18 mei a.s.).

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl





STERK X Woerden 
Artikel 42 vragen over: 11 Windturbines en 227 hectare 
zonnepanelen Rijnenburg-Reijerscop 

Donderdag 4 april heeft STERK Woerden raadsvragen gesteld aan de Wethouder over de 
voorgenomen plaatsing van 11 Windturbines en 227 hectare zonnepanelen Rijnenburg-
Reijerscop. Hierop heeft de Wethouder geantwoord. Het is toch bijzonder, dat zowel de 
Raad als de inwoners van Harmelen dit soort plannen met verstrekkende gevolgen als eerste 
uit de krant moeten lezen. Het behelst in de voorgenomen plannen het hoogste 
windmolenpark dat er in Nederland wordt gebouwd. Waarbij wij als Woerden ons erop voor 
laten staan dat wij de hoofdstad van het Groene Hart zijn, dat tevens een Natuurhistorisch 
landschap is. Wat doen wij dan om ons Groen Hart te beschermen? Hierover hebben wij de 
volgende vragen: 

1. De wethouder is hier al langer van op de hoogte. Waarom is de gemeenteraad 
hiervan niet in kennis gesteld? 

2. De gemeente heeft inwoners en het Dorpsplatform van Harmelen die hier het 
dichtste bij zitten niet actief geïnformeerd. Wat is de reden hiervan? 

3. Binnen welk termijn gaat de wethouder de inwoners en betrokken partijen 
informeren en samen met de inwoners en de betrokken partijen een zienswijze op 
stellen en indienen richting de gemeente Utrecht? 

4. Welke beroepsmogelijkheden staan gemeentes en bewoners verder nog ter hand? 
5. Waarom is überhaupt voor dit alternatief 11 windturbines en 227 hectare 

zonnepanelen gekozen? Op basis van welke argumenten bestempelt de wethouder 
deze plannen als 'positief'? 

6. Op basis waarvan wordt het advies gegeven m.b.t. deze plannen aan de gemeente 
Utrecht? Welke positieve en welke negatieve argumenten en effecten gaat de 
gemeente Woerden hierin benoemen? Hoe wordt de input van inwoners van de 
gemeente Woerden en specifieker van Harmelen meegenomen in het advies. 

7. Hoe ziet de gemeente Woerden mogelijke schade die door deze plannen toegebracht 
worden aan het karakter en aan de inwoners van het Groene Hart? 

8. Op basis waarvan stelt de gemeente Utrecht dat dit plan het meest economisch is? 
Heeft de gemeente Woerden inzage in de 'Return on investmentanalyse'? Is er in de 
'Return on investment' rekening gehouden met: 

* De hoge kosten voor infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk zijn om in 
dit gebied te kunnen bouwen; 

* De extra maatregelen die nodig zijn in verband met de slappe ondergrond; 
* De saneringskosten in verband met voorgenomen woningbouw? 

9. Heeft de wethouder reeds toezeggingen aan de gemeente Utrecht gedaan over 
uitbreiding richting Woerden (windturbines, woningbouw). Zo ja, welke? 

Monique Verheyen 
SterkWoerden 


