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Beantwoording van de vragen 
1. Op hoeveel en welke van de voorgenomen zoeklocaties uit de RES 1.0 heeft de door TenneT aangekondigde 
congestie betrekking?  
 De netcongestie bestrijkt een groot deel van de RES U16 en de daarin genoemde zoekgebieden en zoekzones. Niet 
onder de congestie vallen de zoekgebieden in Vijfheerenlanden, de zoekgebieden in Oudewater en een deel van de 
zoekgebieden in Woerden. Op deze webpagina van Stedin staat een overzichtskaart van het congestiegebied. 
 
2. Voor hoeveel en welke van de voorgenomen 26 windturbines geldt dit?  
De congestie heeft geen invloed op drie windturbines in Vijfheerenlanden. Op alle overige windturbines van andere 
gemeenten wel. In Woerden zou dit effect hebben wanneer het gebied Reijerscop als zoekgebied zou worden 
aangemerkt.  
 
Verschillende gemeenten, waaronder Montfoort en De Ronde Venen, hebben aangegeven geen windturbines toe te 
staan binnen de gemeentegrenzen. De Woerdense gemeenteraad heeft helaas een andere keuze gemaakt en is 
voornemens om de helft van de lokale opgave met windenergie te realiseren.  
3. Klopt het dat in de RES 1.0 de ambitie is geformuleerd om de Zonne- en windenergie zoveel mogelijk in balans te 
brengen?  
Ja. Er zijn geen afspraken gemaakt om de huidige zoekgebieden aan te passen naar aanleiding van planuitval. Bij een 
scheve verhouding tussen zonne- en windenergie worden de grenzen van het netwerk eerder bereikt. Dit kan de 
mogelijkheden na 2030 beperken.  
 
4. Is het mogelijk dat de druk op zoeklocaties voor wind in gemeenten met andere aansluitmogelijkheden dan die in de 
provincie Utrecht toeneemt door de aangekondigde congestie?  
Nee. De netbeheerder verwacht de congestie tijdig te hebben verholpen. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief van 14 
december 2021 (D/21/044429)  
 
Voor de zomer heeft de gemeenteraad besloten een tussenstap te nemen voor de afweging van de locatiekeuze voor 
grootschalige wind. Hiervoor zal een vergelijkend onderzoek plaatsvinden tussen de polder Reijerscop (Harmelen) en de 
polder Barwoutswaarder (naast de woonwijk Molenvliet). De zoeklocatie Barwoutswaarder valt onder het Zuid-Hollandse 
deel van het netwerk, waarvoor op dit moment geen beperking van de aansluitmogelijkheden geldt. In het artikel lijkt te 
worden voorgesorteerd op plaatsing van windturbines in de polder Barwoutswaarder.  
5. Op welke manier worden de capaciteitsproblemen van TenneT meegewogen in het vergelijkend onderzoek tussen 
beide potentiële zoeklocaties?  

https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/utrecht
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21044429-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-met-betrekking-tot-netcongestie-TenneT-in-provincie-Utrecht.pdf


Stedin (mede namens TenneT) wordt betrokken bij de vergelijking van de potentiële zoekgebieden. De 
capaciteitsproblemen worden zo gewogen meegenomen in de adviezen aan de raad.  
 
6. Betekent dit dat de zoeklocatie Barwoutswaarder bij voorbaat met 3-0 achter staat in de vergelijking?  
Nee. Naast de netcapaciteit worden ook onderwerpen zoals milieu meegewogen.  
 
Het college heeft in september in antwoord op schriftelijke vragen van LijstvanderDoes laten weten dat inwoners van 
Molenvliet nog niet waren geïnformeerd over de mogelijke komst van torenhoge windturbines vlak naast de woonwijk. 
7. Zijn inwoners van de wijk Molenvliet inmiddels wel uitgenodigd voor het participatietraject of hebben zij tot nog toe 
alleen uit de krant vernomen dat er mogelijk grote windturbines naast de wijk gepland zijn?  
Nee, de inwoners zijn nog niet uitgenodigd voor het participatietraject. De verwachting is dat ze uitgenodigd worden voor 
het participatietraject in het tweede kwartaal 2022.  
 
8. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over het voor de zomer beloofde participatieproces?  
De verwerking van de raadsbesluiten van 15 juli 2021 over het afwegingskader vraagt meer tijd dan voorzien. De raad zal 
over het vervolgtraject in het eerste kwartaal worden geïnformeerd. Zie vraag 7 voor het participatietraject.  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/046374 
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Schriftelijke vragen - Wordt Molenvliet de dupe van capaciteitsproblemen TenneT? 
 
Op 14 oktober 2021 heeft de Woerdense gemeenteraad de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 
vastgesteld, waardoor Woerden zich committeert aan de totale regionale opgave van 1,8 TWh. In de 
RES 1.0 werd geschat dat lokale zoekgebieden voor grootschalige zon en wind uit de deelnemende 
gemeenten gezamenlijk 1,164 TWh aan elektriciteit zullen opleveren.1 Hierbij werd uitgegaan van 26 
nieuwe windturbines.2 In dezelfde periode heeft de landelijke netbeheerder TenneT congestie 
afgekondigd voor het terugleveren van energie op het nationale en regionale energienetwerk in de 
provincie Utrecht, waardoor grootschalige zon- en windinitiatieven in de provincie Utrecht niet meer 
vanzelfsprekend aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Dit probleem geldt niet voor de 
gehele U16, omdat er ook aansluitmogelijkheden zijn bij andere delen van het netwerk. Zo kopt het AD 
van 16 december dat het elektriciteitsnet in Woerden tóch plek heeft voor windmolens en zonnevelden. 

1. Op hoeveel en welke van de voorgenomen zoeklocaties uit de RES 1.0 heeft de door TenneT 
aangekondigde congestie betrekking?  

2. Voor hoeveel en welke van de voorgenomen 26 windturbines geldt dit? 
 

Verschillende gemeenten, waaronder Montfoort en De Ronde Venen, hebben aangegeven geen 
windturbines toe te staan binnen de gemeentegrenzen. De Woerdense gemeenteraad heeft helaas een 
andere keuze gemaakt en is voornemens om de helft van de lokale opgave met windenergie te 
realiseren. 

3. Klopt het dat in de RES 1.0 de ambitie is geformuleerd om de zonne- en windenergie zoveel 
mogelijk in balans te brengen? 

4. Is het mogelijk dat de druk op zoeklocaties voor wind in gemeenten met andere 
aansluitmogelijkheden dan die in de provincie Utrecht toeneemt door de aangekondigde 
congestie? 

 
Voor de zomer heeft de gemeenteraad besloten een tussenstap te nemen voor de afweging van de 
locatiekeuze voor grootschalige wind. Hiervoor zal een vergelijkend onderzoek plaatsvinden tussen de 
polder Reijerscop (Harmelen) en de polder Barwoutswaarder (naast de woonwijk Molenvliet). De 
zoeklocatie Barwoutswaarder valt onder het Zuid-Hollandse deel van het netwerk, waarvoor op dit 
moment geen beperking van de aansluitmogelijkheden geldt. In het artikel lijkt te worden 
voorgesorteerd op plaatsing van windturbines in de polder Barwoutswaarder. 

5. Op welke manier worden de capaciteitsproblemen van TenneT meegewogen in het vergelijkend 
onderzoek tussen beide potentiële zoeklocaties? 

6. Betekent dit dat de zoeklocatie Barwoutswaarder bij voorbaat met 3-0 achter staat in de 
vergelijking? 

 
Het college heeft in september in antwoord op schriftelijke vragen van LijstvanderDoes laten weten dat 
inwoners van Molenvliet nog niet waren geïnformeerd over de mogelijke komst van torenhoge 
windturbines vlak naast de woonwijk. 

7. Zijn inwoners van de wijk Molenvliet inmiddels wel uitgenodigd voor het participatietraject of 
hebben zij tot nog toe alleen uit de krant vernomen dat er mogelijk grote windturbines naast de 
wijk gepland zijn? 

8. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over het voor de zomer beloofde participatieproces? 
 
Namens de Woerdense VVD, Simone Onrust 

 
1 Regio U16 RES 1.0 pagina 26. 
2 Regio U16 RES 1.0 pagina 32. 
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