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Kennisnemen van 
Concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie vrijgegeven voor schriftelijke reactieronde van 22 maart tot 18 
april 2021. 
Voorgestelde besluitpunten met betrekking tot het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. 
 
   
 
Inleiding 
Na een uitgebreid en zorgvuldig gehouden participatieproces is de nieuwste versie van het concept-Afwegingskader 
grootschalige duurzame energie gereed. Deze versie is gebaseerd op de inbreng vanuit de samenleving, de technische 
analyses, de ruimtelijke visie en het advies van experts over de lokale zeggenschap. Na instemming van het college is dit 
concept-Afwegingskader vrijgegeven voor een schriftelijke reactieronde. 
 
Tevens informeert het college de raad met deze raadsinformatiebrief over de besluitpunten die zij bij de raadsbehandeling 
van het Afwegingskader in juni-juli wil voorleggen aan de raad. 
 
Het concept-Afwegingskader en de uitgangspunten, lees besluitpunten voor het latere raadsvoorstel Afwegingskader 
grootschalige duurzame energie, worden hierbij ter informatie toegezonden aan de raad. Indien gewenst kan de raad 
deze raadsinformatiebrief agenderen, bv. om te debatteren of dit de besluitpunten zijn of om het college vragen mee te 
geven voor. 
 
   
 
Kernboodschap 
Bijgevoegd vindt u de nieuwe versie van het concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Inwoners en 
andere belanghebbenden krijgen van 22 maart tot en met 18 april de mogelijkheid om hierop schriftelijk te reageren. Dit 
wordt ook breed bekend gemaakt via onder meer alle gemeentelijke kanalen en de nieuwsbrief Energie Update Woerden. 
Via deze nieuwsbrief en de gemeentepagina in de Woerdense Courant is afgelopen weken al kenbaar gemaakt dat het 
besluitvormingsproces is aangepast en wat de verwachte periode voor schriftelijke reacties is. 
 
Alle schriftelijke reacties worden beantwoord en verwerkt in de periode tot eind april. Tegelijkertijd met de reactieronde 
wordt nog een formeel advies gevraagd aan GGD, ODRU, VRU en Commissie Kwaliteit & Erfgoed. Het college benadert 
ook actief de dorps- en wijkplatforms en de landschappelijke organisaties, zoals Stichting Het Groene Hart, Stichting 



Hugo Kotenstein, landgoed Linschoten en Stichting De Groene Buffer, met het verzoek om een schriftelijke reactie. Ook 
vindt er nog een juridische toets plaats. 
 
Als alle reacties en adviezen zijn verwerkt, wordt het Afwegingskader aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Uitgangspunten  
In het concept-Afwegingskader stelt het college verschillende uitgangspunten, lees kaders, voor. Inwoners en andere 
belanghebbenden wordt gevraagd om ook op deze uitgangspunten te reageren. In de volgende stap van de bestuurlijke 
besluitvorming vormen deze uitgangspunten de besluitpunten die het college voor wil leggen aan de raad. De 
uitgangspunten zijn te groeperen in algemene uitgangspunten, uitgangspunten met betrekking tot de samenwerking 
binnen de Lopikerwaard, uitgangspunten met betrekking tot de zoekgebieden en uitgangspunten met betrekking tot 
participatie en lokale zeggenschap. Hieronder vindt u een korte opsomming van de uitgangspunten. Een toelichting staat 
in de bijlage uitgangspuntennotitie (D/21/012291). 
 
Algemene uitgangspunten  

1. Afwegingskader & Omgevingswet:  
a. Het Afwegingskader wordt onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het gemeentelijk 

Omgevingsplan; 

b. Het Afwegingskader sluit aan bij de Waarden van Woerden; 

2. Het landschap van gemeente Woerden is integraal onderdeel van het Groene Hart; 

3. Gezondheid is belangrijk:  
a. De minimale afstand tussen woningen en windturbines baseren we vanwege gezondheid op de WHO 

geluidsnorm (>500 meter) i.p.v. het Activiteitenbesluit (>350 meter); 

b. We stimuleren initiatiefnemers om stillere types windturbines te gebruiken; 

4. Kleinschalige opwek voor eigen gebruik door middel van zon op dak, kleine windmolens en kleinschalige 
zonnevelden is toegestaan; 

Uitgangspunten Lopikerwaard  

5. Gemeente Woerden werkt samen met de andere Lopikerwaard gemeenten, te weten Oudewater, Lopik, 
IJsselstein en Montfoort, en houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin.  

a. De Lopikerwaard gemeenten bezien hun landschap als één geheel: 
De effecten van duurzame energieprojecten stoppen namelijk niet bij de gemeentegrens, daarom is het 
van belang dat er ook gemeentegrensoverschrijdende plannen worden gemaakt door de Lopikerwaard 
gemeenten. Als de opgave na 2030 sterk groeit gaat dit mogelijk ook spelen aan de westkant (gemeente 
Reeuwijk-Bodegraven) en de noordkant (De Ronde Venen, Stichtse Vecht en gemeente Nieuwkoop). Tot 
2030 speelt dit met name aan de zuidkant van Woerden, daarom werkt de gemeente Woerden samen 
met de andere Lopikerwaard gemeenten (Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik).  
Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om de meest kwetsbare gebieden te ontzien en de opwek van 
elektriciteit daar te bundelen waar het landschap dat het best kan verdragen. Dit sluit ook aan bij het 
advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” van de Provinciale Adviseurs Ruimte 
Kwaliteit (PARKs) van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en bij het rapport “Energielandschappen 
van RES U16”. Zie ook bijlagen bij Raadsinformatiebrief Resultaten fase 3 participatieproces 
afwegingskader duurzame energie (20R.01169); 

https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/adviezen/advies-regionale-energiestrategieen-en-het-groene-hart
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1819888
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1819888
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01169-Raadsinformatiebrief-Resultaten-fase-3-participatieproces-afwegingskader-duurzame-energie.pdf


b. De Lopikerwaard gemeenten leveren gezamenlijk een bijdrage van 260 GWh (0,26 TWh) bij aan het bod 
van RES U16;  

 

c. Gemeente Woerden draagt 81 – 162 GWh bij in 2030: 
Uit de netwerktoets van Stedin en uit afwegingen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit kan naar voren 
komen dat een gemeente in de Lopikerwaard zijn bijdrage voor 2030 niet kan leveren. De Lopikerwaard 
gemeenten zoeken in zo’n situatie in eerste instantie een oplossing binnen de vijf gemeenten. Om hier 
ruimte voor te bieden stelt het college voor om te werken met een bandbreedte tot 162 GWh in 2030. Het 
verwachte elektriciteitsverbruik van gemeente Woerden in 2030 is 210 GWh. Hiermee stelt het college 
een bandbreedte voor van 40-80% van het verwachte elektriciteitsverbruik in 2030. Tijdens fase 3 van 
het participatieproces gaf een meerderheid van de aanwezigen de voorkeur aan een bandbreedte tussen 
de 50 en 100%, waarbij veel gehoorde argumenten om rond de 50% te gaan zitten waren dat gemeente 
Woerden niet te hard van stapel moet lopen, draagvlak onder inwoners en haalbaarheid; 

d. Gemeente Woerden houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin; 

e. Het netwerk van Stedin is een van de redenen voor gemeente Woerden om te kiezen voor een 
verhouding van ongeveer 50% zon en 50% wind: 
De netwerkcapaciteit van Stedin en TenneT in de Lopikerwaard is voor zowel zon op dak, als voor 
nieuwe zonne- en windparken, beperkt. Voor zon op dak en kleine windmolens is de capaciteit van de 
zogenaamde middenspanningsringen de beperkende factor. Met name in de buitengebieden, waar de 
energievraag van oudsher gering is, is de capaciteit en het aantal middenspanningsringen beperkt. 
TenneT en Stedin aangegeven dat het voor het netwerk beter is als er een combinatie komt van zonne- 
en windenergie. Dit omdat beide bronnen elkaar goed aanvullen (als het hard waait, schijnt de zon 
meestal minder en wanneer de zon fel schijnt, waait het meestal minder hard). Daardoor wordt de druk 
op het netwerk minder. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderschrijft dit in de “monitor 
concept-RES”; 

f. Gemeente Woerden kiest voor een combinatie van zon op dak, kleine windmolens, zonnevelden en 
grootschalige windturbines;  

  
In de gemeente Woerden is naar verwachting 28,2 ha dakoppervlakte geschikt voor meer dan 50 

https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-concept-res
https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-concept-res


zonnepanelen. Dat is 30% van het totale dakoppervlakte waar 50 of meer zonnepanelen op passen. Als 
al deze daken vol gelegd worden met zonnepanelen leidt dat tot een totale opwek van 22 GWh, 
realistischer is dat de helft hiervan gerealiseerd wordt (11 GWh). Met alleen zon op dak kan de gemeente 
Woerden niet de voorgestelde 81 GWh bijdragen Daar komt bij dat op dit moment nog onderzocht wordt 
of er voldoende ruimte is op het netwerk van Stedin. Wanneer gekozen wordt om enkel via zon op dak bij 
te dragen aan de RES U16 loopt de gemeente Woerden de kans dat de provincie ingrijpt en de regie 
pakt om een grootschalig zonne- of windpark te realiseren in de gemeente. Verder hebben Stedin en 
TenneT aangegeven dat zij het liefst een combinatie van zonne- en windenergie hebben en heeft Stedin 
aangegeven dat de beschikbare capaciteit op de netvlakken waarop grootschalig zon op dak wordt 
aangesloten, beperkt is. Verzwaring is mogelijk, maar kost tijd en leidt tot hogere netwerkkosten.  
  

g. Gemeente Woerden verkiest een kleiner aantal grote windturbines boven een groter aantal middelgrote 
windturbines: 
Bij grootschalige windturbines bestaat de keus tussen windturbines van 3 MW, met een tiphoogte van 
150 meter, en windturbines van 5,6 MW, met een tiphoogte van 240 meter. Een windturbine van 5,6 MW 
produceert per jaar ongeveer evenveel elektriciteit als twee windturbines van 3 MW. Door te kiezen voor 
grotere windturbines zijn er minder nodig, waardoor de rijlengte beperkt blijft.  
De huidige systematiek van de SDE++, de landelijke subsidieregeling voor onder andere hernieuwbare 
energie, zet sterk in op kostenverlaging en efficiëntie. Het gevolg is dat windturbines groter worden, 
zodat ze meer elektriciteit produceren tegen lagere kosten per kilowattuur. Marktpartijen geven aan dat 
er als gevolg hiervan geen sluitende business case is voor middelgrote windturbines van 3 MW. 
Vanwege deze combinatie van argumenten heeft het college de voorkeur voor een kleiner aantal grote 
windturbines boven een groter aantal middelgrote windturbines; 

h. Een grotere bijdrage van gemeente Woerden kan nodig zijn vanuit bv. landschap of netwerk. 

Uitgangspunten voor zoekgebieden  

6. Woerden hanteert een beperkend beleid bij het openstellen van zoekgebieden; 

7. Het openstellen van een zoekgebied om een gebiedsproces op te starten is een raadsbevoegdheid; 

8. Gemeente Woerden deelt de zoekgebieden in vier categorieën in:  
a. Direct open:  

i. zon op alle daken; 

ii. kleinschalige wind en zon voor eigen gebruik; 

iii. zon op geluidschermen/bermen in de snelwegzone; 

iv. zon op geluidschermen/bermen in de spoorzone.; 

b. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave 2030:  
i. Reijerscop voor grootschalig zon en grootschalige windturbines. 

c. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave van 2040 of later; 

d. Uitgesloten als zoekgebied. 

Participatie en zeggenschap  

9. Zeggenschap van inwoners is belangrijk:  
a. In zoekgebieden waar meer onderzoek nodig is, dient een gebiedsproces plaats te vinden voordat 

initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden krijgen hierbij een belangrijke stem; 

b. Omwonenden dienen vanaf de initiatieffase betrokken te worden door initiatiefnemers; 

10. Een initiatief moet bestaan uit consortium van grondeigenaar, projectontwikkelaar / energiebedrijf en coöperatie 
of vereniging die 50% lokaal eigendom kan realiseren 

   
Vervolgstappen na vaststelling Afwegingskader grootschalige duurzame energie  
In veel zoekgebieden is een gebiedsproces nodig voordat er concrete initiatieven in behandeling genomen kunnen 
worden. Dit gebiedsproces bestaat uit ten minste twee componenten: maatschappelijke acceptatie bij inwoners en 
ruimtelijke kwaliteit. In de bijlage procestrechter is op hoofdlijnen beschreven welke stappen het college daarbij voor ogen 
heeft en welke bevoegdheid de raad en het college hebben bij deze verschillende stappen. De verschillende stappen in 
de procestrechter beslaan het volledige proces vanaf het vaststellen van de zoekgebieden en afwegingskader, tot aan de 



ontmanteling van gerealiseerde initiatieven na de exploitatiefase. Zie voor nadere toelichting de bijlage bij concept-
Afwegingskader: Procestrechter (D/21/012317). 
 

 
 
 
   
 
Financiën 
De kosten voor de participatie worden gedekt uit het budget voor Energietransitie. 
 
   
 
Vervolg 
Half maart – half april 2021. Start schriftelijke consultatieronde voor inwoners en belanghebbenden. 
Eind maart – eind april 2021. Beantwoorden en verwerken van alle reacties. 
Mei 2021. Collegebehandeling van het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie. 
Juni - juli 2021. Raadsbehandeling en raadsbesluit Afwegingskader grootschalige duurzame energie. 
September 2021. Raadsbehandeling RES 1.0. 
 
