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Beantwoording van de vragen 
Inleiding  
Op 11 februari 2022 is een persbericht verschenen over een zorgvuldig vervolg proces bij de keuze voor een gebied waar 
windturbines en zonnevelden kunnen komen. Het betreft de beoogde polders Reijerscop en Barwoutswaarder. Deze brief 
is enkel gestuurd naar de bewoner van Reijerscop. Ook is deze brief naar de Dorps-en wijkplatforms en de 
buurgemeenten. Wat LijstvanderDoes opvalt is dat slechts de bewoners van Reijerscop de brief hebben ontvangen. Een 
zeer beperkt aantal en kennelijk nog gebaseerd op oude aannames van afstand Windturbine tot bebouwing van 500 
meter. Momenteel wordt nog een afstand van ca 500 meter aangehouden als afstand tussen een Windturbine en 
bebouwing maar deze aanname is inmiddels niet meer valide. Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State de huidige 
richtlijnen buiten spel gezet en moet de centrale overheid betere richtlijnen ontwikkelen die recht doen aan de veiligheid 
en gezondheid van de omwonenden. De verwachting is dat de afstand van 500 meter zal vervangen worden door een fiks 
grotere afstand zodat de groep omwonenden die meegenomen moet worden in het beoogde zorgvuldige proces uitdijt.  
Vragen aan het college:  
 
1. Is het u bekend dat de huidige milieunormen bij Windturbines op grond van het landelijke Besluit Milieubeheer niet 
meer geldend zijn ( uitspraak Raad van State) op grond van gezondheidsaspecten voor bewoners en dat er nieuwe 
normen moeten komen voor geluidsoverlast en slagschaduw en dat deze nieuwe normen vrijwel zeker zullen inhouden 
dat er een grotere afstand moet komen tussen Windturbines en omwonenden. Deskundigen gaan al uit van 8 x de 
tiphoogte en dat zou betekenen een afstand van 2 km in plaats van 500 meter.  
Zo ja:  
 
Ja, het is het college bekend dat de normen uit het landelijke Activiteitenbesluit niet zonder meer toegepast kunnen 
worden. De raad is voorafgaand aan en tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 geïnformeerd over de gevolgen 
hiervan voor het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Het college heeft daarbij aangegeven dat de Raad van 
State de mogelijkheid biedt om zelf normen te stellen, uw raad heeft met het vaststellen van het Afwegingskader gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid door de WHO-richtlijnen voor geluidshinder te hanteren en minimalisatie van 
slagschaduw als voorwaarde op te nemen.  
 
Het Rijk zal als gevolg van de uitspraak van de Raad van State opnieuw algemene milieuregels voor windturbineparken 
opstellen. Als voorbereiding voor het opstellen van deze Rijksregels maakt het Rijk een milieueffectrapport (MER). Hierbij 
worden ook onderzoeken over de gezondheidsaspecten bij windturbines meegenomen.  
 
Het Rijk wil het MER-traject medio 2022 hebben afgerond. Publicatie van de nieuwe milieuregels volgt een jaar later, na 



het doorlopen van de procedures hiervoor. Naar weten van het college zijn er nog geen uitkomsten van het MER-traject, 
die duiden op verandering van de landelijke normen. In het landelijke coalitieakkoord is wel opgenomen dat er ‘heldere 
afstandsnormen’ voor wind op land komen. Hoe deze afstandsnormen er uit gaan zien is het college niet bekend. Het 
college neemt aan dat de afstandsnormen gebaseerd zullen worden op de uitkomsten van het MER-traject. De 
gemeenteraad heeft in het Afwegingskader al vastgelegd dat als de afstandsnormen die er komen straks strenger zijn 
dan de normen die de raad zelf al heeft gesteld, dat de gemeente deze strengere normen zal volgen. Mochten de 
afstandsnormen die straks komen minder streng zijn dan wat in Woerden al is afgesproken, dan houdt de gemeente vast 
aan de eigen vastgestelde normen.  
 
