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Beantwoording van de vragen 
Inleiding: 
In april 2020 is er een initiatiefvoorstel van het CDA vastgesteld door de gemeenteraad over het beleidskader kleine 
windmolens in de gemeente Woerden. Hiermee werd het mogelijk om kleine boerenwindmolens te plaatsen ingepast in 
de erfstructuur in het buitengebied met een maximum van 15 meter (ashoogte). Bij het vaststellen van het 
afwegingskader grootschalige duurzame energie is een amendement aangenomen waarmee de ashoogte van 15 meter 
naar boven is bijgesteld naar 25 meter.In beslispunt 3 van het initiatiefvoorstel was de opdracht opgenomen aan het 
college om dit vast te leggen in alle bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan. Inmiddels zijn de eerste 
kleine windmolens geplaatst in de gemeente op grond van de opengestelde route van een omgevingsvergunning. 
 
Vragen aan het college: 
 
1. Wat is de status van het opstellen van een paraplubestemmingsplan wat betreft de kleine windmolens? Waarom is dit 
voorstel nog niet naar de gemeenteraad verzonden?  
Het plan was om hiermee te wachten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet is echter 
wederom uitgesteld tot 1 januari 2023. Gelet op de onzekerheid rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn 
voorbereidingen gestart de bestemmingsplannen voor het landelijke gebied op een aantal onderdelen via een herziening 
van het bestemmingsplan aan te passen, waaronder de regeling voor kleine windmolens. Deze voorbereiding zullen we 
op korte termijn publiceren in het Gemeenteblad en de Woerdense Courant. Het voorstel zal naar de gemeenteraad 
worden verzonden nadat de herziening is opgesteld en de benodigde procedure voor het vaststellen van een 
bestemmingsplan is doorlopen. 
 
2. Welke gevolgen heeft het nog niet opstellen van een paraplubestemmingsplan voor initiatiefnemers?  
Geen, er kan (mits het binnen de kaders valt) middels een reguliere procedure medewerking worden verleend. Het betreft 
een afwijking voor 10 jaar. Na het wijziging van het geldend bestemmingsplan wordt dit geregeld voor onbepaalde tijd. 
 
3. Wat zijn de eerste ervaringen met de vergunningverlening van kleine windmolens tot op heden binnen het 
beleidskader?  
Het beleidskader is duidelijk en toetsbaar. De gemeente heeft een aantal windmolens kunnen vergunnen in Zegveld en 
Kamerik door het beleidskader. 
 
4. Is het toestaan van de hogere ashoogte, zoals vastgesteld bij het opwekkader al doorgevoerd in het beleidskader als 
toets bij vergunningverlening?  



Ja. 
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen art. 42 fractie CDA 'Stand van zaken paraplubestemmingsplan kleine windmolens' 



 

Schriftelijke vragen - Stand van zaken paraplubestemmingsplan kleine windmolens 

Inleiding: 

In april 2020 is er een initiatiefvoorstel van het CDA vastgesteld door de gemeenteraad over het 

beleidskader kleine windmolens in de gemeente Woerden. Hiermee werd het mogelijk om kleine 

boerenwindmolens te plaatsen ingepast in de erfstructuur in het buitengebied met een maximum 

van 15 meter (ashoogte). Bij het vaststellen van het afwegingskader grootschalige duurzame energie 

is een amendement aangenomen waarmee de ashoogte van 15 meter naar boven is bijgesteld naar 

25 meter.  

In beslispunt 3 van het initiatiefvoorstel was de opdracht opgenomen aan het college om dit vast te 

leggen in alle bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan. Inmiddels zijn de eerste 

kleine windmolens geplaatst in de gemeente op grond van de opengestelde route van een 

omgevingsvergunning. 

Vragen aan het college: 

1. Wat is de status van het opstellen van een paraplubestemmingsplan wat betreft de kleine 

windmolens? Waarom is dit voorstel nog niet naar de gemeenteraad verzonden? 

2. Welke gevolgen heeft het nog niet opstellen van een paraplubestemmingsplan voor 

initiatiefnemers?  

3. Wat zijn de eerste ervaringen met de vergunningverlening van kleine windmolens tot op heden 

binnen het beleidskader?  

4. Is het toestaan van de hogere ashoogte, zoals vastgesteld bij het opwekkader al doorgevoerd in 

het beleidskader als toets bij vergunningverlening? 

John Boere 

CDA Woerden 
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