   
 
Bijlagen 



1. Uitgangspuntennotitie (D/21/012291) 
2. Bijlage bij uitgangspuntennotitie: Kaarten Stedin netinfrastructuur voor wind en zon op land - Provincie Utrecht 

(D/21/012294) 
3. Concept-Afwegingskader (D/21/012306) 
4. Bijlage bij concept-Afwegingskader: 201030-Woerden_Bijlagen (D/21/012311) 
5. Bijlage bij concept-Afwegingskader: Procestrechter (D/21/012317) 

 



Uitgangspunten voor het Afwegingskader grootschalige duurzame 

energie Woerden 
 

Inleiding  
De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in Woerden. Denk aan extreme hitte 

en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan zet gemeente Woerden, net als de rest van 

Nederland, stappen om grootschalig duurzame energie op te wekken. De technieken die momenteel 

beschikbaar zijn voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit zijn windturbines en grond-  

en dakgebonden zonnestroominstallaties, ook wel zonneparken en zon op dak. Zo dragen we bij aan 

de landelijke klimaatopgave en de Regionale Energiestrategie. Voor de Warmtevisie wordt een 

afzonderlijk proces doorlopen. In de Warmtevisie beschrijven we hoe we in de gemeente Woerden 

stap voor stap alle huizen en gebouwen duurzaam gaan verwarmen. Het geeft inzicht in hoe we 

energie kunnen besparen en hoe we duurzame warmtebronnen kunnen gaan gebruiken. Meer 

informatie hierover vind u op de website van de gemeente: https://www.woerden.nl/duurzame-energie-

woerden/van-energie-besparen-tot-aardgasvrij  

Gemeente Woerden onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig 

duurzame energie op te wekken. Hiervoor zijn onder andere technische en ruimtelijke analyses 

gedaan. Ook is de gemeente hiervoor in 2020 in meerdere fases met inwoners in gesprek gegaan. Er 

is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is, welke ideeën en zorgen er zijn, welke gebieden we 

willen beschermen en hoe de lokale bevolking kan delen in de opbrengst. De resultaten van deze 

gesprekken zijn na elke fase teruggekoppeld aan inwoners en aan de gemeenteraad. De resultaten 

zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente https://www.woerden.nl/duurzameopwek. 

De uitkomsten van dit participatieproces worden samen met onder andere de technische en ruimtelijke 

analyses vastgelegd in het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. Het Afwegingskader is 

de basis voor het vaststellen van de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energie Strategie U16 

(RES U16). De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en over de RES. Zo bepalen we 

samen onder welke voorwaarden windturbines en zonnevelden mogelijk zijn in onze gemeente, welke 

gebieden we willen beschermen en hoe Woerden bijdraagt aan de RES. Initiatiefnemers voor 

energieprojecten (zonneparken en windturbines) zullen zich aan het Afwegingskader moeten houden.  

Het concept-Afwegingskader is gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn 

te groeperen in algemene uitgangspunten, uitgangspunten met betrekking tot de samenwerking 

binnen de Lopikerwaard, uitgangspunten met betrekking tot de zoekgebieden, en uitgangspunten met 

betrekking tot participatie en lokale zeggenschap. Deze uitgangspunten geven richting aan de verdere 

uitwerking van het Afwegingskader. Inwoners en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om 

hun schriftelijke reactie op deze uitgangspunten kenbaar te maken. 

Het gaat om de volgende uitgangspunten: 

Algemene uitgangspunten 

1. Afwegingskader & Omgevingswet: 

a. Het Afwegingskader wordt onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het 

gemeentelijk Omgevingsplan; 

b. Het Afwegingskader sluit aan bij de Waarden van Woerden; 

2. Het landschap van gemeente Woerden is integraal onderdeel van het Groene Hart; 

3. Gezondheid is belangrijk: 

a. De minimale afstand tussen woningen en windturbines baseren we vanwege gezondheid 

op de WHO geluidsnorm (>500 meter) i.p.v. het Activiteitenbesluit (>350 meter); 

b. We stimuleren initiatiefnemers om stillere types windturbines te gebruiken; 

4. Kleinschalige opwek voor eigen gebruik door middel van zon op dak, kleine windmolens en 

kleinschalige zonnevelden is toegestaan; 

  

https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/van-energie-besparen-tot-aardgasvrij
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/van-energie-besparen-tot-aardgasvrij
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Uitgangspunten Lopikerwaard 

5. Gemeente Woerden werkt samen met de andere Lopikerwaard gemeenten, te weten Oudewater, 

Lopik, IJsselstein en Montfoort, en houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin. 

a. De Lopikerwaard gemeenten bezien hun landschap als één geheel; 

b. De Lopikerwaard gemeenten leveren gezamenlijk een bijdrage van 260 GWh (0,26 TWh) 

bij aan het bod van RES U16; 

c. Gemeente Woerden draagt 81 – 162 GWh bij in 2030; 

d. Gemeente Woerden houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin 

e. Het netwerk van Stedin is een van de redenen voor gemeente Woerden om te kiezen 

voor een verhouding van ongeveer 50% zon en 50% wind; 

f. Gemeente Woerden kiest voor een combinatie van zon op dak, kleine windmolens, 

zonnevelden en grootschalige windturbines; 

g. Gemeente Woerden verkiest een kleiner aantal grote windturbines boven een groter 

aantal middelgrote windturbines; 

h. Een grotere bijdrage van gemeente Woerden kan nodig zijn vanuit bv. landschap of 

netwerk. 

Uitgangspunten voor zoekgebieden 

6. Woerden hanteert een beperkend beleid bij het openstellen van zoekgebieden; 

7. Het openstellen van een zoekgebied om een gebiedsproces op te starten is een 

raadsbevoegdheid; 

8. Gemeente Woerden deelt de zoekgebieden in vier categorieën in: 

a. Direct open: 

i. zon op alle daken; 

ii. kleinschalige wind en zon voor eigen gebruik; 

iii. zon op geluidschermen/bermen in de snelwegzone; 

iv. zon op geluidschermen/bermen in de spoorzone.; 

b. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave 2030: 

i. Reijerscop voor grootschalig zon en grootschalige windturbines. 

c. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave van 2040 of later; 

d. Uitgesloten als zoekgebied. 

Participatie en zeggenschap 

9. Zeggenschap van inwoners is belangrijk: 

a. In zoekgebieden waar meer onderzoek nodig is, dient een gebiedsproces plaats te vinden 

voordat initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden krijgen hierbij een 

belangrijke stem; 

b. Omwonenden dienen vanaf de initiatieffase betrokken te worden door initiatiefnemers; 

10. Een initiatief moet bestaan uit consortium van grondeigenaar, projectontwikkelaar / energiebedrijf 

en coöperatie of vereniging die 50% lokaal eigendom kan realiseren. 

Algemene uitgangspunten 

Afwegingskader & Omgevingswet  
Het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie staat niet op zichzelf. Het vormt een bouwsteen 

voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Het Afwegingskader sluit daarom aan bij het 

Waardenkader gemeente Woerden, waarin de uitgangspunten, waarden en inrichtingsprincipes voor 

de ontwikkeling van de omgevingsvisie gemeente Woerden zijn vastgelegd.  

Het Waardenkader is in juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens het Waardenkader 

gemeente Woerden is de energietransitie een structurele opgave voor de gemeente.   

  

Gemeente Woerden heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030. Daarbij kan Woerden als 

landelijk gelegen gemeente zelfs een positieve bijdrage leveren aan het verstedelijkt gebied van de 

Randstad, door meer op te wekken dan de gemeente Woerden verbruikt. Hernieuwbare 

energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en warmte uit de ondergrond en het 

oppervlaktewater zijn hierbij belangrijk. In de toekomst zullen hierin ongetwijfeld nog veel nieuwe 

https://www.woerden.nl/omgevingswet/omgevingsvisie
https://www.woerden.nl/omgevingswet/omgevingsplan
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Waardenkader%203%20juli%202020.pdf


ontwikkelingen plaatsvinden. De energietransitie zal van invloed zijn op hoe wij wonen, werken en ons 

voortbewegen. Een goede inpassing van zonnepanelen en windturbines in het landschap is hierbij van 

belang. 

 

De energietransitie biedt ook kansen aan bedrijven in bijvoorbeeld de installatietechniek en levert 

nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld voor agrariërs. De Woerdense maat (identiteit van de gemeente 

Woerden) speelt ook in de energietransitie een belangrijke rol.  

  

Uitgangspunten voor de kwaliteit van de leefomgeving zijn identiteit, vitaliteit en regionale 

centrumpositie. De toekomstige fysieke leefomgeving past bij de identiteit van de verschillende 

gebieden en kernen in de Gemeente Woerden. Het gaat erom samen uit te spreken wie we zijn en wat 

we belangrijk vinden in onze gemeente. 

 

We willen dat Woerden op de lange termijn ook een aantrekkelijke plek is. Daarom moeten nieuwe 

ontwikkelingen toekomstbestendig zijn. Nieuwe ingrepen in het landelijke en het stedelijke gebied zijn 

nodig om te kunnen voldoen aan de behoeften vanuit hernieuwbare energie, recreatie, ondernemen, 

wonen, natuurontwikkeling en voedselproductie, bijvoorbeeld via kringlooplandbouw. De bodem en 

het watersysteem vormen de ondergrond voor het landschap, de natuur en het landgebruik van het 

Groene Hart. Daarom houden we rekening met het water- en bodemsysteem, luchtkwaliteit en 

ecologie. Hierdoor zorgen we voor een duurzame leefomgeving, die tegen een stootje kan en bestand 

is tegen klimaatverandering. Een duurzame leefomgeving versterkt de bodem-, water- en 

ecosystemen, zodat de omgeving straks ook leefbaar is voor onze kinderen. Ook houden we rekening 

met lokale gebiedskenmerken, sociaal-economische factoren en (toekomstig) gebruik. We maken ook 

bewust gebruik van onze ruimte. Dit betekent dat we niet nú alle beschikbare ruimte bebouwen. Zo 

kunnen we ook in de toekomst nog keuzes maken. Wij vinden het belangrijk dat we zorg dragen voor 

onze leefomgeving, ook voor onze kinderen. 

Hieruit volgen de volgende twee uitgangspunten: 

1.a) Het Afwegingskader wordt onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het gemeentelijk 

Omgevingsplan; 

1.b) Het Afwegingskader sluit aan bij de Waarden van Woerden; 

Het landschap van Woerden is integraal onderdeel van het Groene Hart  
Het veenweide landschap van de gemeente Woerden in het Groene Hart is van grote betekenis voor 

de identiteit én de vitaliteit van de gemeente. Ook de cultuurhistorische waarden in de gemeente 

Woerden en het omliggende landschap zijn belangrijk voor onze identiteit. Het Groene Hart heeft 

volgens de Kwaliteitsgids van de Provincie Utrecht als kernkwaliteiten: landschappelijke diversiteit, 

historische veenweide verkaveling (best bewaarde cultuurlandschappen van Europa), openheid en 

rust & stilte. Met dit erfgoed willen we zorgvuldig omgaan. 

 

De gemeente Woerden is onlosmakelijk met het landschap verbonden. Het landschap staat onder 

druk door nieuwe opgaven op het gebied van bijvoorbeeld water, klimaat, natuur, bodemdaling, 

energie, ontwikkelingen in de agrarische sector en recreatie. Maar het biedt ook kansen om deze 

opgaven toekomstbestendig op te lossen. Het landschap vormt een bron voor recreatie, toerisme, 

agrarische activiteit en landschapsbeleving. Wij vinden het landschappelijk karakter van de gemeente 

Woerden belangrijk voor onze identiteit en vitaliteit. Het landschap houdt echter niet op aan de 

gemeentegrens. Dat maakt goede afstemming met buurgemeenten en binnen het Groene Hart 

belangrijk.  

Windturbines en zonnevelden hebben met name door hun omvang een grote ruimtelijke impact op de 

beleving van het landschap. Dit geldt eens temeer door de kenmerkende grote openheid van het 

veenweidelandschap in het Groene Hart: windturbines en zonnevelden zijn van grote afstand 

zichtbaar aanwezig. Hierdoor is het in het landschap in het Groene Hart – vergeleken met meer 

besloten landschappen – moeilijker om windturbines en zonnevelden op te nemen zonder afbreuk te 

doen aan de kernkwaliteiten van het landschap.  



Het Groene Hart is als uniek gebied met een groen/recreatief landschap een belangrijke tegenhanger 

van de drukke en dichtbebouwde (rand)stad. Het is een kleinschalig landschap met een grote 

diversiteit aan verkavelingen. Doordat het gebied een zeer open karakter heeft, met doorzichten van 

soms enkele kilometers, is het kwetsbaar voor verstoringen die niet streekeigen zijn. Windturbines en 

zonnevelden gaan sterk ten koste van de kernkwaliteiten openheid en weidsheid. De kleinschaligheid 

van het landschap maakt een goede inpassing van wind- en zonne-energie uitdagend. Naast 

zichthinder zorgen windturbines voor geluidshinder. Dit gaat ten koste van de kernkwaliteit rust & 

stilte.  

Bij het beoordelen van initiatieven voor duurzame energie is de ruimtelijke kwaliteit van een 

zoekgebied voor gemeente Woerden leidend. Bestaande grondposities die ontwikkelaars hebben 

ingenomen spelen bij de beoordeling van initiatieven geen rol. 

Hieruit volgt het uitgangspunt: 

2. Het landschap van gemeente Woerden is integraal onderdeel van het Groene Hart. 

Gezondheid is belangrijk, daarom staan grootschalige windturbines op minimaal 500 

meter van woningen 
Tijdens het participatieproces hebben inwoners veelvuldig zorgen geuit over de mogelijke 

gezondheidseffecten van met name grootschalige windturbines. Deze zorgen gaan over de 

gezondheidseffecten van geluidshinder, laagfrequent geluid, slagschaduw en trilling.  

Voor geluid van windturbines geldt in Nederland de wettelijke norm van 47dB Lden en 41dB Lnight. 

Inwoners hebben tijdens het participatieproces hebben meerdere inwoners aangegeven deze norm te 

ruim te vinden. Het college heeft daarom advies gevraagd van GDD regio Utrecht en de ODRU 

(Omgevingsdienst Regio Utrecht). In het voorlopige advies adviseren de GGDrU en ODRU om de 

minimale afstand tot woningen te baseren op de strengere WHO norm van 45dB Lden. Het college 

neemt dit voorlopig advies over en stelt voor om een richtafstand van 500 meter aan te houden van 

zoekgebieden voor windenergie tot woningen. Met deze richtafstand voorkomen we dat slechts de 

wettelijke norm wordt gehanteerd, die soepeler is. Dat betekent dat bij de planning van windturbines 

uit voorzorg een afstandseis wordt gehanteerd die een lager geluidsniveau bij woningen nastreeft dan 

de huidige grenswaarden voor geluid van windturbines. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de 

oproep van de WHO om omgevingslawaai, waaronder het geluid van windturbines, verder terug te 

dringen en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 

De waarneembaarheid van geluid heeft ook te maken met het niveau van achtergrondgeluiden. Met 

name in de nacht ligt het niveau van achtergrondgeluid aanzienlijk lager, terwijl vanuit 

gezondheidsoogpunt een goede nachtrust van groot belang is. Daarom handhaaft het college de 

nachtnorm van 41 dB Lnight uit het Activiteitenbesluit. 

