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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00376 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Energietransitie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Vervolg participatieproces afwegingskader grootschalige duurzame energie 

 

Kennisnemen van: 
 

De keuze van het college om het participatieproces voor het afwegingskader grootschalige duurzame 
energie door te laten lopen, ondanks de huidige situatie met het coronavirus.  
De wijze waarop het college van plan is de afgelaste straatgesprekken, inloopavonden en energie safari de 
komende weken in te vullen, rekening houdend met de ontwikkelingen rond het coronavirus. 
De data waarop de vervangende activiteiten plaats zullen vinden. 
Overige aspecten die het college meeneemt bij het opstellen van het afwegingskader grootschalige 
duurzame energie. 

Inleiding: 
 

Sinds januari loopt het participatieproces, dat als doel heeft om te komen tot een raadsvoorstel 
afwegingskader duurzame energie. In de huidige fase staan een aantal dilemma’s centraal die voortkomen 
uit fase 1 van het participatieproces. De bedoeling was om Woerdenaren over deze dilemma’s te bevragen 
via een online enquête, in straatgesprekken en tijdens inloopavonden. Ook zou in overleg met de 
klankbordgroep in fase 2 meer aandacht aan het betrekken van jongeren worden besteed. Tevens zou er 
een energie safari worden georganiseerd, om  inwoners de gelegenheid te bieden zelf een wind- of zonne-

energie project te kunnen bezoeken. Zodat inwoners hier kennis van en gevoel bij kunnen krijgen. 
 

Momenteel loopt enkel de online enquête door. De inloopavonden, straatgesprekken, gesprekken met 
jongeren en de energie safari zijn afgelast in verband met het coronavirus. Het college is op zoek gegaan 
naar alternatieve manieren om het participatieproces doorgang te laten vinden, omdat er vanuit het 
nationaal programma regionale energiestrategie (NPRES) en het Kabinet vooralsnog geen signaal was dat 
de planning voor de regionale energiestrategie aangepast zou gaan worden. 
 

Kernboodschap: 

 

Het tot stand brengen van een afwegingskader voor duurzame energie vergt een zorgvuldig 
participatieproces. Waarbij continuïteit in de dialoog met de samenleving belangrijk is. Het college beseft 
dat een deel van de inwoners momenteel andere zaken aan het hoofd heeft dan het afwegingskader 
duurzame energie. Tegelijkertijd heeft een ander deel van de inwoners mogelijk juist meer tijd om zich met 
het onderwerp bezig te houden. Het college kiest er daarom voor om de dialoog met de samenleving over 

https://www.surveymonkey.com/r/Energiekeuzes_Woerden
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het afwegingskader duurzame energie op een andere wijze voort te zetten. 
 

De komende weken zal dit gebeuren door het organiseren van een tweetal online sessies, door 
telefonische interviews met een aantal inwoners en door te bezien of een online sessie met jongeren 
georganiseerd kan worden. Ook de energie safari zal online vormgegeven worden, via een webinar. Het 
webinar wordt opgenomen en online beschikbaar gesteld, zodat inwoners het webinar op een later moment 
terug kunnen kijken. 
 

De inzet van deze digitale participatiemiddelen is voor de gemeente nieuw. Daarom heeft het college zich 
bij de vormgeving van de nieuwe middelenmix voor participatie in fase 2 laten adviseren door de 
gemeentelijke organisatie en bureau EMMA. 
 

Met de inzet van deze digitale participatiemiddelen wordt waarschijnlijk gedeeltelijk een andere doelgroep 
bereikt dan met straatgesprekken en inloopavonden. Ook verwacht het college dat de online sessies niet 
volledig als vervanging van de inloopavonden kunnen dienen. Het college houdt er in de volgende fase 
rekening mee dat een deel van de inwoners momenteel andere zaken aan het hoofd heeft dan het 
afwegingskader duurzame energie. Dat betekent dat er in fase 3, waarin het eerste concept 
afwegingskader duurzame energie centraal staat, mogelijk alsnog een bezoek aan een windpark en/of 
zonne-energieproject uitgevoerd wordt en dat er deze fase ook ruimte zal zijn om inbreng van inwoners ten 
aanzien van de dilemma’s uit de huidige fase mee te nemen in het concept afwegingskader. 
 

De online sessies en het webinar zullen aangekondigd worden via de infopagina in de Woerdense Courant, 
via de klankbordgroep (met vertegenwoordigers van dorps- en wijkplatforms), de website van de gemeente, 
de nieuwsbrief energie van de gemeente, via flyers bij supermarkten en via social media kanalen van de 
gemeente. 
 