2. Waarom is de infobrief nu alleen aan de enkele bewoners van Reijerscop gericht en niet aan de bewoners van heel 
Harmelen en de wijk Molenvliet? De kern Harmelen ligt tegen Reijerscop aan en dat geldt ook voor de wijk Molenvliet en 
de polder Barwoutswaarder.  
De bewoners van Reijerscop zijn voor de zomervakantie van 2021 geïnformeerd over de besluiten die de raad heeft 
genomen en het vervolg. Dit is een van de manieren waarop het college uitvoering geeft aan de motie Vrede stichten in 
Reijerscop, waarin uw raad het college verzocht om juist deze bewoners te blijven betrekken. In de brief die in de zomer 
van 2021 is verzonden aan inwoners stond aangegeven dat het raadsvoorstel voor de gebiedsvergelijking windenergie 
naar verwachting in de tweede helft van 2021 aan de raad zou worden voorgelegd en dat de gemeente daarom later in 
2021 bij de bewoners terug zou komen om verder het gesprek aan te gaan.  
 
Zoals het college begin dit jaar in de raadsinformatiebrief Vervolgtraject grootschalige duurzame energie (D/22/050878) 
heeft aangegeven heeft de verwerking van de moties en amendementen meer tijd gekost. Het college heeft besloten dat 
het aan het nieuwe college is om de nieuwe raad een besluit te laten nemen over de gebiedsvergelijking windenergie. Dat 
is een van de redenen waarom het college het belangrijk vond deze bewoners opnieuw te informeren dat het tijdspad, dat 
in de eerste brief stond, verschuift.  
 
Een tweede aanleiding voor deze brief was een zorg die, voor zover het college weet, alleen bij deze bewoners speelt. Zij 
zijn benaderd door projectontwikkelaars die grondovereenkomsten willen afsluiten. Enkele bewoners hebben bij de 
gemeente aangegeven dat dit voor onrust zorgt. Het college vindt dit handelen van de projectontwikkelaars voorbarig en 
deelt de zorg om de onrust die dit veroorzaakt. De gemeente heeft projectontwikkelaars daarom steeds verzocht zich 
voorlopig terug te trekken uit het gebied. Dit is meegenomen in de brief aan deze bewoners en ook breder gedeeld via het 
algemene persbericht dat is verzonden bij de raadsinformatiebrief over het vervolgtraject.  
 
3. U spreekt in uw brief over een zorgvuldig proces met de omwonenden, maar u beperkt zich tot een kleine groep 
omwonenden en vergeet een grote groep overlast krijgende omwonenden mee te nemen in dit proces. Hoe zorgvuldig is 
dit en hoe kan dit gebeuren?  
De informatie die nu gedeeld is, betrof alleen informatie over het tijdspad, met onder meer de boodschap dat de volgende 
stappen aan een nieuw college en nieuwe raad zijn. Het college is het met LijstvanderDoes eens dat het verdere proces 
dat het nieuwe bestuur vorm gaat geven, ruimte moet bieden aan een grotere groep omwonenden om mee te praten.  
 
Het college heeft dit tijdspad per brief gedeeld met de bewoners van Reijerscop om redenen omschreven bij het antwoord 
op vraag 2. Het college heeft daarnaast een algemeen persbericht verzonden aan alle media in Woerden en brieven 
verzonden aan het dorpsplatform Harmelen, wijkplatform Molenvliet en dorpsplatform Rijnoevers en aan de gemeenten 
Utrecht, Montfoort, Oudewater en Bodegraven- Reeuwijk.  
 
4. Ook al bent u wellicht van mening dat het wel mee zal vallen met de nieuwe richtlijnen dan nog vraagt LijstvanderDoes 
zich af waarom slechts een gering aantal omwonenden geïnformeerd is. Windturbines van 240 meter hoogte zijn in heel 
Harmelen en Molenvliet zichtbaar en hoorbaar en dat is al op zich genoeg om deze bewoners er bij te betrekken. 
LijstvanderDoes verzoekt u dringend om de bewoners van Harmelen en Molenvliet als bij uw plannen te betrekken zodat 
recht gedaan wordt aan een zorgvuldig proces en wij verzoeken u dringend om de brief in een groter gebied te gaan 
verspreiden. Kunt u zich daarin vinden?  
Het college deelt de mening van LijstVanDerDoes dat veel meer inwoners betrokken moeten worden en straks moeten 
kunnen meepraten tijdens de volgende stappen in het proces. Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief over het 
vervolgtraject is de eerstvolgende stap de gebiedsvergelijking windenergie. Een raadsvoorstel voor deze vergelijking 
wordt aan de nieuwe raad aangeboden. Daarin is ook aandacht voor hoe en op welke schaal omwonenden worden 
betrokken in dit proces. De gemeenteraad kan daar dan dus nadere kaders voor meegeven.  
  
