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Beantwoording van de vragen 
ChristenUnie/SGP Woerden vindt dat zorgdragen voor de schepping niet ophoudt bij de gemeentegrens. Omdat wind- en 
zonne-energie bijdragen aan het welzijn van dezelfde planeet als waar Woerden deel van uitmaakt, zijn we daarom voor 
een combinatie van windturbines en zonnepanelen. Klimaatverandering heeft immers grote gevolgen voor mens en dier 
wereldwijd. Zo ook voor vogels en hun leefgebieden. 
Maar we hebben ook aandacht voor het stukje schepping in onze directe omgeving. Daarom hebben wij de volgende 
vragen aan het college: 
 
Vraag 1)  
Bent u bekend met het Standpunt Windenergie van Vogelbescherming Nederland waarin zij windenergie niet afwijst, 
zolang er voldoende maatregelen worden genomen ten aanzien van het vogelwelzijn?1  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 2)  
Erkent u dat windmolens een barrière kunnen vormen voor leefgebieden, kunnen bijdragen aan directe vogelsterfte en 
het verlies van leefgebied?  
 
Antwoord: 
Ja, dat kan in specifieke gevallen. Bij het bepalen van de zoekgebieden is door gemeente Woerden rekening gehouden 
met de beschikbare kennis van onder andere de provincie over weidevogelkerngebieden, Natura2000 gebieden, 
NatuurNetwerkNederland en ganzenrustgebieden. 
 
Bij de locatiekeuze binnen zoekgebieden wordt een MER gekoppeld aan het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. 
Hierbij moeten initiatiefnemers de potentiële gevolgen voor vogels in kaart brengen en ook aangeven hoe de gevolgen 
kunnen worden voorkomen, gemitigeerd of geminimaliseerd. 
 
Vraag 3)  
Op welke wijze wordt binnen de RES U16 het mogelijke verlies aan leefgebied gecompenseerd?  
 
Antwoord: 
Pas als vanuit ecologisch onderzoek duidelijk is wat de gevolgen voor beschermde diersoorten op een specifieke locatie 



zijn is het mogelijk om te bepalen welke mitigerende of compenserende maatregelen getroffen dienen te worden om aan 
de eisen van de Wet natuurbescherming te voldoen. De provincie oordeelt pas over de te nemen compenserende of 
mitigerende maatregelen bij een concreet initiatief. 
 
Vraag 4)  
Welke maatregelen is het college in RES-verband voornemens te nemen om vogelsterfte tot een minimum te beperken?  
 
Antwoord: 
Maatregelen die het college voornemens zijn te nemen zijn onder anderen dat ganzenrustgebieden en Natura2000 
gebieden uitgesloten worden als locatie voor windenergie. De provincie heeft ook aangegeven dat in NatuurNetwerk 
gebieden en weidevogelgebieden aanvullende eisen gelden als deze aangewezen worden als zoekgebied voor 
windenergie en zonne-energie.  
 
 
Vraag 5)  
In welke mate en op welke wijze is vogelwelzijn bepalend voor de locatiekeuze van zoekgebieden voor windenergie in de 
RES U16, dan wel in Woerden?  
 
Antwoord: 
Bij locaties kan vogelwelzijn bepalend zijn als grond voor uitsluitsel of als grond voor aanvullende eisen. Zie antwoord 4.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/011479 



Artikel 42-vragen Vogelvriendelijke Windmolens 

ChristenUnie/SGP Woerden vindt dat zorgdragen voor de schepping niet ophoudt bij de 
gemeentegrens. Omdat wind- en zonne-energie bijdragen aan het welzijn van dezelfde planeet als 
waar Woerden deel van uitmaakt, zijn we daarom voor een combinatie van windturbines en 
zonnepanelen. Klimaatverandering heeft immers grote gevolgen voor mens en dier wereldwijd. Zo 
ook voor vogels en hun leefgebieden. 

Maar we hebben ook aandacht voor het stukje schepping in onze directe omgeving. Daarom hebben 
wij de volgende vragen aan het college: 

1) Bent u bekend met het Standpunt Windenergie van Vogelbescherming Nederland 
waarin zij windenergie niet afwijst, zolang er voldoende maatregelen worden genomen 
ten aanzien van het vogelwelzijn?1 

2) Erkent u dat windmolens een barrière kunnen vormen voor leefgebieden, kunnen 
bijdragen aan directe vogelsterfte en het verlies van leefgebied? 

3) Op welke wijze wordt binnen de RES U16 het mogelijke verlies aan leefgebied 
gecompenseerd? 

4) Welke maatregelen is het college in RES-verband voornemens te nemen om vogelsterfte 
tot een minimum te beperken? 

5) In welke mate en op welke wijze is vogelwelzijn bepalend voor de locatiekeuze van 
zoekgebieden voor windenergie in de RES U16, dan wel in Woerden? 
 

Namens de ChristenUnie/SGP Woerden, 

Lia Noorthoek en Harm van der Wilt 

 

 
1 https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-
windenergie?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbU7dWAQcnsDf1uIT5dqRYb67OwcMKmpNXKVdYoQnx9bJlec
WIF0y1MaAi4DEALw_wcB  
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