Data 

21 april: webinar over duurzame energieprojecten 

23 april: online sessie over dilemma’s 

28 april: online sessie over dilemma’s 

 

Samenhang met de ontwerp regionale energiestrategie U16 

Vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) en het Kabinet is er vooralsnog 
geen signaal dat de planning voor de regionale energiestrategie aangepast gaat worden. De ontwerp 
regionale energiestrategie U16 met het concept bod is inmiddels gepubliceerd, zie raadsvoorstel 
20R.00315. Het college acht het daarom van belang dat inwoners de kans krijgen zich te laten informeren 
over de betekenis van de regionale energiestrategie voor Woerden en hier lokaal input op kunnen geven 
via het afwegingskader grootschalige duurzame energie.  
 

Uitgaande van de huidige planning van NPRES zal de ontwerp regionale energiestrategie zich in het eerste 
kwartaal van 2021 vertalen in een definitieve regionale energiestrategie. De besluitvorming over het 
definitieve afwegingskader grootschalige duurzame energie is voorzien voor eind 2020. Door het 
participatieproces voort te zetten is er ruimschoots de tijd om de besluitvorming in de raad te voeden met 
de reacties op de ontwerp RES U16 en het afwegingskader grootschalige duurzame energie. 
 

Overige aspecten die het college meeneemt bij het opstellen van het afwegingskader grootschalige 
duurzame energie 

De informatie die opgehaald wordt in het participatieproces combineert het college in het concept-
afwegingkader met de volgende aspecten:  
 de technische kant (wettelijke regels en beschikbaarheid netwerk Stedin) 
 de ruimtelijke visie (van stedenbouwkundigen, landschapsexperts en de adviescommissie Ruimtelijke 

kwaliteit en Erfgoed) 
 lokale zeggenschap/lokaal profiteren (advies experts). 
 

Financiën: 
 

De aanpassingen in het participatieproces voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie ten 
gevolge van het coronavirus zorgen voor meerkosten, die slechts gedeeltelijk binnen het bestaande budget 
voor het afwegingskader opgevangen kunnen worden. Deze meerkosten bestaan uit de extra inzet voor het 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/2020/3https:/gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
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vormgeven van de participatie in fase 2 en extra uren voor de uitvoer van de participatie in fase 2. 
 

Wanneer blijkt dat er in fase 3 behoefte is aan een energie safari of aan meer inloopavonden dan kan dit 
voor meerwerk zorgen. 
 

De gemeente inventariseert de meerkosten ten gevolge van het coronavirus. Deze zullen na afbouw van de 
maatregelen via VNG bij het rijk neer worden gelegd. 
 

Vervolg: 
 

De online sessies en het webinar zullen aangekondigd worden via de infopagina in de Woerdense Courant, 
via de klankbordgroep (met vertegenwoordigers van dorps- en wijkplatforms), de website van de gemeente, 
de nieuwsbrief energie van de gemeente, via flyers bij supermarkten en via social media kanalen van de 
gemeente. 
 

21 april: webinar over duurzame energieprojecten 

23 april: online sessie over dilemma’s 

28 april: online sessie over dilemma’s 

 

De uitkomsten van fase 2, de dilemma’s, worden voor het zomerreces teruggekoppeld aan de raad via een 
raadsinformatiebrief. 
 

Het college besluit op basis van de ervaringen met de digitale participatiemiddelen in fase 2 en op basis 
van de situatie ten aanzien van het coronavirus in mei hoe het vervolgproces vormgegeven wordt en welk 
tijdspad daarbij gehanteerd wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen rond het NPRES. 
 

Voorafgaand aan de inloopavonden van fase 3, waarin het concept afwegingskader met inwoners 
besproken wordt, zal de raadswerkgroep energietransitie geïnformeerd en geconsulteerd worden over het 
concept afwegingskader. 
 

Na afloop van fase 3 stelt het college het concept afwegingskader grootschalige duurzame energie vast. 
Hierna start de zienswijze periode. De verwachting is dat het concept afwegingskader grootschalige 
duurzame energie ten gevolge van het coronavirus pas na het zomerreces door het college vastgesteld kan 
worden, in plaats van in juni 2020. 
 

Na de zienswijze periode en het verwerken van de zienswijzen wordt het afwegingskader grootschalige 
duurzame energie eind 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voorafgaand aan de 
besluitvorming in de raad brengt de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed advies uit over het 
afwegingskader hernieuwbare energie. Ook zal stedenbouwkundig advies ingewonnen worden. 
 

Bijlagen: 
 

 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H.J. van V.J.H. Molkenboer 

Kruijsbergen 

 