Met de huidige wettelijke norm voor geluidshinder van windturbines (47dB Lden en 41 dB Lnight) wordt 

laagfrequent geluid op een verantwoorde manier voldoende beperkt (Kenmerk brief staatssecretaris 

van I&M: IENM/BSK-2014/44564). Doordat de gemeente Woerden uitgaat van  een richtafstand met 

een strengere geluidsnorm geldt dat het laagfrequent geluid bij woningen ook afneemt ten opzichte 

van de wettelijke norm. Zo houdt gemeente Woerden meer rekening met mogelijke hinder van 

laagfrequent geluid. 

Tot slot stelt het college voor om in het Afwegingskader de voorkeur uit te spreken voor stillere 

windturbines boven minder stille turbines en voor initiatiefnemers die bereid zijn aanvullende 

maatregelen te nemen om een gezonde nachtrust voor omwonenden te waarborgen boven 

ontwikkelaars die dat niet doen. 

Hieruit volgen de volgende uitgangspunten: 

3.a. De minimale afstand tussen woningen en windturbines baseren we vanwege gezondheid op de 

WHO geluidsnorm (>500 meter) i.p.v. het Activiteitenbesluit (>350 meter); 

3.b. We stimuleren initiatiefnemers om stillere types windturbines te gebruiken. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-01-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.2_Paragraaf3.2.3
https://www.windenergie.nl/documenten/publicaties/2014/3/31/kamerbrief-laagfrequent-geluid-van-windturbines


Kleinschalige opwek voor eigen gebruik 
Kleinschalige initiatieven van inwoners buiten de opengestelde zoekgebieden zijn mogelijk als het 

gaat om opwek voor eigen gebruik. Daarmee bedoelen we dat de opgewekte stroom niet meer is dan 

het jaarlijkse stroomverbruik thuis of op het bedrijf. We stellen daarbij voor om onderscheid te maken 

tussen: kleine windmolens (max 15 meter ashoogte), zonnepanelen op het dak en zonnepanelen op 

de grond. Waarbij de gemeente Woerden benadrukt dat de voorkeur altijd uitgaat naar zon op daken 

of andere oppervlakten dan de grond. 

1. Kleine windmolens: voor kleine windmolens gelden de regels zoals vastgelegd in het 

raadsinitiatiefvoorstel.  

2. Zon op dak:  

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningvrij, tenzij het een 

monumentaal pand, of een woning in een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht 

betreft.  

3. Kleinschalig zonneveld (max 1 ha)  

Voor inwoners en bedrijven die geen ruimte op het dak hebben maar wel op de grond, stellen we 

voor om zonnepanelen op het terrein te laten plaatsen met een relatief eenvoudige procedure. De 

precieze invulling van deze procedure krijgt vorm in het Afwegingskader. Het college is van 

mening dat zulke zonnevelden maximaal 1 hectare groot mogen zijn, ook als dit onvoldoende is 

om het volledige eigen verbruik van een inwoner of bedrijf te dekken. Dit om te voorkomen dat 

grootschalige zonnevelden tot stand komen buiten de daarvoor beoogde zoekgebieden.  

 

Het uitgangspunt dat hieruit volgt: 

4. Kleinschalige opwek voor eigen verbruik door middel van zon op dak, kleine windmolens en 

kleinschalige zonnevelden is toegestaan. 

Uitgangspunten Lopikerwaard 

Woerden werkt samen met de andere Lopikerwaard gemeenten, te weten Montfoort, 

IJsselstein, Oudewater en Lopik, en houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk 

van Stedin. 
De Lopikerwaard – gemeenten; Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden – is een 

gevarieerd gebied met een sterke identiteit en eigenheid. Het is een dynamische en afwisselende 

regio met de groenstedelijke gebieden IJsselstein en Woerden en historische stadjes, dorpen en linten 

in een open groen en waterrijke landschap. Een belangrijk onderdeel van de identiteit is het unieke 

landschap; de lijnen uit het verleden die de Lopikerwaard zo de moeite waard maken. Een oer-

Hollands landschap van linten, cope-verkavelingen, een hoge hemel en vergezichten. De vijf 

gemeenten willen dit landschap op elkaar blijven afstemmen, ook als daar veranderingen in optreden 

door bijvoorbeeld energietransitie. De vijf gemeenten hebben het afgelopen jaar een vergelijkbaar 

participatieproces doorlopen om te komen tot een gemeentelijk Afwegingskader voor grootschalige 

duurzame energie. Iedere gemeenteraad stelt dit beleid zelf vast. Het college van Woerden hecht er 

waarde aan dat we de afwegingskaders en zoekgebieden onderling zo veel als mogelijk op elkaar 

afstemmen. 

De effecten van duurzame energieprojecten stoppen namelijk niet bij de gemeentegrens, daarom is 

het van belang dat er ook gemeentegrensoverschrijdende plannen worden gemaakt door de 

Lopikerwaard gemeenten. Als de opgave na 2030 sterk groeit gaat dit mogelijk ook spelen aan de 

westkant (gemeente Reeuwijk-Bodegraven) en de noordkant (De Ronde Venen, Stichtse Vecht en 

gemeente Nieuwkoop). Tot 2030 speelt dit met name aan de zuidkant van Woerden, daarom werkt de 

gemeente Woerden samen met de andere Lopikerwaard gemeenten (Oudewater, Montfoort, 

IJsselstein en Lopik). 

Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om de meest kwetsbare gebieden te ontzien en de opwek 

van elektriciteit daar te bundelen waar het landschap dat het best kan verdragen. Dit sluit ook aan bij 

het advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” van de Provinciale Adviseurs Ruimte 

Kwaliteit (PARKs) van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en bij het rapport 

“Energielandschappen van RES U16”. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Woerden/CVDR640108.html#:~:text=Kleine%20windmolens%20(tot%20een%20ashoogte,c.
https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/adviezen/advies-regionale-energiestrategieen-en-het-groene-hart
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1819888


De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om beter gebruik te maken van de bestaande 

netwerkcapaciteit van Stedin in Lopikerwaard. De netwerkcapaciteit van Stedin en TenneT in de 

Lopikerwaard is beperkt voor zowel zon op dak, als voor nieuwe zonne- en windparken. Voor zon op 

dak en kleine windmolens is de capaciteit van de zogenaamde middenspanningsringen de 

beperkende factor. Met name in de buitengebieden, waar de energievraag van oudsher gering is, is 

de capaciteit en het aantal middenspanningsringen beperkt. Het verzwaren van 

middenspanningsringen duurt 2 tot 3 jaar in buitengebieden en vergt het openbreken van stoepen en 

straten, met bijbehorende coördinatie met andere beheerders van kabels en leidingen, gemeente, 

afstemming met inwoners en instellen van omleidingsroutes. Het uitbreiden van de 

middenspanningsringen vergt ook investeringen van de netwerkbeheerder, die tot een stijging van de 

netwerkkosten voor inwoners kunnen leiden. Stedin geeft aan dat de kosten voor verzwaring van een 

middenspanningsring gemiddeld Euro 300.000 per kilometer bedragen. De doorlooptijd kan langer 

worden en de kosten kunnen stijgen als er sprake is van een Natura2000 gebied of andere 

stikstofbeperkingen.  

Voor grondgebonden zonneparken en grootschalige windenergie is het aantal netwerkstations waar 

energieprojecten op kunnen aansluiten beperkt. Tevens geldt dat sommige potentiële zoekgebieden 

zich buiten het bereik van de bestaande netwerkstations bevinden. Dit houdt in dat er mogelijk geen 

commerciële interesse zal bestaan voor deze zoekgebieden. In de bijlage met netwerkstations en 

vuistregels van Stedin is zichtbaar welke delen van Lopikerwaard en gemeente Woerden binnen 

bereik van de netwerkstations van Stedin en TenneT liggen. 

Naast het feit dat de capaciteit beperkt is hebben TenneT en Stedin aangegeven dat het voor het 

netwerk beter is als er een combinatie komt van zonne- en windenergie. Dit omdat beide bronnen 

elkaar goed aanvullen (als het hard waait, schijnt de zon meestal minder en wanneer de zon fel 

schijnt, waait het meestal minder hard). Daardoor wordt de druk op het netwerk minder. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderschrijft dit in de “monitor concept-RES”.  

  

Daarbij komt dat windenergie efficiënter is dan zonne-energie. Zo kan 1 MW windvermogen jaarlijks 

meer dan 2.500 MWh elektriciteit produceren terwijl 1 MW zonvermogen nu niet meer dan 1.000 MWh 

opbrengt. Een windmolenpark benut daarbij gemiddeld dertig procent van de netaansluiting en een 

zonnepark slechts tien procent. Het gevolg is dat de energie-infrastructuur niet volledig wordt gebruikt. 

Door zowel op zonne- als windenergie in te zetten wordt de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk 

beter benut, zeker als initiatiefnemers de aansluiting delen. 

Een andere reden om in te zetten op een combinatie van windenergie en zonne-energie is dat veel 

alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving een toename aan stroom vragen, zowel 

warmtepompen als collectieve oplossingen met bijvoorbeeld aquathermie of warmte-koudeopslag. 

Zonnepanelen leveren in de zomer meer stroom op dan in de winter, terwijl de vraag naar verwarming 

in de zomer juist laag is en in de winter hoog. De productie van windenergie komt meer overeen met 

de vraag naar verwarming vanuit de gebouwde omgeving, omdat windenergie in de winter juist meer 

oplevert dan in de zomer. Zonne-energie kan wel een rol spelen bij de koudevraag, die vooral in de 

zomer aanwezig is. Voor mobiliteit en industrie geldt dat de energievraag gedurende het jaar relatief 

stabiel is, zonne-energie is daar geen oplossing voor. Een combinatie van wind- en zonne-energie 

biedt op jaarbasis meer evenwicht in aanbod van en vraag naar elektriciteit. 

De samenwerking met de Lopikerwaard gemeenten houdt in dat in 2050 het totale  

elektriciteitsverbruik van de 5 gemeenten opgewekt dient te worden door de 5 gemeenten. Dit komt 

volgens het rapport “Energietransitie Regio U16” neer op circa 667 GWh. Wanneer we kijken naar de 

periode tot 2030 willen de vijf Lopikerwaard gemeenten 260 GWh (0,26 TWh) aan duurzame 

elektriciteit produceren, dat betekent ruim acht keer zoveel als er momenteel wordt geproduceerd. En 

ongeveer een derde van het verwachte totale elektriciteitsverbruik in 2050. 

Op de vijfraden conferentie Lopikerwaard van 9 maart 2021 hebben de colleges van de Lopikerwaard 

gemeenten een voorstel gepresenteerd voor de bijdrage van Lopikerwaard aan de regionale 

energiestrategie gepresenteerd met een verdeling over zon op dak, kleine windmolens, zonnevelden 

en grootschalige windenergie. De colleges van de Lopikerwaard stellen een combinatie van zon op 

dak, kleine windmolens, 120 hectare zonneveld en 7 grote windturbines voor.  

https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-concept-res
https://vimeo.com/522259631


In het voorstel van de colleges is rekening gehouden met de opbrengsten uit het participatieproces 

van de verschillende gemeenten, landschappelijke afwegingen en de technische mogelijkheden van 

het netwerk. Waarbij opgemerkt dat een andere combinatie ook mogelijk is en er nog geen volledige 

netwerktoets door Stedin heeft plaatsgevonden. De hoogte van de bijdrage en de getoonde 

combinatie van zon en wind is onder voorbehoud van instemming van de verschillende 

gemeenteraden. 

 
Het college van Woerden stelt voor dat gemeente Woerden 81 GWh duurzame elektriciteit produceert 

in 2030. Momenteel is binnen gemeente Woerden 8 GWh aan zon op dak gerealiseerd en zit er 8 

GWh in de pijplijn. Wat het totaal brengt op 16 GWh aan zon op dak. Dat betekent dat een bijdrage 

van 81 GWh een vervijfvoudiging van de huidige productie en pijplijn is tot 2030. De bijdrage van 

Woerden kan door verschillende duurzame energiebronnen worden geproduceerd. Hieronder worden 

vier scenario’s gepresenteerd: 

 

1. Enkel kleinschalige opwek: zon op dak, kleine windmolens (tot 15 meter ashoogte) en 

kleinschalige zonnevelden (maximaal 1 ha). 

In de gemeente Woerden is naar verwachting 28,2 ha dakoppervlakte geschikt voor meer dan 

50 zonnepanelen. Dat is 30% van het totale dakoppervlakte waar 50 of meer zonnepanelen 

op passen. Als al deze daken vol gelegd worden met zonnepanelen leidt dat tot een totale 

opwek van 22 GWh. Realistischer is dat de helft hiervan gerealiseerd wordt (11 GWh), waarbij 



in de lintbebouwingen via kleinschalige zonnevelden gerealiseerd kan worden. Daarnaast is 

de inschatting is dat er tot 2030 zo’n 25 kleine windmolens geplaatst zullen worden in 

Woerden, samen leveren deze 1 GWh elektriciteit op. 

 

Met kleinschalige initiatieven voor eigen verbruik kan de gemeente Woerden dus niet de 

voorgestelde 81 GWh bijdragen. Verder hebben Stedin en TenneT aangegeven dat zij het 

liefst een combinatie van zonne- en windenergie hebben en heeft Stedin aangegeven dat de 

beschikbare capaciteit op de netvlakken waarop kleinschalige initiatieven wordt aangesloten, 

beperkt is. Verzwaring is mogelijk, maar kost tijd en leidt tot hogere netwerkkosten. 

 

Wanneer gekozen wordt om enkel via kleinschalige initiatieven bij te dragen aan de RES U16 

loopt de gemeente Woerden de kans dat de provincie ingrijpt en de regie pakt om een 

grootschalig zonne- of windpark te realiseren in de gemeente Woerden.  

  

2. Kleinschalige initiatieven en grootschalig grondgebonden zon 

De 81 GWh kan worden opgewekt door een combinatie van grondgebonden zon en zon op 

dak. Wanneer ervan uit wordt gegaan dat er 11 GWh aan zon op dak wordt gerealiseerd moet 

er nog 70 GWh worden opgewerkt door grondgebonden zon. Dit komt overeen met circa 80 

hectare aan grondgebonden zonneparken. Doordat de aansluitingsmogelijkheden op het 

netwerk van Stedin beperkt zijn is het niet zeker of alle 80 hectare kan worden aangesloten. 