 
   
 
Bijlagen 
D/22/053412 Schriftelijke vragen Lijst van der Does inzake Summiere verspreiding van brief over zoeklocaties 
windturbines en zonne-energie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22050878-Raadsinformatiebrief-Vervolgtraject-grootschalige-duurzame-energie.pdf


 
 

Schriftelijke vragen – Summiere verspreiding van brief over zoeklocaties windturbines en zonne-

energie 

Inleiding 

Op 11 februari 2022 is een persbericht verschenen over een zorgvuldig vervolg proces  bij de keuze 

voor een gebied waar windturbines en zonnevelden kunnen komen. Het betreft de beoogde polders 

Reijerscop en Barwoutswaarder. Deze brief is enkel gestuurd naar de bewoner van Reijerscop. Ook is 

deze brief naar  de Dorps-en wijkplatforms en de buurgemeenten. 

Wat LijstvanderDoes opvalt is dat slechts de bewoners van Reijerscop de brief hebben ontvangen. 

Een zeer beperkt aantal en kennelijk nog gebaseerd op oude aannames van afstand Windturbine tot 

bebouwing van 500 meter.  Momenteel wordt nog een afstand van ca 500 meter aangehouden als 

afstand tussen een Windturbine en bebouwing maar deze aanname is inmiddels niet meer valide. Op 

30 juni 2021 heeft de Raad van State de huidige richtlijnen buiten spel gezet en moet de centrale 

overheid betere richtlijnen ontwikkelen die recht doen aan de veiligheid en gezondheid van de 

omwonenden. De verwachting is dat de afstand van 500 meter zal vervangen worden door een fiks 

grotere afstand zodat de groep omwonenden die meegenomen moet worden in het beoogde 

zorgvuldige proces uitdijt. 

Vragen aan het college: 

1. Is het u bekend dat de huidige milieunormen bij Windturbines op grond van het landelijke 

Besluit Milieubeheer niet meer geldend zijn ( uitspraak Raad van State) op grond van 

gezondheidsaspecten voor bewoners en dat er nieuwe normen moeten komen voor 

geluidsoverlast en slagschaduw en dat deze nieuwe normen vrijwel zeker zullen inhouden 

dat er een grotere afstand moet komen tussen Windturbines en omwonenden. Deskundigen 

gaan al uit van 8 x de tiphoogte en dat zou betekenen een afstand van 2 km in plaats van  

500 meter. Zo ja: 

2. Waarom is de infobrief nu alleen aan de enkele bewoners van Reijerscop gericht en niet aan 

de bewoners van heel Harmelen en de wijk Molenvliet? De kern Harmelen ligt tegen 

Reijerscop aan en dat geldt ook voor de wijk Molenvliet en de polder Barwoutswaarder. 

3. U spreekt in uw brief over een zorgvuldig proces met de omwonenden, maar u beperkt zich 

tot een kleine groep omwonenden en vergeet een grote groep overlast krijgende 

omwonenden mee te nemen in dit proces. Hoe zorgvuldig is dit en hoe kan dit gebeuren? 

4. Ook al bent u wellicht van mening dat het wel mee zal vallen met de nieuwe richtlijnen dan 

nog vraagt LijstvanderDoes zich af waarom slechts een gering aantal omwonenden 

geïnformeerd is. Windturbines van 240 meter hoogte zijn in heel Harmelen en Molenvliet 

zichtbaar en hoorbaar en dat is al op zich genoeg om deze bewoners er bij te betrekken. 

LijstvanderDoes verzoekt u dringend om de bewoners van Harmelen en Molenvliet als bij uw 

plannen te betrekken zodat recht gedaan wordt aan een zorgvuldig proces en wij verzoeken 

u dringend om de brief in een groter gebied te gaan verspreiden. Kunt u zich daarin vinden? 

Namens LijstvanderDoes 

Jaap van der Does 
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