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Schriftelijke vragen - Status Afwegingskader en RES 

 

Op 15 juli 2021 heeft de Woerdense gemeenteraad het Afwegingskader grootschalige duurzame energie 

vastgesteld. Daarin is opgenomen dat Woerden ervoor kiest om de helft van de Woerdense opgave op 

te wekken door middel van windenergie, waarbij twee potentiële zoeklocaties zijn aangewezen: de 

polder Reijerscop in Harmelen en de polder Barwoutswaarder, vlak naast de woonwijk Molenvliet. Op 

14 oktober 2021 heeft de Woerdense gemeenteraad de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 

vastgesteld, waarin beide zoeklocaties zijn opgenomen.  

Tegen beide besluiten is een bezwaarschrift ingediend. Deze bezwaarschriften zijn door de raad op 28 

april 2022 (raadsvoorstel D22056080) niet-ontvankelijk verklaard, omdat beide raadsbesluiten volgens 

de Commissie bezwaarschriften geen besluiten zijn in de zin van art. 1:3 lid 1 Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Hierdoor is het voor inwoners niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de 

genomen raadsbesluiten. Deze constatering roept een aantal vragen op over de status van beide 

vastgestelde documenten. 

 

1. Als inwoners geen bezwaar kunnen maken tegen de genomen raadsbesluiten omdat er geen 

sprake is van een besluit in de zin van de Awb, wat is dan precies de status van beide 

raadsbesluiten? 

2. In hoeverre en op welke wijze is, mede gelet op deze status, de toegezegde Woerdense bijdrage 

aan de RES 1.0 afdwingbaar, als deze om welke reden dan ook niet haalbaar of niet wenselijk 

wordt geacht? 

3. Welke waarde moeten inwoners en de gemeenteraad toekennen aan het vastgestelde 

Afwegingskader nu er volgens de Awb nog geen sprake is van een besluit? 

4. Welke mogelijkheden heeft de raad om het raadsbesluit over het Afwegingskader terug te 

draaien, als dit om welke reden dan ook wenselijk wordt geacht? 

5. In welke fase van planvorming rond het opwekken van grootschalige duurzame energie is er wel 

sprake van een besluit waartegen onder de Awb bezwaar gemaakt kan worden? 

6. Welke mogelijkheden resten er op dat moment nog voor de raad om het betrokken besluit 

en/of eerdere plannen te wijzigen of terug te draaien indien dit juridisch noodzakelijk dan wel 

om een andere reden wenselijk wordt geacht? Hoe verhoudt dat zich tot de status van de twee 

raadsbesluiten bedoeld onder vraag 1? 

7. Hoe en op welke momenten worden inwoners voorafgaand aan het onder vraag 5 bedoelde 

raadsbesluit in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken? 

8. In hoeverre heeft het college zicht op de weerstand met betrekking tot de voorgenomen 

windturbines? Hoe groot is deze weerstand en is er gelet op het evenredigheidsbeginsel 

aanleiding om een heroverweging te maken als het gaat om de opgenomen zoeklocaties? 

Waarom wel/niet? 

 

Een van de argumenten uit het bezwaarschrift tegen bovengenoemde raadsbesluiten betrof het 

ontbreken van een milieueffectrapportage (MER). In de inhoudelijke reactie op de bezwaarschriften 

bepleit de raadsadvocaat dat de bestreden besluiten niet MER-plichtig zijn, omdat er geen sprake is van 

een plan of besluit als bedoeld in art. 7.1 lid 2 aanhef b en c Wet milieubeheer (Wm). Er zou slechts 

sprake zijn van een MER-plicht bij een plan dat de bouw van 20 windturbines mogelijk maakt. In de 

nieuwsbrief van het Nationaal Programma RES staat vermeld dat de RES 2.0 mogelijk wel MER-plichtig 

is. Ook dit punt roept enkele vragen op over de status van de RES 1.0. 
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1. In welke zin wijkt de RES 2.0 af van de RES 1.0? 

2. Is bij de RES 2.0 wel sprake van een besluit in de zin van de Awb? Zo nee, in welke fase van de 

planvorming rondom de RES 2.0 zijn bezwaar en beroep wel mogelijk en hoe verhoudt dat zich 

tot de verwijzing naar de mogelijkheid van bezwaar tegen latere omgevings- en 

bestemmingsplannen? 

3. Verandert de afdwingbaarheid van het Woerdens bod in de RES 2.0 ten opzichte van het 

Woerdens bod in de RES 1.0? Zo ja, in welke zin? 

4. Als er voor de RES 2.0 wel een MER wordt uitgevoerd, op welke wijze worden dan de 

gezondheidseffecten van windturbines voor mens en dier meegenomen? 
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