Verder geldt dat sommige zoekgebieden voor grondgebonden zonneparken ver weg liggen 

van een netwerkstation van Stedin (zie bijlage Kaarten Stedin netinfrastructuur voor wind en 

zon op land - Provincie Utrecht - nov 2020). Hierdoor is het mogelijk niet interessant voor 

commerciële partijen om in de betreffende gebieden een zonnepark te realiseren. 

  

NB. Een hectare zon wekt evenveel elektriciteit op als 24 kleine windmolens (ashoogte 

maximaal 15 meter).   

 

3. Kleinschalige initiatieven en grootschalige windenergie 

Wanneer er voor een combinatie van zon en wind wordt gekozen kan de 81 GWh worden 

gerealiseerd met bijvoorbeeld 70.420 m2 zon op dak, 25 kleine windmolens en 4 windturbines 

van 5,6 MW (240 m tiphoogte) of 8 windturbines van 3 MW (150 m tiphoogte). Door naast 

kleinschalige opwek in te zetten op grootschalige windenergie komen verschillende potentiële 

zoekgebieden voor windenergie binnen bereik van de netwerkstations van Stedin en wordt de 

bestaande netwerkinfrastructuur efficiënter gebruikt. Hierdoor is minder uitbreiding van de 

bestaande netwerkinfrastructuur nodig. Door in te zetten op windenergie komt gemeente 

Woerden ook tegemoet aan het advies van PBL om op landelijk niveau wind- en zonne-

energie beter in balans te brengen. Windenergie biedt ook voordelen voor de warmtetransitie, 

doordat windturbines juist in het stookseizoen meer elektriciteit produceren. Windturbines zijn 

ook makkelijker te combineren met bestaande agrarische functies.  

 

NB. Éen windturbine van 5,6 MW produceert evenveel elektriciteit als 2 windturbines van 3 

MW (150m tiphoogte) of circa 500 kleine windmolens met een ashoogte van maximaal 15 

meter. 

 

4. Kleinschalige initiatieven, grootschalig grondgebonden zon en grootschalige windenergie 

Wanneer er voor een combinatie van zon en wind wordt gekozen kan de 81 GWh worden 

gerealiseerd met bijvoorbeeld 70.420 m2 zon op dak, 25 kleine windmolens, 40 hectare aan 

grondgebonden zonnevelden en 2 windturbines van 5,6 MW (240 m tiphoogte) of 4 

windturbines van 3 MW (150 m tiphoogte). Hiermee komt de verhouding wind – zon voor 

gemeente Woerden ongeveer op 50-50, waarmee netwerkaansluitingen efficiënter worden 

gebruikt dan wanneer enkel ingezet wordt op zonne- of windenergie. Ook zijn hierdoor minder 

grootschalige windturbines nodig. Het college ziet ook mogelijkheden en maatschappelijke 

acceptatie voor grondgebonden zon in de snelwegzone en spoorzone (zie uitgangspunten 

zoekgebieden). 

  



NB. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld meer windturbines te plaatsen en dan minder 

grondgebonden zon of vice versa. De elektriciteitsproductie van 1 windturbine van 5,6 MW 

komt overeen met ongeveer 2 windturbines van 3 MW, met ongeveer 21 hectare aan 

grondgebonden zon en met circa 500 kleine windmolens met een ashoogte van maximaal 15 

meter. 

 

Het scenario kleinschalig is het enige scenario waarin het onwaarschijnlijk is dat de door het college 

voorgestelde bijdrage van 81 GWh gehaald wordt. In de andere drie scenario's is het mogelijk om de 

opgave te halen. Het college adviseert daarbij om voor scenario 4 te gaan, een combinatie van 

kleinschalige opwek voor eigen gebruik, grondgebonden zon en grootschalige windturbines. Dit 

scenario houdt rekening met het netwerk van Stedin. 

Bij grootschalige windturbines bestaat de keus tussen windturbines van 3 MW, met een tiphoogte van 

150 meter, en windturbines van 5,6 MW, met een tiphoogte van 240 meter. Een windturbine van 5,6 

MW produceert per jaar ongeveer evenveel elektriciteit als twee windturbines van 3 MW. Door te 

kiezen voor grotere windturbines zijn er minder nodig, waardoor de rijlengte beperkt blijft. 

De huidige systematiek van de SDE++, de landelijke subsidieregeling voor onder andere 

hernieuwbare energie, zet sterk in op kostenverlaging en efficiëntie. Het gevolg is dat windturbines 

groter worden, zodat ze meer elektriciteit produceren tegen lagere kosten per kilowattuur. 

Marktpartijen geven aan dat er als gevolg hiervan geen sluitende business case is voor middelgrote 

windturbines van 3 MW. Vanwege de combinatie van deze argumenten heeft het college de voorkeur 

voor een kleiner aantal grote windturbines boven een groter aantal middelgrote windturbines. 

 

Uit de netwerktoets van Stedin en uit afwegingen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit kan naar 

voren komen dat een gemeente in de Lopikerwaard zijn bijdrage voor 2030 niet kan leveren. De 

Lopikerwaard gemeenten zoeken in zo’n situatie in eerste instantie een oplossing binnen de vijf 

gemeenten. Om hier ruimte voor te bieden stelt het college voor om te werken met een bandbreedte 

tot 162 GWh in 2030. Het verwachte elektriciteitsverbruik van gemeente Woerden in 2030 is 210 

GWh. Hiermee stelt het college een bandbreedte voor van 40-80% van het verwachte 

elektriciteitsverbruik in 2030. Tijdens fase 3 van het participatieproces gaf een meerderheid van de 

aanwezigen de voorkeur aan een bandbreedte tussen de 50 en 100%, waarbij veel gehoorde 

argumenten om rond de 50% te gaan zitten waren dat gemeente Woerden niet te hard van stapel 

moet lopen, draagvlak onder inwoners en haalbaarheid. 

 

Hieruit volgen de volgende uitgangspunten voor het Afwegingskader: 

 

5. Gemeente Woerden werkt samen met de andere Lopikerwaard gemeenten, te weten Oudewater, 

Lopik, IJsselstein en Montfoort, en houdt in haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin. 

a. De Lopikerwaard gemeenten bezien hun landschap als één geheel; 

b. De Lopikerwaard gemeenten leveren gezamenlijk een bijdrage van 260 GWh (0,26 TWh) 

bij aan het bod van RES U16; 

c. Gemeente Woerden draagt 81 – 162 GWh bij in 2030; 

d. Gemeente Woerden houdt bij haar keuzes rekening met het netwerk van Stedin 

e. Het netwerk van Stedin is een van de redenen voor gemeente Woerden om te kiezen 

voor een verhouding van ongeveer 50% zon en 50% wind; 

f. Gemeente Woerden kiest voor een combinatie van zon op dak, kleine windmolens, 

zonnevelden en grootschalige windturbines; 

g. Gemeente Woerden verkiest een kleiner aantal grote windturbines boven een groter 

aantal middelgrote windturbines; 

h. Een grotere bijdrage van gemeente Woerden kan nodig zijn vanuit bv. landschap of 

netwerk. 



Uitgangspunten voor zoekgebieden 

Woerden hanteert een beperkend beleid bij het openstellen van zoekgebieden en 

openstelling van een zoekgebied voor grootschalige initiatieven vergt een raadsbesluit  
Het belang van het landschap en de cultuurhistorische waarde van de gemeente Woerden maakt dat 

het college van mening is dat we restrictief moeten omgegaan met het openstellen van gebieden voor 

grootschalige windenergie en (drijvende) zonnevelden. Dat betekent dat het college voorstelt om 

initiatieven slechts in een beperkt aantal zoekgebieden toe te staan. Het alternatief is om alle 

zoekgebieden gelijktijdig open te stellen voor initiatieven en te sluiten zodra er voldoende projecten 

vergund zijn om in de bijdrage aan de regio te voldoen. 

 

In het open landschap van Woerden zie je na een polder meestal lintbebouwing of een boomrijke 

horizon, waarbij de polders een open zicht bieden van 3 tot 6 kilometer. Door de werking van het oog 

wordt alles in perspectief geplaatst en valt alles wat achter de linten of de boomrijke horizon staat, 

weg. Dit geldt ook voor windturbines, waardoor je de conclusie kan trekken dat in de gemeente 

Woerden de windturbines dominant in het landschap aanwezig kunnen zijn tot een afstand van tussen 

de 3 en 6 kilometer, maar daarna wegvallen in de omgeving. Voor zonnevelden geldt dat zij in 

bepaalde delen tot op een kilometer zichteffecten geven (bron: Plan MER ontwerp provinciale 

omgevingsvisie provincie Utrecht).  

  

De provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARKs) van de Groene Hart provincies Utrecht, Noord-

Holland en Zuid-Holland hebben in 2020 een advies uitgebracht over energietransitie in het Groene  

Hart. Hierin pleiten ze er onder andere voor om over de gemeentegrenzen heen te kijken, en voor het 

maken van keuzes en clustering. Met als doel om windturbines en zonnevelden daar te plaatsen waar 

het landschap dat het beste aankan en om meer kwetsbare en hoogwaardige landschappen te 

ontzien. Ook pleiten zij voor een afstemming in plaatsing en vormgeving tussen de gemeenten van – 

delen van – het Groene Hart, zodat samenhang en een eenduidig landschapsbeeld ontstaat. Dit 

vraagt om regionale afstemming tussen buurgemeenten.  

  

In het advies van de PARKs ziet het college een bevestiging van haar keuze om restrictief om te gaan 

met het openstellen van zoekgebieden en om te sturen op clustering van windturbines en 

zonneparken op de meest geschikte locaties. Het openstellen van een gebied voor initiatieven kan 

ingrijpende gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving in een zoekgebied. Daarom vergt het 

openstellen van een zoekgebied instemming van de gemeenteraad. 

Hieruit volgen de volgende uitgangspunten voor zoekgebieden 

6. Woerden hanteert een beperkend beleid bij het openstellen van zoekgebieden; 

7. Het openstellen van een zoekgebied om een gebiedsproces op te starten is een raadsbevoegdheid. 

Woerden hanteert verschillende categorieën zoekgebieden  
Uit het participatieproces en vanuit de interne organisatie van de gemeente Woerden zijn 

verschillende vraagstukken naar voren gekomen die effect hebben op de volgorde waarin het college 

de verschillende zoekgebieden voor grootschalige wind en/of zon wil openstellen. Sommige 

zoekgebieden kunnen meteen opengesteld worden, zonder dat aanvullend onderzoek naar de 

wenselijkheid nodig is. Andere zoekgebieden vergen aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld naar het 

effect op bodemdaling of natuurontwikkeling. Tot slot zijn er ook gebieden die uitgesloten worden voor 

een of meerdere vormen van grootschalige duurzame opwek.  

  

Het college stelt daarom voor de volgende indeling te hanteren voor de verschillende zoekgebieden. 

De definitieve indeling van de verschillende zoekgebieden gebeurt in het Afwegingskader dat in het 

derde kwartaal van 2021 voor schriftelijke reacties en besluitvorming door de raad wordt voorgelegd.  

  

A. Zoekgebieden opengesteld voor het realiseren van duurzame energie initiatieven tot 2030: Dit zijn 

zoekgebieden waar initiatieven gestart kunnen worden binnen de randvoorwaarden van het 

Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. Goede voorbeelden voor een dergelijk 

zoekgebied zijn grote zonnestroominstallaties op daken (>15 kWp, 50 a 60 zonnepanelen) en 



kleinschalige zonnevelden en windmolens voor eigen verbruik (zie uitgangspunt 9). Zonnepanelen 

op dak zijn nu vaak al mogelijk, al kunnen er restricties gelden vanuit ruimtelijke kwaliteit of regels 

met betrekking tot zonnepanelen op monumenten.  

  

B. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen t.b.v. de opgave 2030:  

Er zijn zoekgebieden die in te zetten zijn voor de opgave die de gemeente Woerden heeft tot 

2030, maar waar aanvullend onderzoek gewenst of noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan de 

zoekgebieden voor zonneparken langs infrastructuur (spoor en snelweg). Nader onderzoek is 

nodig naar zaken als veiligheid en naar de gewenste omvang van projecten langs de 

infrastructuur. Ook speelt de vraag of de zonnepanelen naast het leveren van energie ook een rol 

kunnen spelen bij het verminderen van bestaande geluidsbelasting.  

  

C. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen t.b.v. de opgave van 2040 of later, onderzoek wel 

uitvoeren voor 2030:  

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om zonnevelden op plaatsen waar sprake is van veel 

bodemdaling. Op dit moment is voor gemeente Woerden onvoldoende duidelijk wat de effecten 

van zonnevelden zijn op de beleving van het open landschap en op weidevogels. Gemeente 

Woerden werkt samen met agrariërs, provincie, waterschap en de Gebiedscommissie 

UtrechtWest aan een pilotproject om meer inzicht te krijgen in deze effecten (Veenweide in 

Beweging). Afhankelijk van onder andere de uitkomsten van deze pilot wordt een voorstel gedaan 

aan de gemeenteraad om het zoekgebied in te zetten voor de realisatie van de opgave die na 

2030 op Woerden afkomt, of om het zoekgebied uit te sluiten voor grootschalige duurzame 

energie (categorie D).  

  

D. Uitgesloten als zoekgebied:  

Er zijn delen van Woerden waar ontwikkeling van grootschalige duurzame energieprojecten 

ongewenst is. Het kan gaan om het uitsluiten van alle vormen van energieopwek, of om uitsluiting 

van bepaalde technieken. Hierbij valt te denken aan het uitsluiten van grootschalige windenergie 

en zonnevelden voor de stadsrandzones. 
 

8. Gemeente Woerden deelt de zoekgebieden in vier categorieën in: 

a. Direct open; 

b. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave 2030; 

c. Meer onderzoek nodig t.b.v. de opgave van 2040 of later; 

d. Uitgesloten als zoekgebied. 

