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over Participatieproces afwegingskader grootschalige hernieuwbare energie

Beantwoording van de vragen:

1. Vraag:
Is het college nog steeds van mening dat het belangrijk is dat inwoners neutrale, objectieve informatie
krijgen over de energietransitie? Indien dit niet het geval is, waarom is het college van mening veranderd?
Antwoord:
Ja, het college is nog steeds van mening dat het belangrijk is dat inwoners neutrale, objectieve informatie
krijgen over de energietransitie.
2. Vraag:
Welke afwegingen heeft het college gemaakt bij het samenstellen van de inhoud van dit webinar?
Antwoord:
Het webinar diende ter vervanging van de Energiesafari, waarin deelnemers in een fysieke tour langs een
windpark en zonneveld zouden gaan. Het doel van het webinar was om kennis en ervaring te delen met
inwoners windmolens en zonnevelden en de impact hier van. Via foto’s, video’s en verhalen van betrokken
energiecoöperaties, een bewoner die in de buurt van een windmolen woont en een landschapsarchitect,
gingen aanwezigen mee op een ‘tour’ langs twee energieprojecten. Daarbij zijn zowel positieve als
negatieve effecten in beeld geweest. In het webinar zat onder andere een fragment waarin het effect van
slagschaduw in een woning werd getoond en ging de bewoner die in de buurt van een windpark woont in
op de ervaren geluidshinder. Bij het zonneveld is ook het effect op bodemkwaliteit en biodiversiteit aan de
orde geweest. Deze elementen zijn tijdens de online sessies ook ingebracht door inwoners en zullen een
plaats krijgen in het concept afwegingskader en in de informatievoorziening in fase 3. Het college heeft er
voor gekozen om ook mogelijke oplossingen voor negatieve effecten te laten zien, zoals het maken van
aanvullende afspraken over stilstand van een windmolen op momenten dat er in een woning sprake kan
zijn van slagschaduw.
3. Vraag:
Welke inspanningen heeft de gemeente tot nog toe geleverd om de gezondheidseffecten van verschillende
technieken in kaart te brengen?
Antwoord:
In het participatieproces zijn negatieve aspecten van technieken, zoals gezondheidseffecten, door inwoners
naar voren gebracht. Bij ruimtelijke processen wordt altijd gekeken naar milieuregelgeving, waarbij het met
name gaat over gezondheidseffecten van activiteiten. Het college zal de gezondheidsaspecten van
verschillende technieken een plaats geven in het concept afwegingskader. Het college volgt daarbij de
landelijke richtlijnen van het RIVM als het gaat om de gezondheidseffecten van verschillende technieken.

