
 

 
 
Schriftelijke vragen ‘plannen Woerden Energie over grootschalige energieopwek’ 
 
Begin februari lazen we in het AD een artikel over de plannen van Woerden energie voor 
grootschalige energieopwek op de Cattebroekerplas. Dit plan is een onderdeel van het rapport 
‘energie Landschap Woerden’, dat door Woerden Energie is opgesteld. Op 7 februari hebben we ook 
een raadsinformatiebrief hierover ontvangen. 
Zie https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/D22083816-Raadsinformatiebrief-Energie-Landschap-
Woerden.pdf.  
 
Naar aanleiding van deze plannen van Woerden energie heb ik mede namens het merendeel van de 
andere fracties in de raad aan de agendacommissie gevraagd om een thema-avond in te plannen 
waarin Woerden Energie de plannen kan toelichten en waarbij het college hierop kan reageren en 
wellicht technische vragen kan beantwoorden. Wij zijn ons ervan bewust zijn dat de eerdere afspraken 
over het toestaan van grootschalige energieopwek in de polders Barwoutswaarder en Reijerscop 
wellicht uitgebreid moeten worden met andere gebieden in onze gemeente als we willen aansluiten op 
de kansen die er in het rapport van Woerden Energie staan beschreven. 
 
Over de plannen voor een drijvend zonnepark op de Cattebroekerplas en het rapport 
‘energielandschap Woerden’ heeft de fractie van Progressief Woerden de volgende vragen: 

1. Stel dat de zoekgebieden voor grootschalige energieopwek worden uitgebreid, ziet u dan 
mogelijkheden om de Cattebroekerplas als potentieel project op te pakken? Volgens Woerden 
Energie voorziet dit plan in stroom voor 5000 huishoudens. 

2. Wat vindt u van de voorstellen van Woerden Energie voor het versterken van recreatieve en 
natuurinclusieve functies van de Cattebroekerplas via financiering uit een nog in te stellen 
omgevingsfonds? In de raadsinformatiebrief van 7 februari schrijft u dat grootschalige 
energieopwek onwenselijk is vanwege de functie van recreatiegebied. 

3. Bent u samen met mij van mening dat deze mogelijkheden juist de recreatieve functie van de 
Cattebroekerplas versterkt en ook de biodiversiteit kan vergroten? 

4. In het rapport van Woerden Energie wordt een lijst van 12 oproepen aan de gemeente 
gedaan. Hierover heeft de fractie van Progressief Woerden de volgende vragen: 

a. Kunt u ons in een aparte raadsinformatiebrief laten weten wat de stand van zaken is 
over de vergunningsprocedure voor Zonnegaard Barwoutswaarder? Daarin ook graag 
een reactie op de oproep van Woerden Energie om samen met de gemeente plannen 
te maken voor de Energiebank en FIXbrigade. 

b. Wat vindt u van oproep 3 van Woerden Energie om de ambtelijke projectorganisatie 
uit te breiden met meerdere partijen waaronder Woerden Energie? 

c. Kunt u ons ook via een raadsinformatiebrief informeren over uw reactie op de rest van 
de oproepen aan de gemeente? 
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