  



8.a. Voorstel direct open te stellen zoekgebieden 
Vanuit de gesprekken met inwoners, landschappelijke organisatie en de gemeentelijke experts blijkt 

een groot draagvlak voor zon op dak op alle bebouwing. Het college stelt als uitgangspunt voor om 

kleinschalige opwek voor eigen gebruik met behulp van zon op dak, kleine windmolens en 

kleinschalige zonnevelden toe te staan. Dat betekent dat het college kleinschalige opwek voor eigen 

verbruik in de lintbebouwing wil toestaan. Inwoners gaven ook veelvuldig aan mogelijkheden te zien 

voor zon op geluidsschermen of in bermen langs de snelweg en langs het spoor. Het college stelt 

daarom voor de volgende zones direct open te stellen voor het realiseren van duurzame energie 

initiatieven tot 2030: 

 

 

 

  



8.b. Voorstel zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030 
Met het openstellen van zoekgebieden voor kleinschalige initiatieven en zonne-energie biedt de 

gemeente Woerden ruimte voor duurzame energie initiatieven. Tegelijkertijd vergt het halen van de 

voorgestelde bijdrage van 81 GWh (uitgangspunt 6.c) in de voorgestelde energiemix (uitgangspunt 

6.d) meer dan enkel zon en kleine windmolens. Beredeneerd vanuit het netwerk (zie bijlage met 

netwerkkaarten van Stedin), vanuit de ontwikkelingen in buurgemeenten (energielandschap 

Rijnenburg-Reijerscop) en vanuit de voorgestelde energiemix (uitgangspunt 6.d) stelt het college voor 

om de polder Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied voor de opgave van 2030. Voordat hier 

initiatieven voor grootschalige zonnevelden of grootschalige windenergie ingediend kunnen worden is 

aanvullend onderzoek nodig, waarbij omwonenden en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol spelen. 

 

 

  



8.c. Voorstel zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2040 
Gemeente Woerden beseft dat de opgave voor 2030 een tussenstap is op weg naar het doel uit de 

Klimaatwet om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen. Ook bestaat de kans dat het de 

hogere klimaatdoelstelling van de Europese Unie effect heeft op de nationale en regionale opgave. 

Dat betekent dat de gemeente zich aan de ene kant wil voorbereiden op een toekomst waarin de 

opgave voor windenergie en zonne-energie na 2030 groeit. Aan de andere is de gemeente van 

mening dat de ontwikkelingen snel gaan en dat er gerede kans is dat toekomstige innovaties er voor 

zorgen dat gemeente Woerden de opgave na 2030 op een andere wijze in wil vullen. Ook is het 

mogelijk dat er op nationaal niveau andere keuzes worden gemaakt ten aanzien van de 

elektriciteitsmix, waardoor de opgave voor Woerden na 2030 minder groot wordt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan kernenergie of een grotere inzet op wind op zee. 

 

Om voorbereid te zijn op een grotere opgave na 2030 wil gemeente Woerden de komende jaren 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in een aantal zoekgebieden. Bij deze onderzoeken gaat het 

onder andere om ruimtelijke kwaliteit en om het zoeken naar combinaties met andere opgaven zoals 

bodemdaling of vitaal platteland. 

 
 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01


 

8.d. Voorstel uitgesloten gebieden 
Tot slot zijn er gebieden die de gemeente Woerden wil uitsluiten voor duurzame energieprojecten 

bijvoorbeeld vanwege de kwetsbaarheid van het landschap, cultuurhistorische waarde of nabijheid 

van Natura2000 gebied. 

 

 

 
 

Uitgangspunten met betrekking tot participatie en zeggenschap 
Gelet op de doelstelling voor 2030 moet er zorgvuldig onderzoek plaatsvinden, maar is het ook zaak 

dat er tijdig projecten van de grond komen. In veel zoekgebieden is er na het vaststellen van het 

Afwegingskader een gebiedsproces nodig voordat er concrete initiatieven in behandeling genomen 

kunnen worden. Dit gebiedsproces bestaat uit ten minste twee componenten: inwoners en ruimtelijke 

kwaliteit. Tussen deze componenten moet een wisselwerking ontstaan. Een gebiedsproces kan 

opgestart worden vanuit de gemeente of vanuit de inwoners van een zoekgebied. De gemeente speelt 

in beide gevallen een coördinerende rol om te zorgen dat de wisselwerking ontstaat en de 

verschillende inwonersperspectieven gehoord worden. 



Gemeente Woerden hecht veel waarde aan initiatieven van inwoners en betrokkenheid van 

omwonenden bij de voorbereiding van initiatieven. De gemeente stelt daarom eisen aan het 

participatieproces op in het Afwegingskader, waarbij initiatiefnemers een inspanningsplicht hebben om 

omwonenden vanaf de verkenningsfase te betrekken. Initiatiefnemers moeten ook een participatieplan 

opstellen. In het participatieplan staat beschreven hoe omwonenden betrokken worden bij het initiatief 

en op welke wijze invulling wordt gegeven aan lokaal mede-eigendom en overige vormen van 

financiële participatie. Het participatieplan maakt deel uit van het projectplan waarover de gemeente 

met initiatiefnemers in gesprek gaat, voordat een vergunningaanvraag kan worden ingediend. Op 

basis van het projectplan weegt de gemeente af welke initiatieven aan de voorwaarden voldoen. 

Hierbij vindt dus ook een afweging plaats over het participatieplan.  

Om tijdig projecten van de grond te krijgen is er naast betrokkenheid van inwoners en lokale 

belanghebbenden ook inzet nodig van professionele marktpartijen. Bijvoorbeeld om goed onderzoek 

naar effecten op gezondheid en natuur uit te voeren. Gemeente Woerden ziet daarom voordeel in een 

samenwerking tussen professionele marktpartijen en (organisaties van) inwoners, zoals coöperaties. 

Een initiatief bestaat uit een consortium met daarin ten minste:  

• Grondeigenaren die bereid zijn de grondposities beschikbaar te stellen die nodig zijn voor het 

betreffende initiatief;  

• Eén of meer ontwikkelaars voor wind- en/of zonne-energie;  

• Eén of meer corporaties of verenigingen (in oprichting) die in staat zijn om lokaal eigendom én 

zeggenschap over de energieproductie door met name inwoners van Woerden te realiseren.  

Een dergelijke samenwerking zorgt enerzijds voor de inzet van ervaring met de ontwikkeling van 

duurzame energieprojecten. Anderzijds moet de samenwerking ertoe leiden dat inwoners en lokale 

bedrijven medezeggenschap hebben over het ontwerp van het wind-of zonnepark, over het te 

doorlopen proces met de omgeving en over de geldstromen. Uiteraard moet daarbij ruimte zijn voor 

maatwerk en moet in overleg met de omgeving een vorm van financiële participatie worden toegepast, 

die passend is bij de situatie en tegemoetkomt aan de wensen van gemeente en de omgeving.   

In de bijlage procestrechter is op hoofdlijnen beschreven welke stappen het college voor ogen heeft 

vanaf het vaststellen van de zoekgebieden en afwegingskader, tot aan de ontmanteling van 

gerealiseerde initiatieven na de exploitatiefase. 

Het college stelt de volgende uitgangspunten voor met betrekking tot participatie en zeggenschap: 

9. Zeggenschap van inwoners is belangrijk 

a. In zoekgebieden waar meer onderzoek nodig is dient een gebiedsproces plaats te vinden 

voordat initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden krijgen hierbij een 

belangrijke stem; 

b. Omwonenden dienen vanaf de initiatieffase betrokken te worden door initiatiefnemers. 

10. Een initiatief moet bestaan uit een consortium van grondeigenaar, projectontwikkelaar / 

energiebedrijf, en coöperatie of vereniging die 50% lokaal eigendom kan realiseren. 
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Wat wordt waar aangesloten? 

Duimregels vermogen per toepassing: 

1 ha zon op dak ~ 0.85 MW 

1 ha zon op land ~ 1.05 MW 

1 windturbine 130 m ~ 5,6 MW 
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   Gemeente Woerden 

P1 

Begrippenlijst 
Begrip Omschrijving 

Afwegingskader Het kader dat de gemeente gebruikt bij de afweging of bepaalde gebieden open worden 

gesteld voor vergunningaanvragen voor opwek van duurzame elektriciteit. 

Zone Een gebied dat op basis van ruimtelijk-functionele eigenschappen is gedefinieerd als één, 

hierbij wordt ook rekening gehouden met schaalgrootte en landschapsstructuren.  

RES Regionale Energie Strategie; de gemeente is onderdeel van de RES-regio U16.  

Potentie De hoeveelheid duurzame opwek die in een zone als technisch haalbaar wordt gezien 

Kleinschalig/ 

grootschalig 

In de RES wordt een indeling gemaakt in grootschalige en kleinschalige opwek, waarbij 

voor zonne-energie de grens ligt op een vermogen van 15 kWp. Alleen grootschalige 

opwek telt mee met het bod dat de RES-regio naar het rijk doet. 

1. In dit afwegingskader wordt voor zon op daken de grens van 15 kWp uit de RES 

gehanteerd. Voor grondgebonden zon geldt dat zonneparken tot 1 hectare worden 

beschouwd als kleinschalig.  

2. Daarnaast wordt er in het afwegingskader een onderscheid gemaakt in grootschalig en 

kleinschalig wind. Dit gaat over de schaalgrootte: kleinschalige windmolens zijn kleine 

molens met een maximale ashoogte van 15 m. Grootschalige turbines zijn turbines met 

een ashoogte groter dan 15 m, 

Restricties Dit zijn beperkingen die gelden voor de ontwikkeling van windturbines of zonnevelden; 

er is onderscheid te maken in het type beperking; er zijn wettelijke beperkingen rondom 

veiligheid en milieu (dit gaat bijvoorbeeld over geluidsnormen of veiligheidsafstanden), 

deze worden restricties genoemd. Daarnaast zijn er toetsingskaders: dit betekent dat er 

beleid geldt dat kan conflicteren met de ontwikkeling van een windturbine of zonneveld. 

Er moet getoetst worden in hoeverre een ontwikkeling botst met het beleid en er kan 

gekeken worden of er mogelijkheden zijn om te compenseren of aan te passen zodat een 

ontwikkeling wel mogelijk is. Zie ook de bijlage restricties.  

Toetsingskader  Dit zijn beperkingen die gelden voor de ontwikkeling van windturbines of zonnevelden; 

er is onderscheid te maken in het type beperking; er zijn wettelijke beperkingen rondom 

veiligheid en milieu (dit gaat bijvoorbeeld over geluidsnormen of veiligheidsafstanden), 

deze worden restricties genoemd. Daarnaast zijn er toetsingskaders: dit betekent dat er 

beleid geldt dat kan conflicteren met de ontwikkeling van een windturbine of zonneveld. 

Er moet getoetst worden in hoeverre een ontwikkeling botst met het beleid en er kan 

gekeken worden of er mogelijkheden zijn om te compenseren of aan te passen zodat een 

ontwikkeling wel mogelijk is. Zie ook de bijlage restricties. 

Opstelling Voor zon betreft dit de manier waarop zonnevelden worden opgebouwd: dit kan met 

panelen in oost-west oriëntatie, of juist zuidoriëntatie. Ook kan de hoogte van de 

draagconstructie onder de panelen hoger of lager zijn. In het open landschap mag de 

opstelling niet hoger dan 2,5 m worden en bij voorkeur niet hoger dan 1,5 m, zodat men 

over de panelen heen kan kijken.  

Voor wind is de opstelling ook de ordening van de turbines: een solitaire windturbine 

staat ‘alleen’, een rij-opstelling gaat over minimaal 3 windturbines, en een cluster is een 

groep windturbines die niet in een rij staan.  
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1. Naar een afwegingskader 

1.1 Inleiding 

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in Woerden, denk aan extremere 

hitte en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan zet gemeente Woerden, net als heel 

Nederland, stappen om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld via 

windturbines of zonnevelden. De gemeente Woerden onderzoekt daarom hoe en onder welke 

voorwaarden het mogelijk is grootschalige duurzame energie op te wekken. Dat doet zij samen met 

onder andere inwoners en ondernemers en aan de hand van technische en ruimtelijke analyses.Ook 

onderzoekt ze wat er maatschappelijk acceptabel is. Dit legt de gemeente vast in het 

Afwegingskader Woerden duurzame elektriciteit. Het afwegingskader is ook de basis voor de 

bijdrage van Woerden aan de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenteraad besluit naar 

verwachting medio 2021 over dit afwegingskader en de bijdrage van Woerden aan de RES. 

Vervolgens zal het Afwegingskader Woerden duurzame elektriciteit planologisch worden geborgd 

in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en in het programma grootschalige duurzame energie. 

1.2 Toelichting afwegingskader 

Wat is een afwegingskader? 

In het afwegingskader wordt vastgelegd onder welke voorwaarden grootschalige duurzame 

energieprojecten toegestaan worden. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch 

of financieel zijn, maar gaan ook over wat Woerden maatschappelijk acceptabel vindt. Het 

afwegingskader wordt gebruikt om aanvragen van ontwikkelaars te beoordelen. Daarnaast kan het 

kader gebruikt worden om de bijdrage van Woerden aan de RES U16 te bepalen. 

 

Een afwegingskader maakt het enerzijds makkelijker om te reageren op initiatieven in de 

gemeente. Anderzijds maakt het kader inzichtelijk welke locaties en types opwek (bv. zon op dak, 

zonnevelden of windturbines) actief gestimuleerd kunnen worden om invulling te geven aan de 

opgave van duurzame energie opwekking die in de RES beschreven staat. Tenslotte biedt het 

afwegingskader (en de Bijlage Procestrechter) een beschrijving van het te doorlopen proces voor 

het indienen en beoordelen van initiatieven. 

Waarom wordt er gefocust op de opwek door zonnepanelen en windturbines? 

De focus van het afwegingskader ligt op technieken die op dit moment technisch en financieel 

haalbaar zijn voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. Dit komt overeen met de RES 

waarin (naast warmte) de focus ligt op het realiseren van grootschalige opwek uit zonne- en 

windenergie vóór 2030. Op de korte termijn worden de pijlen vooral gericht op technieken die 

technisch en financieel haalbaar zijn. Binnen de energietransitie vindt echter veel innovatie plaats, 

zowel binnen de zonne- en windenergie industrie, als rondom nieuwe technieken. Op het moment 

dat andere technieken ook technisch en financieel haalbaar worden, kan dit invloed hebben op het 

afwegingskader. Net als de RES is het afwegingskader geen statisch document, het wordt periodiek 

aangepast. 

Hoe is het afwegingskader tot stand gekomen? 

Het afwegingskader is opgesteld op basis van: 

• Participatie: de opbrengsten van de inloopavonden met bewoners, online enquêtes met 

bewoners, straatgesprekken met bewoners.  
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• Een technische analyse: voldoen de plannen bijvoorbeeld aan wettelijke regels en de 

mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk. 