Waarbij het mogelijk is om op onderdelen striktere normen te hanteren, bijvoorbeeld om overlast situaties te
beperken of voorkomen. Op dezelfde wijze heeft het college de raad vorig jaar voorgesteld om in de APV
geluidsnormen voor warmtepompen op te nemen (19R.00475).
4. Vraag:
Is het college ook voornemens om inwoners over deze gezondheidseffecten en andere niet aan
gezondheid gerelateerde nadelen van verschillende technieken te informeren? Indien ja, in welke vorm zal
dit plaatsvinden? Indien nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja. Deze worden opgenomen in het afwegingskader, zie vraag 3.
5. Vraag:
Hoe is deze berekening tot stand gekomen? Is hierbij uitgegaan van de Woerdense ambitie om in 2030
klimaatneutraal te zijn, van de landelijke doelstelling dat 70% van de totale elektriciteitsvraag duurzaam
moet worden opgewekt, of van het Woerdens aandeel dat binnen de regionale energiestrategie (RES) moet
worden opgewekt? Of is een ander uitgangspunt gehanteerd?
Antwoord:
De berekening is tot stand gekomen op basis van de verwachte ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik in
Woerden tot 2030 en het opwekken van 70% daarvan met hernieuwbare energiebronnen. Zie
raadsinformatiebrief 20R.00596 voor een nadere toelichting op en onderbouwing van deze berekeningen.
In de ontwerp RES zijn geen afspraken opgenomen over de verdeling van het concept bod van de regio
over de individuele gemeenten. In het raadsvoorstel RES stelt het college voor dat de gemeenteraad van
Woerden zelf bepaalt welk aandeel zij wil leveren aan het regionale bod. Dit wordt vervolgens openomen in
de definitieve RES.
6. Vraag:
Wat is het verschil in de Woerdense elektriciteitsopgave bij bovenstaande uitgangspunten?
Antwoord:
Het college heeft de aanname gemaakt dat Woerden door 70% van het verwachte elektriciteitsverbruik in
2030 op te wekken met hernieuwbare energiebronnen invulling geeft aan het uitgangspunt uit het position
paper Lopikerwaard (20R.00053) dat de Lopikerwaard een volwaardige bijdrage wil leveren aan de
Regionale Energiestrategie (RES) door in ieder geval op te wekken voor de eigen behoefte. Het is aan de
raad om bij het vaststellen van het afwegingskader grootschalige hernieuwbare energie te beslissen of zij
dit uitgangspunt onderschrijft.
7. Vraag:
Op welke manier is hier rekening mee gehouden in het berekenen van de Woerdense elektriciteitsopgave?
Antwoord:
Voor 2030 is geen rekening gehouden met een scenario waarin een groter aandeel kernenergie wordt
gerealiseerd in Nederland. Voor de periode daarna behoort dat wel tot de mogelijkheden, dit zal een plaats
krijgen in het concept afwegingskader.
8. Vraag:
Waarom is een dergelijk scenario niet meegenomen in de communicatie naar de inwoners?
Antwoord:
Voor de opgave van de RES U16 wordt gekeken naar wat er mogelijk is tot 2030, met een doorkijk naar
2050. Tot 2030 wordt er gekeken naar de technieken die tot dan realiseerbaar zijn en die mee mogen tellen
voor het bod. Dit is vastgelegd in het nationaal klimaatakkoord en in de handreiking regionale
energiestrategie versie 1.1. Zoals op 20 april aan de raad gemeld (20R.00398) is in de handreiking
regionale energiestrategie versie 1.1 het uitgangspunt dat de regio het bod techniekneutraal mag invullen
als volgt aangepast:
"Voor het regio-aandeel aan 35 TWh tellen alle installaties mee die elektriciteit produceren uit wind- en

zonne-energie. Wel is er bij de zon-PV installaties een ondergrens voor het vermogen van 15 kW. Ook de
installaties die er op dit moment al staan en de installaties die eerder zijn geplaatst als gevolg van eerder
gemaakte afspraken uit het Energieakkoord, tellen mee.
De productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa en biogas wordt niet meegeteld voor de nationale
doelstelling van 35 TWh. Ook waterkrachtinstallaties worden niet genoemd in het Klimaatakkoord en
worden niet meegeteld."
De verwachting van het Ministerie van Economische Zaken is dat nieuwe kerncentrales niet voor 2030 te
realiseren zijn. Thoriumcentrales zijn naar verwachting van het Ministerie van Economische Zaken niet voor
2050 commercieel beschikbaar. Kleine, modulaire kerncentrales zijn naar verwachting op z’n vroegst in
2025 gecertificeerd (NuScale) voor de Amerikaanse markt. Toepassing in Nederland vergt goedkeuring van
de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, wat ook een aantal jaar vergt. Daarom is een
scenario met kernenergie niet meegenomen.
9. Vraag:
Is het college het met de Woerdense VVD eens dat in een open participatieproces ook ruimte moet zijn
voor alternatieve scenario’s en afwijkende meningen?
Antwoord:
Ja.
10. Vraag:
Indien ja, op welke manier denkt het college dat dergelijke inzichten uit het huidige participatieproces naar
voren kunnen komen?
Antwoord:
Uit het participatieproces komen alternatieve scenario’s en afwijkende meningen naar voren. Deze
alternatieve inzichten en scenario’s worden meengenomen in het afwegingskader en krijgen een plaats in
het raadsvoorstel.
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