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Beantwoording van de vragen 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht heeft een Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht 
opgemaakt (en voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling op 21 september 2022).  
De Provincie wil voor 1 december meer zoekgebieden, of concretisering van geambieerde locaties, voor windmolens 
gemeld hebben door de gemeenten in de U16, in Amersfoort en in de Utrechtse gemeenten in Food Valley.   
Gemeente Woerden heeft eerder vastgesteld dat er een zorgvuldige evaluatie zal plaatsvinden in de zoekgebieden 
Barwoutswaarder en Reijerscop met toetsing aan criteria voor:  

  Gezondheid 
  Landschappelijke inpassing 
  Energienetwerk 
  Draagvlak 
  Exploitatie 
  Realisatie 
  De nieuwe Rijksnormen voor plaatsing van windmolens; deze worden in de 1e helft van 2023 verwacht. 

Vragen:  
1. Zal het college te allen tijde vasthouden aan de zorgvuldige evaluatie van de mogelijke locatie voor windmolens zoals 
door gemeente Woerden is vastgesteld?  
Ja, het college houdt vast aan een zorgvuldige vergelijking tussen de locaties Barwoutswaarder en Reijerscop en aan de 
randvoorwaarden zoals de raad die vorig jaar heeft vastgesteld in het afwegingskader. Deze blijven leidend voor 
Woerden.  
 
2. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die de zorgvuldige evaluatie in gevaar brengen, zal het college die onverwijld 
aan de gemeenteraad voorleggen? 
Ja. Als een zorgvuldige evaluatie van Barwoutswaarder en Reijerscop in gevaar komt zal het college de gemeenteraad 
daarover informeren en indien nodig de raad een nieuwe keuze te laten maken. . 
 
3. Onderschrijft het college dat de te verwachten Rijksnormen prevaleren boven de wensen van de Provincie en dat 
onomkeerbare acties en investeringen vooruitlopend op die 
Rijksnormen niet aan de orde zullen zijn?  
Gemeente Woerden heeft in juli 2021 in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie normen opgenomen voor 
de afstand van windturbines tot woningen. Deze normen volgen het advies van de GGD en ODRU en zijn strenger dan de 
oude landelijke normen. De Woerdense normen zijn ook strenger dan die waarmee de provincie rekende in haar 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00/D21022924-Geamendeerd-Raadsbesluit-Afwegingskader.pdf


inventarisatie van potentiële windlocaties in juli 2022. 
Op dit moment worden nieuwe Rijksnormen opgesteld. Die worden juridisch bindend en worden daarmee de minimale 
afstandsnormen voor gemeenten en provincies. Deze worden in 2023 verwacht. Daarmee heeft de gemeente voldoende 
tijd om deze nieuwe normen mee te wegen in vergunningsprocedures voor windenergie. Die starten niet voor 2024.  
De gemeenteraad heeft vorig jaar in het Afwegingskader al besloten dat de gemeente de nieuwe Rijksnormen overneemt, 
tenzij deze minder streng blijken te zijn dan de eigen normen. Dan houdt Woerden vast aan de eigen strengere normen. 
Om dat te kunnen doen, willen we als gemeente zelf aan zet blijven. Daarom gaan we voortvarend verder met de 
afspraken uit het Afwegingskader. Binnenkort wordt uw raad geïnformeerd over het proces van de gebiedsvergelijking 
voor windenergie.   
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Schriftelijke vragen - Windturbines in Woerden? 

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht heeft een Tussenbalans Regionale Energie 

Strategieën provincie Utrecht opgemaakt (en voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling op 21 

september 2022). 

 

De Provincie wil voor 1 december meer zoekgebieden, of concretisering van geambieerde locaties, 

voor windmolens gemeld hebben door de gemeenten in de U16, in Amersfoort en in de Utrechtse 

gemeenten in Food Valley. 

Gemeente Woerden heeft eerder vastgesteld dat er een zorgvuldige evaluatie zal plaatsvinden in de 

zoekgebieden Barwoutswaarder en Reijerscop met toetsing aan criteria voor: 

- Gezondheid 

- Landschappelijke inpassing 

- Energienetwerk 

- Draagvlak 

- Exploitatie 

- Realisatie 

- De nieuwe Rijksnormen voor plaatsing van windmolens; deze worden in de 1e helft van 2023 

verwacht. 

 

Vragen: 

1. Zal het college te allen tijde vasthouden aan de zorgvuldige evaluatie van de mogelijke 

locatie voor windmolens zoals door gemeente Woerden is vastgesteld? 

2. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die de zorgvuldige evaluatie in gevaar brengen, zal 

het college die onverwijld aan de gemeenteraad voorleggen? 

3. Onderschrijft het college dat de te verwachten Rijksnormen prevaleren boven de wensen van 

de Provincie en dat onomkeerbare acties en investeringen vooruitlopend op die Rijksnormen 

niet aan de orde zullen zijn? 
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