• De ruimtelijke visie: wat vinden stedenbouwkundigen, landschapsexperts en de 

adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. 

• Het advies van experts over lokale zeggenschap: hoe worden inwoners betrokken en hoe 

gaan we om met de opbrengsten? 

Uit welke onderdelen bestaat het afwegingskader? 

Het afwegingskader bestaat enerzijds uit algemene voorwaarden en voorwaarden per zone en 

anderzijds uit een prioriteringsoverzicht (voorkeursvolgorde). Beide worden toegelicht aan de hand 

van begeleidende teksten en kaartmateriaal. De hoofdkaart is opgedeeld in zones (Zie Figuur 1). Op 

basis van verschillen in type en schaal van het landschap en verschillen in functie zijn er zones op 

deze hoofdkaart kaart gedefinieerd. Voor iedere zone is beschreven wat de draagkracht is voor de 

ontwikkelingen van duurzame elektriciteit door zon of wind. Het prioriteringsoverzicht ordent de 

verschillende zones in een volgorde met bovenaan de zones waarop als eerste ingezet gaat worden 

voor de ontwikkeling van duurzame energie. Tenslotte biedt het kader een beschrijving van het te 

doorlopen proces en de voorwaarden ten aanzien van lokale participatie. 

Wat wordt er met het afwegingskader gedaan?  

Het afwegingskader wordt ingezet om af te wegen welke locaties ‘open’ worden gesteld voor 

vergunningprocedures voor zonnevelden of windturbines. De aanvrager van de vergunning moet 

aantonen dat het initiatief voldoet aan de voorwaarden die zijn opgesteld in het afwegingskader. De 

vergunning is van tijdelijke aard en bovendien is er een opruimplicht.  

Voorwaarden 

Er kan op verschillende locaties meer of minder (landschappelijke) draagkracht zijn voor inpassing 

van zon of wind. Soms kunnen voorwaarden voor inrichtingselementen bijdragen aan de inpassing. 

Dit kunnen voorwaarden zijn omtrent verschillende (fysieke) aspecten zoals omvang, ontwerp en 

opstelling, of combinatie met andere functies. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden 

op basis van proces of participatie: wie moeten er (financieel) betrokken worden voordat er kan 

worden overgegaan tot projectontwikkeling? 

 

Naast de voorwaarden die gelden op het niveau van de gemeente, worden er ook vanuit het Rijk of 

de provincie voorwaarden gesteld. Zie voor een voorbeeld de instructieregel windenergielocatie uit 

het ontwerp interim omgevingsverordening van de provincie Utrecht. 
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1.3 Toelichting op het participatietraject 

Doel participatietraject 

Zoals genoemd onderzoekt gemeente Woerden samen met, onder andere, technische experts, 

inwoners en ondernemers waar en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig 

duurzame energie op te wekken. Het participatietraject heeft als voornaamste doel: het in kaart 

brengen van voorkeuren van inwoners van gemeente Woerden ten aanzien van de opwek van 

duurzame energie. Mede aan de hand van de uitkomsten van het participatietraject wordt bepaald 

in welke gebieden bepaalde typen opwek aanvaardbaar zijn en welke gebieden op dit moment 

worden uitgesloten. In totaal zijn gedurende het hele participatietraject ruim 1.000 inwoners 

gesproken, in alle verschillende leeftijdscategorieën en uit alle verschillende dorpen en wijken in 

Woerden.  

 

De gemeente heeft gepoogd een zo divers mogelijke groep inwoners te spreken. Daardoor kwam 

een zo groot mogelijke diversiteit aan argumenten, invalshoeken en zienswijzen aan bod in het 

traject. Het is daarbij geen doel geweest om een representatieve groep mee te laten praten. Er 

kunnen dus meer mensen uit een bepaalde groep mee hebben gepraat, dan uit een andere 

bevolkingsgroep.  

Alle fases van het participatietraject 

Het gehele participatietraject liep van januari 2020 tot het voorjaar van 2021. Daarna is het 

afwegingskader gereed gemaakt voor bestuurlijke behandeling. Het afwegingskader wordt 

uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. De gehele openbare voorbereiding van het 

afwegingskader is opgedeeld in vier fasen. Vanwege de coronamaatregelen duurde het proces 

langer dan gepland. 

• Fase 1 (januari t/m februari 2020): luisteren. Wat vindt u belangrijk als het om grootschalige 

duurzame energie gaat?   

• Fase 2 (maart t/m mei 2020): volop in gesprek over energiekeuzes   

• Fase 3 (september t/m oktober 2020): keuzes maken     

• Fase 4 (nader in te vullen): schriftelijke reactie en bestuurlijke besluitvorming     
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Breed gedeelde opvattingen uit fase 1, 2 en 3  

Fase 1   

• Zo veel mogelijk gebruik maken van zon op daken, parkeerterreinen en andere industriële 
locaties.   

• Het Groene Hart en de daarbij behorende flora en fauna hebben een belangrijke waarde.   

• Het opwekken van windenergie het liefste zo ver mogelijk van de kernen af.   

• Het is belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen bij lokale participatie.   

Fase 2  

• Zon op (grootschalig) dak wordt gezien als iets waar in de eerste instantie sterk op moet 
worden ingezet in Woerden.    

• Opwek langs infrastructuur wordt sterk verkozen boven opwek in het Groene Hart.   

• Over de keuze tussen zonnevelden of windturbines verschillen de meningen, maar er is 
over het algemeen een lichte voorkeur voor windturbines. Voornamelijk door de grotere 
opbrengst per oppervlakte.    

• Het is belangrijk ruimtelijke keuzes integraal af te wegen in de omgevingsvisie.   

• Bij de bouw van een grootschalig energieproject is het belangrijk om omwonenden te 
betrekken. Omwonenden zouden ten minste een deel van de opbrengsten terug moeten 
krijgen. Zij ervaren de meeste overlast.    

• Deelnemers verwachten dat windturbines ontwikkeld door grote projectontwikkelaars 
zorgen voor weerstand bij omwonenden. Initiatieven zouden idealiter vanuit een 
energiecoöperatie moeten komen.    

• Slagschaduw, geluidsoverlast en landschapsvervuiling/horizonvervuiling zijn zorgen die het 
meest worden aangedragen.  

Fase 3 

• Inwoners zijn het vrijwel allemaal eens dat Nederland een opgave heeft om over te stappen 

naar duurzame energie.   

• Inwoners hechten, net als in fase 1 en 2, veel waarde aan het open landschap van het 

Groene Hart en agrarische gronden.    

• Net als in de eerste twee fases is er een duidelijke voorkeur voor zon op daken.    

• De voorkeur van zon op dak wordt gevolgd door windturbines en zonnevelden langs de 

snelweg. Het liefst zo min mogelijk in het open landschap.   

• Inwoners hebben zorgen over de komst van windturbines. De belangrijkste zorgen gaan 

over:   

o Landschapsvervuiling door windturbines  

o Geluidsoverlast van windturbines  

o Gezondheidseffecten van windturbines  

o Effect op weidevogels door windturbines   

• Inwoners hebben een voorkeur voor kleinschalige zonnevelden ten opzichte van 

grootschalige zonnevelden.  

• Inwoners vinden het belangrijk om bij het opwekken van duurzame energie te kijken hoe er 

een combinatie gemaakt kan worden met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld 

bodemdaling.   

• Inwoners willen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij energieprojecten.  

• Over het algemeen geven inwoners van Woerden er de voorkeur aan om in 2030 tussen de 

50% en 100% van het eigen elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken. Dit wordt ook 

als voorkeursoptie aangegeven als bod voor de RES. 

  



   Gemeente Woerden 

P6 

Alle participatiemomenten op een rij 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Een online enquête Een online enquête Twee 

straatgesprekken 

Schriftelijke reacties 

Een Energiecafé Een Webinar (online 

Energiesafari) 

Drie fysieke 

inloopavonden 

Bestuurlijke 

besluitvorming 

Drie straatgesprekken Acht verdiepende 

interviews 

Twee online 

avonden 

 

Drie inloopavonden Twee online avonden   

 

De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet om inwoners te benaderen: 

• Nieuwsbrief op website gemeente 

• Woerdense Courant  

• Lokale wijkkranten 

• Facebook (zowel via de bestaande gemeente-Facebook als betaalde advertenties en 

dorpskanalen)   

• Driehoeksborden langs de weg   

• Twitter  

• Instagram  

• LinkedIn   
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2. Het afwegingskader  

2.1 Algemene voorwaarden 
Het afwegingskader staat los van hoeveel energie er opgewekt zal worden. Het is een kader dat 

gebruikt kan worden om te kijken op welke plek en onder welke voorwaarden initiatieven gestart 

kunnen worden. De voorwaarden worden verdeeld in ‘algemene voorwaarden’ en ‘voorwaarden per 

zone’. De algemene voorwaarden kunnen ruimtelijk, financieel, technisch, prioritair of procesmatig 

van aard zijn. Hieronder wordt eerst ingegaan op de algemene voorwaarden. Vervolgens wordt de 

totstandkoming van de zones en de voorwaarden per ‘zone’ toegelicht in respectievelijk paragraaf 

2.2 en paragraaf 2.3.  

Algemene voorwaarden duurzame opwek 

Ruimtelijk  

• De ontwikkeling van een initiatief voor het opwekken van duurzame energie heeft invloed 

op andere initiatieven in een mogelijke ontwikkelzone. Indien er meerdere initiatieven zijn 

in dezelfde zone geeft de gemeente de voorkeur aan bundeling van initiatieven in één 

project. 

• Bij ontwikkeling van een hernieuwbaar energieproject moet de huidige functie worden 

meegenomen in de afweging. 

• Er moet zoveel als mogelijk een combinatie worden gemaakt met minimaal één ander 

thema zoals recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, bodemdaling, 

landschapsversterking etc.  

• De ruimtelijke kwaliteit van een gebied moet zoveel mogelijk behouden blijven of zelfs 

versterkt worden. 

• Ontwikkeling van zonnevelden of windturbines mag de kernkwaliteit van een gebied geen 

onevenredige schade toebrengen. 

• Bij de afweging van een initiatief moet ook rekening worden gehouden met inpassing van 

bijbehorende elementen zoals omvormers of trafohuisjes.  

• Er geldt een monitoringsverplichting voor initiatiefnemers van grootschalige windturbines 

en van zonnevelden groter dan 10 ha. Door middel van periodieke verslaglegging dienen 

initiatiefnemers aan te tonen dat de projecten blijven voldoen aan de gestelde 

voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van windturbinegeluid of ten aanzien van de 

vereiste koppelingen bij een zonnepark met thema’s als bodemdaling of biodiversiteit. 

Initiatiefnemers van deze projecten voeren daarnaast een nulmeting uit van de betreffende 

effecten. 

Financieel 

• Voor ieder initiatief geldt dat een participatieplan moet worden opgesteld en een voorstel 

voor financiële participatie moet worden ingediend. 

Technisch 

• Er moet rekening worden gehouden met de huidige en toekomstige capaciteit van het 

elektriciteitsnetwerk. Door zowel op zonne-energie als windenergie in te zetten wordt de 

capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter benut. Bovendien biedt een combinatie van 

wind- en zonne-energie op jaarbasis meer evenwicht in aanbod van en vraag naar 

elektriciteit. Initiatiefnemers op locaties waar zowel wind- als zonne-energie mogelijk is 

dienen aan te tonen dat de ontwikkeling van de ene techniek de ontwikkeling van de 

andere techniek op dezelfde locatie niet uitsluit. Daarnaast wordt van deze initiatiefnemers 

verwacht dat zij de mogelijkheden voor een combinatie van wind- en zonne-energie op 

deze locaties onderzoeken.    
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Prioritair 

• Zon op dak wordt gezien als iets waar het sterkst op moet worden ingezet in Woerden. Het 

gaat om al het geschikte dakoppervlak, onafhankelijk van de locatie (in het buitengebied of 

juist in de stedelijke context).  

• Bij afweging voorkeur voor windturbines boven zonnevelden: Wind neemt minder 

functionele ruimte in beslag dan zon. Er moet bij deze ontwikkelingen wel goed gekeken 

worden naar de opstelling met de minste impact op de openheid van het landschap. Wind 

kan namelijk een grotere impact hebben op het landschap dan zon.  

Procesmatig 

• De planologische toestemming voor de bouw en het gebruik van een zonneveld of een 

windpark wordt voor bepaalde tijd verleend. Daarmee wordt zeker gesteld dat de 

activiteiten een tijdelijk karakter hebben.  

• Op basis van het afwegingskader worden bepaalde zones opengesteld voor het indienen 

van omgevingsvergunningaanvragen. Bij de aanvraag moet door middel van een analyse 

voor de betreffende locatie worden aangetoond dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 

• Zie de Hoofstuk 3 en de bijlage Procestrechter voor meer informatie over het te doorlopen 

proces. 

Algemene voorwaarden Wind  

Technisch  

• Er worden twee typen windturbines onderscheiden: kleine windmolens (boerenmolens van 

circa 15 kW en ashoogte max 15 meter) en grootschalige windturbines.  

• Er gelden restricties voor veiligheid en milieu. Hierbinnen mogen geen windturbines 

ontwikkeld worden. Deze restricties gaan naast veiligheidsmarges ook over afstanden voor 

geluidsoverlast en slagschaduw. De restrictie met betrekking tot afstanden is afhankelijk 

van het type turbine. Om geluidshinder te beperken heeft gemeente Woerden ervoor 

gekozen om een strengere geluidsnorm te hanteren dan wettelijk is opgelegd. In de bijlage 

Restricties wordt uitgelegd dat de wettelijke geluidsnorm voor geluid door windturbines 

(47 dB (Lden)) is te vertalen naar een afstand van 300 meter bij losse bebouwing en 500 

meter voor woonkernen. Dit is een vuistregel; bij een meer concrete windlocatie moet 

altijd onderzoek gedaan worden of de norm niet overschreden wordt. Hierin spelen 

namelijk ook andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de overheersende windrichting. 

Gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse bebouwing 

en 500 meter bij woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken. Dit heeft 

invloed op de locaties waar in theorie mogelijkheden zijn voor windturbines. Meer 

informatie hierover is opgenomen in de bijlage Restricties. 

