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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Job  van Meijeren en John Boere 

van de Fractie van CDA 

over Initiatief voor zonnepanelen op sloten in Kamerik 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Op welke manier is de gemeente Woerden op de hoogte van dit initiatief en welke betrokkenheid hierbij 
heeft de gemeente tot op heden gehad?  
Gemeente Woerden is via het gebiedsproces ‘Veenweiden in Beweging’ op de hoogte van dit initiatief. Met 
de verwachting dat deze ideeën zouden worden geopperd heeft Veenweiden in Beweging  middels de 
Regio Deal Groene Hart middelen aangevraagd en gekregen om de mogelijkheden van zon op water, 
plasdras en land nader te onderzoeken middels een (tijdelijke) proefopstelling. 
 

2. Is het college met het CDA Woerden van mening dat dit een interessante innovatie is die het 
onderzoeken waard is? Waarom wel of niet?  
Ja het is een interessante innovatie omdat het een bijdragen kan leveren aan het remmen van 
bodemdaling, economisch rendabele bedrijven en de energie opgave. Er zijn wel effecten te verwachten op 
het gebied van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, waterkwaliteit, ecologie en cultuurhistorie. 
Middels de (tijdelijke) proefopstelling kunnen zowel de positieve als negatieve effecten in beeld worden 
gebracht. De afweging van voor en nadelen vindt plaats bij de verlening van een vergunning. Bovendien is 
ook een vergunning nodig van het waterschap HDSR. Wij zullen afstemming met het waterschap zoeken in 
het project ‘Veenweide in Beweging’.  
 

3. Op welke manier kan de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers, provincie en 
gebiedscommissie samenwerken om te komen tot een start van deze proef? 

Deze samenwerking loopt reeds binnen ‘Veenweiden in Beweging’ en binnenkort komt het opgaveteam van 
de overheden (gemeente, waterschap en provincie) bij elkaar om te spreken over de vorm en de inhoud 
van de proef. Wij beogen een zorgvuldig proces waarbij agrariërs betrokken worden in samenhang met het 
proces voor het nog op te stellen afwegingskader. 
 

 4. Is het college bereid om deze inspanning te leveren? Waarom wel of niet? 

Ja, zie antwoorden 2 en 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.0000078 

 

 

   

 



 
 

 

Artikel 42 vragen 

Initiatief voor zonnepanelen op sloten in Kamerik 
 

Vandaag lazen wij op RTV Utrecht een bericht over een initiatief van een aantal agrariërs in 

Kamerik die een proef willen starten met zonnepanelen op de sloten tussen de weilanden. 

Hierbij worden panelen drijvend op het water aangebracht. Positief hierbij is de bijdrage aan 

energieopwekking, de landschappelijke inpassing en bovendien is er beperkter impact op 

fauna, zoals het belangrijke leefgebied van de weidevogels in onze polders. Ook 

landbouwgrond, bestemd voor voedselproductie blijft zo beschikbaar, anders dan bij 

zonnevelden op land.  

Het CDA Woerden heeft zich eerder over dit idee ook reeds laten informeren. Wij hebben 

vernomen dat de provincie Utrecht en de gebiedscommissie Utrecht west positief tegenover dit 

voorstel staat. Het voorstel is door de agrariërs ook naar voren gebracht in het gebiedsproces 

Veenweide in Beweging dat mede door de gemeente Woerden is geïnitieerd om te spreken 

over de toekomst van het veenweidegebied met het oog op klimaatadaptatie en de slappe 

bodem. Het CDA Woerden is vanwege dit alles enthousiast over dit idee.  

Naar aanleiding van de berichtgeving hebben wij daarom de volgende vragen.  

1. Op welke manier is de gemeente Woerden op de hoogte van dit initiatief en welke 

betrokkenheid hierbij heeft de gemeente tot op heden gehad? 

2. Is het college met het CDA Woerden van mening dat dit een interessante innovatie is die 

het onderzoeken waard is? Waarom wel of niet? 

3. Op welke manier kan de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers, provincie en 

gebiedscommissie samenwerken om te komen tot een start van deze proef? 

4. Is het college bereid om deze inspanning te leveren? Waarom wel of niet? 

 

Namens de CDA-fractie,  

Job van Meijeren en John Boere 
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