• In de Provinciale Omgevingsverordening Utrecht zijn beleidsregels opgenomen voor 

windenergie. Er zijn gebieden benoemd waar specifieke bescherming geldt voor natuur, 

stilte, cultuur of een andere bescherming. Het karakter van deze regelgeving is dat een 

toets zou moeten uitwijzen of er daadwerkelijk een significant effect is op deze 

beschermde gebieden.  

• Voor kleine windmolens met een rotordiameter gelijk of groter dan 2 m is het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (en de ministeriële Activiteitenregeling milieubeheer) van 

toepassing. 

Ruimtelijk 

• Wanneer verschillende windparken worden gerealiseerd in het open landschap en binnen 

10 km afstand van elkaar, bestaat volgens het PlanMER Omgevingsvisie provincie Utrecht 

het risico van visuele interferentie (vakterm). Om dit te voorkomen mogen windparken in 
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het open landschap binnen deze afstand van elkaar maximaal 10% afwijken in tiphoogte. 

Daarnaast vindt er altijd afstemming plaats met buurgemeenten. 

• De gemeente heeft een voorkeur voor een rij-opstelling; er worden geen mogelijkheden 

geboden voor een cluster-opstelling. 

Financieel 

• Initiatiefnemers moeten in ieder geval de gedragscode Wind op Land van 

brancheorganisaties NWEA onderschrijven en aan de bijbehorende voorwaarden voldoen. 

Procesmatig 

• Grootschalige windturbines zijn vanaf grote afstand zichtbaar. Grootschalige wind moet 

daarom altijd bovenlokaal (met buurgemeenten) worden afgestemd. 

• Initiatiefnemers van grootschalige windprojecten publiceren jaarlijks een rapportage over 

ontvangen klachten en klachtenafhandeling. 

Algemene voorwaarden zon 

Technisch 

• In de gemeente zijn voor zonnevelden ‘toetsingsvlakken’ aanwezig. Voor concrete 

initiatieven dient getoetst te worden of deze niet in strijd zijn met de betreffende waarden 

die worden beschermd, zoals cultuurhistorie of natuurwaarden. Uit deze vlakken kunnen 

beperkingen en/of voorwaarden voortkomen voor zonne-energie projecten. Voorbeelden 

van generieke waarden in de gemeente zijn Unesco Werelderfgoed (cultuurhistorie) en 

Weidevogelgebieden (natuurwaarden). 

• Er mogen geen zonnevelden worden ontwikkeld in Natuurnetwerk Nederland gebieden of 

Natura 2000 gebieden.  

• In het open landschap geeft de gemeente de voorkeur aan zonnevelden die niet hoger zijn 

dan 1,5 m, zodat men over de panelen heen kan kijken. De maximaal toegestane hoogte 

voor zonnevelden is 2,5 m. Wanneer er sprake is van een zonneveld hoger dan 1,5 m dient 

er onderbouwd te worden waarom dat het geval is en met welk thema er een koppeling 

plaatsvindt. 

 

Ruimtelijk 

• Er wordt een onderscheid gemaakt in kleinschalige zonnevelden bedoeld voor eigen 

gebruik (max. 1 hectare1) en grootschalige zonnevelden (>1 hectare).  

• Er moet een combinatie worden gemaakt met minimaal één van de thema’s die in de 

betreffende zone spelen, zoals recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, bodemdaling, 

landschapsversterking etc. 

• Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met bodembederf, in het bijzonder in 

zones waar sprake is van bodemdroogte en/of de bodemecologie onder druk staat. Het is 

in deze zones mogelijk om de effecten op de bodem te beperken door te kiezen voor 

zuidgeoriënteerde rijen panelen, waarbij voldoende ruimte wordt vrijgehouden onder de 

panelen. Desondanks mogen de panelen maximaal 2,5 m hoog komen. Bij een oost-west 

opstelling is er altijd sprake van een negatieve invloed op de bodem, ongeacht de ruimte 

die vrij blijft onder de panelen. Er komt bij deze paneel oriëntatie immers weinig zonlicht 

tot de bodem en het regenwater wordt in te hoge mate ongelijkmatig verdeeld. Oost-west 

georiënteerde panelenrijen komen bij voorkeur maximaal 1,5 m hoog, zodat men 

 
 
1 Concept PARK-advies RES, geeft aan 2 hectare als kleinschalig. Met aanscherping vanuit veenweide in beweging is dit 
teruggebracht tot maximaal 1 hectare wegens het kleinschalige karakter van het landschap 



   Gemeente Woerden 

P10 

eroverheen kan kijken. Tenslotte dient men ook rekening houden met Wet 

Bodembescherming (in verband met draagconstructies). 

• Het inpassen van een zonneveld blijft altijd een locatiespecifieke aangelegenheid. Hierbij 

moet aandacht besteed worden aan de structuur van het onderliggende landschap en aan 

de randen van het zonneveld. Afscheidingen kunnen gemaakt worden door wallen, lage 

begroeiing, sloten of hekwerken. Hierbij geldt dat bij open landschappen de omheining 

niet boven de 1,5 m uit dient te komen.   

Financieel 

• Initiatiefnemers moeten in ieder geval de gedragscode Zon op Land van 

brancheorganisatie Holland Solar onderschrijven en aan de bijbehorende voorwaarden 

voldoen. 

Criteria bij nader onderzoek 

In het afwegingskader worden verschillende zones beschreven. Per zone wordt aangegeven wat de 

draagkracht is voor grootschalige opwek door zon of wind. Ook binnen iedere zone is er een 

variëteit in landschap, schaal, richting of functie. Voordat er kan worden overgegaan op verdere 

stappen richting ontwikkeling zal de gemeente inzichtelijk maken hoe er rekening moet worden 

gehouden met meerdere landschappelijke criteria (conform het planMER ontwerp provinciale 

omgevingsvisie). Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een beeld van de vervolgvragen die de 

gemeente gaat uitwerken per zone. 

• In welke mate wordt de leesbaarheid van het landschap beïnvloed?  

• In welke mate wordt de openheid van het gebied beïnvloed?  

• In welke mate wordt de schaal van het landschap beïnvloed? 

• In welke mate worden de zichtlijnen in het landschap beïnvloed? 

• In welke mate blijft het reliëf van het landschap leesbaar? 

 

Door een grondige landschappelijke analyse uit te voeren op basis van simulaties vanuit meerdere 

zichtpunten kan er een meer gegrond antwoord op deze vragen komen. 

2.2 Totstandkoming zones  
Ten behoeve van het afwegingskader is het grondgebied van gemeente Woerden ingedeeld in 

verschillende zones (zie Figuur 1 hieronder). De algemene voorwaarden van paragraaf 2.1 gelden 

voor alle zones op de kaart. De zones zijn op basis van een aantal stappen tot stand gekomen:  

• Allereest is een zonering tot stand gekomen op basis van de eerste inloopavonden met 

bewoners. Bewoners is gevraagd te reageren op verschillende verhaallijnen van 

energieopwekking. Daarbij zijn bewoners gevraagd naar het ‘waarom’. Waarom zien zij op 

bepaalde plekken draagkracht? Of waarom juist niet? Vaak leggen bewoners de link tussen 

een functie: ‘langs de snelweg’ of ‘dichtbij bebouwing’. Zo is bijvoorbeeld zone H ‘langs de 

snelweg’ en zone A ‘de stadsrand’ tot stand gekomen, maar ook het onderscheid 

bebouwing en open landschap kwam hieruit naar voren.  

• De zoneringen zijn aangescherpt op basis van landschappelijke eigenschappen in overleg 

met landschapsexperts. Zo hebben de gebieden in het open landschap een verschillende 

structuur en maatvoering; zone D is een oeverwallenlandschap en heeft een andere 

structuur dan zones die een veenweidelandschap beslaan. Ook zijn er verschillen in de 

verkavelingspatronen te onderscheiden, soms in relatie tot de ligging van de linten. 

Bovendien zijn sommige historische verkavelingen meer intact. Er is dus meer onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende zones ‘open landschap’.  
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• Tevens zijn, wederom in gesprek met landschapsexperts en erfgoedexperts, de zones 

aangescherpt op basis van de specifieke opgaven of waarden die in het gebied gelden. Zo 

wordt gebied J gekenmerkt door lagere waarden in biodiversiteit dan zone B.    

• De zones zijn dus tot stand gekomen vanuit functionele, ruimtelijke en landschappelijke 

aspecten. De zones zijn kortgezegd ingedeeld op basis van functies (bebouwd/agrarisch 

etc.), schaalgrootte van het landschap (open, besloten) en richting of structuur van het 

landschap. 

De begrenzing van de zones is indicatief. Voor de locaties in het grensgebied van de zones 

stadsrand (A) of lintbebouwing (I), geldt als richtlijn dat de bebouwingszones ongeveer 200 meter 

rondom de bebouwing fysieke gelden. Bij ontwikkelingen op grotere afstand gelegen in het open 

landschap, moet wel altijd nog getoetst worden wat dit betekent voor het horizonbeeld van 

omwonenden.  

 

 
Figuur 1. Indeling zones op kaart.  
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2.3 Voorwaarden per locatie 
Per zone wordt aangegeven wat de draagkracht is voor (grootschalige) opwek door zon- of wind. 

Per zone wordt er daarnaast verwezen naar thema’s die (kunnen) raken aan de opwek van 

duurzame energie.  

A: Stadsrandzone 

• Geen grootschalig of kleinschalig wind 

• Geen grootschalig zon 

• Kleinschalige zonnevelden mits goed ingepast in landschapskarakteristieken  

o Geen invloed op de beleving van het open landschap 

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m 

o Voorkeur zuidopstelling, iets boven de grond, om bodembederf te voorkomen  

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Kleinschalige zonnevelden waarbij sprake is van invloed op de beleving van het open 

landschap worden alleen toegestaan i.c.m. recreatieontwikkeling.  

• Ontwikkeling van kleinschalig zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan de 

thema’s die hier spelen: 

o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld in A1 en A2  

B: Open landschap: gaaf veenweide landschap met ontginningslinten 

• Geen grootschalig wind 

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Ontwikkeling van grootschalig zon moet gekoppeld worden aan in ieder geval één van de 

thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet geschaad 

worden 

o Bodemdaling in B3, B4, B5, B6 en B7 

o Droogte in B5, B8  

o Hoge waarden van biodiversiteit (B3, B4, B5 en B6)  

o Veel cultuurhistorische elementen en lijnen aanwezig  

o In (B3) hoge archeologische waarden onder het maaiveld  

o In deze zone is een waterbergingsopgave aanwezig (B3, B4, B5, B6)  

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken 

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m hoog  

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen, in de 

gebieden met droogte 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap  

o Geen sloten dempen 
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• Ontwikkeling van kleinschalig zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in 

ieder geval één van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze 

thema’s niet geschaad worden  

o Bodemdaling in B3, B4, B5, B6 en B7 

o Droogte in B5, B8  

o Hoge waarden van biodiversiteit (B3, B4, B5 en B6)  

o Veel cultuurhistorische elementen en lijnen aanwezig  

o In (B3) hoge archeologische waarden onder het maaiveld  

o In deze zone is een waterbergingsopgave aanwezig (B3, B4, B5, B6)  

C: Open landschap: gaaf veenweide landschap met bijzondere ligging verdichte kernen 

• Geen grootschalig wind 

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Ontwikkeling van grootschalig zon alleen toegestaan in zone C12 en mits er geen 

kleinschalige projecten in dezelfde polder plaatsvinden. De ontwikkeling moet daarnaast 

gekoppeld worden aan in ieder geval één van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen 

de waarden van deze thema’s niet geschaad worden  

o Bodemdaling in C12 en C13  

o Droogte in C24 en C11   

o Hoge waarden van biodiversiteit in C 24  

o Lage waarden van biodiversiteit in C11  

o Veel cultuurhistorische elementen aanwezig  

• Geen grootschalig zon, behalve in zone C12, mits er geen kleinschalige projecten in 

dezelfde polder plaatsvinden 

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken  

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m hoog  

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen, in de 

gebieden met droogte en/of lage waarden in biodiversiteit 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden  

o Bodemdaling in C12 en C13  

o Droogte in C24 en C11   

o Hoge waarden van biodiversiteit in C 24  

o Lage waarden van biodiversiteit in C11  

o Veel cultuurhistorische elementen aanwezig  

D: Open landschap: oeverwallen landschap met dijken en kernen 

• Geen grootschalig wind 

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 
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• Ontwikkeling van grootschalig zon moet gekoppeld worden aan in ieder geval één van de 

thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet geschaad 

worden  

o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld (D17, D14, D16) 

o Lage biodiversiteit (D16, D17, D15) 

o Hoge biodiversiteit? (D14) 

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken 

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m hoog 

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen, in de 

gebieden met lage waarden in biodiversiteit 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Op minder open plekken kan het omkaderd worden met beplanting 

o Geen sloten dempen 

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden  

o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld (D17, D14, D16) 

o Lage biodiversiteit (D16, D17, D15) 

o Hoge biodiversiteit? (D14) 

E: Open landschap: versnipperd veenweide landschap 

• Geen grootschalig wind 

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Ontwikkeling van grootschalig zon moet gekoppeld worden aan in ieder geval één van de 

thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet geschaad 

worden  

o Ontwikkeling recreatiezone  

o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld 

o Hoge waarden van biodiversiteit E18  

o Geluidsoverlast aanwezig E18 en E19  

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken  

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m 

o Voorkeur zuidopstelling, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden  

o Ontwikkeling recreatiezone  

o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld 

o Hoge waarden van biodiversiteit E18  

o Geluidsoverlast aanwezig E18 en E19  
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F: Spoorzone: 

• Grootschalig wind in rij-opstelling  

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Geen grootschalig zon 

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken  

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m 

o Voor zonneparken langs het spoor geldt geen maximale omvang in ha. maar een 

nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg (bv. 50 m breed over een 

lengteafstand langs de weg van 500 m).  

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen in de 

gebieden met lage waarden in biodiversiteit. 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden  

o Hoge waarden van biodiversiteit (F22)  

o Lage waarden van biodiversiteit (F21)  

o Geluidsoverlast aanwezig  

G: Bebouwing algemeen 

• Geen grootschalig of kleinschalig wind  

• Geen grootschalig zon 

• Zon op dak maximaal  

• Zon boven parkeerplaatsen en andere (kleinschalige) toepassingen van zon geïntegreerd in 

de bebouwing. 

• In deze zone gelden toetsingskaders voor zon op monumentale daken 

H: A-/N-wegzone 

• Grootschalig wind in rij-opstelling, mits afgestemd met buurgemeenten  

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Grootschalig zon alleen in zone H23 

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken  

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m 

o Voor zonneparken langs de A-weg geldt geen maximale omvang in ha. maar een 

nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg (bv. 50 m breed over een 

lengteafstand langs de weg van 500 m).  

o Voor zonneparken langs de N-weg geldt wel de maximale omvang van 1 ha. maar 

daarnaast geldt ook een nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg  

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond wegens bodembederf, in de gebieden 

met lage waarden in biodiversiteit 
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o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Zon op geluidsschermen  

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden 

o Lage waarden van biodiversiteit (H22) 

o Geluidsoverlast aanwezig  

o Cultuurhistorische waarden H23 

I: Lintbebouwing 

• Zone is als richtlijn 200 m breed. Uitgangspunt hierbij is zicht op open landschap. Op 

specifieke locaties kan de breedte minder zijn door reeds bestaande visuele 

onderbrekingen 

• Geen grootschalige wind 

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Geen grootschalige zonnevelden  

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken  

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m  

o Voorkeur zuidopstelling, iets boven de grond om bodembederf te voorkomen 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen  

o En mogen de volgende waarden niet schaden:  

▪ Cultuurhistorische waarden  

▪ Archeologische waarden  

J: Open landschap: veenweidegebied in de dynamische zone  

• Grootschalig wind in rij-opstelling, mits afgestemd met buurgemeenten  

• Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik 

o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel 

o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd 

• Ontwikkeling van grootschalig zon alleen toegestaan mits er geen kleinschalige projecten 

in dezelfde polder plaatsvinden. De ontwikkeling moet daarnaast gekoppeld worden aan in 

ieder geval één van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze 

thema’s niet geschaad worden 

o Lage waarden van biodiversiteit (J8) 

o Geluidsoverlast aanwezig  

o Ontwikkeling van recreatieve zone  

• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, mits goed ingepast in 

landschapskarakteristieken 

o Maximaal 2,5 m hoog, bij voorkeur 1,5 m hoog 

o Enkel zuidopstellingen, iets boven de grond wegens bodembederf, in de gebieden 

met lage waarden in biodiversiteit. 
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o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan 

o Panelen in de richting van het landschap 

o Geen sloten dempen 

• Ontwikkeling van zon buiten eigen gebruik moet gekoppeld worden aan in ieder geval één 

van de thema’s die hier spelen. Bovendien mogen de waarden van deze thema’s niet 

geschaad worden: 

o Lage waarden van biodiversiteit (J8) 

o Geluidsoverlast aanwezig  

o Ontwikkeling van recreatieve zone  

o Geen sloten dempen  

2.4 Prioritering 
In de beschrijving van de verschillende zones (A-J) wordt niet ingegaan op een voorkeursvolgorde 

voor gebieden die als eerste zouden moeten worden benut voor de opwek van duurzame energie. 

Tijdens meerdere sessies met bewoners en experts is het gegaan over de gebieden die als eerste of 

juist als laatste opengesteld zouden moeten worden voor vergunningverlening van projecten voor 

duurzame opwek. Deze volgorde kan voor zon en wind verschillend zijn. Dit afwegingskader maakt 

het enerzijds makkelijker om te reageren op initiatieven in de gemeente. Anderzijds kan er gekeken 

worden welke locaties actief gestimuleerd kunnen worden om invulling te geven aan de opgave 

duurzame energie opwek die in de RES beschreven staat. Voor alle zones blijven de voorwaarden 

zoals hiervoor beschreven gelden.  

Er is in de prioritering een vierdeling gemaakt: 

1. Zones die worden opengesteld voor vergunningverlening 

2. Zones die worden onderzocht ten behoeve van realisatie voor 2030 

3. Zones die pas worden onderzocht als de gestelde doelen niet worden gehaald 

4. Zones die worden uitgesloten en ook niet worden onderzocht  

Deze vier categorieën worden hieronder op kaartmateriaal gepresenteerd: 
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Figuur 2. Voorkeurszones  

 

 

Figuur 3. Verdiepend onderzoek nodig, realisatie voor 2030.  
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Figuur 4. Zones worden pas open gesteld als de hernieuwbare energiedoelen niet worden gehaald. 

 

 
Figuur 5. Zones die zijn uitgesloten als zoekgebied voor hernieuwbare energie.  

 

Het meest relevant zijn de zones in categorie 1. Deze zullen immers als eerste worden opengesteld 

voor eventuele ontwikkelingen (met inachtneming van de gestelde voorwaarden). De indeling van 

de zones in één van de vier categorieën kan gedurende de tijd veranderen. Zo kunnen zones die in 
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eerste instantie nog niet worden opengesteld voor ontwikkelingen na verloop van tijd toch ook in de 

eerste categorie met hoogste prioriteit komen: 

• Het kan zijn dat er verdiepend onderzoek nodig is om de draagkracht van het landschap in 

een bepaalde zone te bepalen. 

• Het kan zijn dat de benodigde hoeveelheid opwek groter of kleiner wordt. Dit kan van 

invloed zijn op de inzet die nodig is van de gemeente. Sommige zones kunnen hierdoor in 

een latere fase toch worden opengesteld voor vergunningverlening (met inachtneming van 

de gestelde voorwaarden). 

• Het kan zijn dat nieuw onderzoek nieuwe inzichten geeft. Naar aanleiding van dergelijk 

onderzoek kan een zone een andere positie op het kader krijgen. 

 

Op basis van de informatie die tijdens de bewonerssessies en de expertsessies is opgehaald is de 

volgende verdeling van de zones over de vier categorieën gemaakt:  

Voorkeursvolgorde 

1. Voorkeurszones:  

a. Zon op dak, hoogste prioriteit conform de landelijke zonneladder (zone G) 

b. Kleinschalig wind voor eigen gebruik (zone I)  

c. Kleinschalig zon voor eigen gebruik (zone I) 

d. Grootschalig en kleinschalig zon op geluidsschermen en bermen (H23 -snelweg).  

e. Grootschalig en kleinschalig zon langs het spoor (zone F) 

2. Zones waar nog verdiepend onderzoek moet plaats vinden ten behoeve van realisatie voor 

2030 

a. Grootschalig wind in de dynamische zone (J- open landschap) 

b. Grootschalig zon in de dynamische zone (J- open landschap) 

3. Onderzoek naar zones; deze zones worden pas opengesteld voor vergunningverlening als 

de voorkeurzones niet worden benut en daarmee de energiedoelen in gevaar komen: 

a. Grootschalig zon in het open landschap: Onderzoek vanuit Ruimtelijke 

ordeningstak van de gemeente voor grootschalig zon in combinatie met recreatie-

ontwikkeling, bodemdalingsopgave etc. Hierbij wordt tevens onderzocht waar 

precies deze opgaven zouden kunnen worden ingevuld. Bij de afweging van een 

grootschalig zonneveld wordt nadrukkelijk benoemd dat deze in één van de 

polders van D, E, C of B gaat komen. Vanuit het traject met de bewoners is de 

voorkeursvolgorde binnen deze polders van hoog naar laag: 

i. Zone D 

ii. Zone E 

iii. Zone C 

iv. Zone B  

b. Wind langs de N-weg of de spoorlijn: hiervoor is verdiepend onderzoek nodig. 

Bovendien is deze voorkeur sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van wind in de 

dynamische zone. Als er windturbines langs de snelweg komen is het onwenselijk 

om in de spoorzone of de N-weg zone ook windturbines te plaatsen. 

4. Uit te sluiten zones: deze zones worden uitgesloten en voorlopig ook niet onderzocht: 

a. Wind in het open landschap, uitgezonderd zone J.  

b. Grootschalig zon en wind in de stadsrandzone.  

 

Zie in het schema op de volgende pagina de voorkeursvolgorde in het groot weergegeven. 
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Figuur 6. Voorkeursvolgorde.  



   Gemeente Woerden 

P22 

Extra onderzoek 

Mede op basis van de uitkomsten van het participatieproces en gesprekken met experts, zijn nog 

extra onderzoeksvragen opgesteld. Deze lijst is niet uitputtend. Op basis van de uitkomsten van 

deze onderzoeken kunnen bepaalde zones die voorlopig niet worden opengesteld voor 

ontwikkelingen toch een ‘stapje naar boven’ verplaatsen. 

Onderzoeksvragen: 

1. De wijze waarop grote windturbines in het landschap worden beleefd is vooraf moeilijk in 

te schatten. Landschappelijk onderzoek door middel van simulaties moet hier inzicht in 

geven en nadere richtlijnen bieden voor de plaatsing en de aan te houden afstanden.   

2. Door middel van ontwerpend onderzoek, met participatie van onder andere de bewoners 

van Reijerscop en landschappelijke organisaties, kan de maximale draagkracht van zone J 

voor het aantal windmolens en het aantal hectares zonneveld worden bepaald. Dit 

verdiepende onderzoek vindt op relatief korte termijn plaats om realisatie vóór 2030 

mogelijk te maken. 

3. De maximaal toelaatbare breedte van kleinschalige zonneparken langs Spoor, N-weg en A-

weg, dient te worden bepaald middels een landschappelijke draagvlakstudie. 

4. Hoe moeten windturbines worden geplaatst (en op welke minimale hoogte) opdat 

weidevogels er niet door worden gehinderd?  

5. Welke organisatie is nodig om tot kavelruil te komen waardoor boeren die willen stoppen 

kunnen bijdragen aan een zonneveld en boeren die hun bedrijf willen voortzetten naar 

geschikte gronden kunnen verplaatsen.    

6. Hoe duurzaam zijn zonnepanelen en windturbines nu? Hoeveel CO2 is er nodig voor de 

productie van de panelen en turbines? Hoelang gaan ze mee?  
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3. Participatie 

3.1 De totstandkoming van een initiatief 
Hieronder is een stapsgewijze beschrijving gegeven van de totstandkoming van een initiatief voor 

hernieuwbare energie ontwikkeling. Zie de bijlage Procestrechter voor een uitgebreide beschrijving 

van het te doorlopen proces. 

 

1. Een initiatief wordt voorbereid in samenwerking tussen grondeigenaren en de omgeving, die in 

het proces is vertegenwoordigd door een energiecoöperatie. De initiatiefnemer neemt contact 

op met de gemeente, zodat de gemeente een projectleider kan toewijzen die het 

participatieproces coördineert. Samen met de omgeving wordt een projectvoorstel ontworpen. 

2. Een initiatiefnemer heeft de inspanningsverplichting zich ervan te vergewissen of er andere 

aangrenzende initiatieven in voorbereiding zijn. Als dat het geval is komen zij samen tot één 

gezamenlijk project- en participatieplan. 

3. Een uitgebreid tplan, opgesteld in samenwerking met de omgeving en de projectleider vanuit 

de gemeente, wordt ingediend bij de gemeente en voldoet aan de randvoorwaarden die in het 

afwegingskader grootschalige opwek zijn beschreven. Daarnaast is beschreven hoe er extra 

waarde wordt gecreëerd aan de thema’s die er spelen.. 

4. Het initiatief wordt getoetst en gescoord. De gemeente toetst naast het beleid voor 

grootschalige zonne- en windenergie ook op andere ruimtelijke en maatschappelijke thema’s. 

De gebieden zoals vastgelegd in het afwegingskader worden niet nader opgedeeld. De 

gemeente bepaalt of een plan voldoende is om door te gaan met het traject richting indienen. 

5. In het geval verscheidene initiatieven worden ingediend voor één gebied heeft gemeente 

Woerden de mogelijkheid een maximale draagkracht voor een gebied vast te stellen.  

3.2 De verschillende fases van een initiatief 
 

1. Gemeente Woerden onderscheidt de volgende fasen in ontwikkeling en exploitatie van een  

project voor de opwek van duurzame energie:  

• Voorbereidingsfase: de fase waarin het voornemen wordt uitgewerkt, een 

participatietraject met de omgeving wordt gestart en onderzoeken worden uitgevoerd. 

Het einde van de voorbereidingsfase is het indienen van het uitgebreid projectplan 

• Vergunningenfase: de fase waarin ruimtelijke toestemming en overige 

vergunningaanvragen worden voorbereid en ingediend en waarin een 

vergunningprocedure wordt doorlopen 

• Bouwfase: de fase waarin de installaties voor de opwek van duurzame elektriciteit worden 

gebouwd. 

• Exploitatiefase: de fase waarin de windturbines en zonnevelden stroom leveren 

2. De betrokkenheid van bewoners start vroeg in de voorbereidingsfase. In overleg met de 

projectleider vanuit de gemeente stelt de initiatiefnemer een participatieplan vast, waarin in 

ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten: 

• Projectbeschrijving en begrenzing van het gebied waarbinnen omwonenden worden 

betrokken bij de voorbereiding van de ruimtelijke ontwikkeling 

• Inzet van communicatiemiddelen 

• Planning van participatiemomenten op hoofdlijnen 

3. Bij de vergunningverlening beoordeelt de gemeente een aanvraag op de volgende aspecten: 

• In hoeverre het plan aansluit op de karakteristieken van het gebied 
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• In hoeverre het een bijdrage levert aan een klimaatbestendig Woerden 

• In hoeverre gebruik gemaakt wordt van circulaire materialen 

• In hoeverre er meerwaarde wordt gecreëerd voor de omgeving 

• In hoeverre er betrokkenheid is van inwoners en belanghebbenden 

4. Uiterlijk voordat het ruimtelijk besluit voor een duurzame energieproject in ontwerp wordt 

gepubliceerd, moeten afspraken over financiële participatie zijn opgenomen in een 

overeenkomst 

3.3 De betrokkenheid van bewoners 
Gemeente Woerden wil dat inwoners en belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij 

projecten rondom duurzame energie opwek. Dat wordt aangeduid als procesparticipatie. Dit kader 

beschrijft hoe dit proces moet verlopen en wat de rollen van de initiatiefnemer en de gemeente zijn.  

 

1. De kring van belanghebbenden bij een ruimtelijk besluit over de opwek van duurzame energie 

bestaat uit enkele groepen. Gemeente Woerden maakt hierbij het volgende onderscheid: 

• Direct omwonenden – Een windturbine is te horen, of het zonneveld is te zien, vanuit de 

woning of in de directe omgeving van de woning. Als uitgangspunt voor het open 

landschap wordt voor windenergie gedacht aan 1.000 / 1.500 m van een windturbine, en 

voor zonnevelden aan 250 meter vanuit de buitenranden van het zonneveld (bij 

afwezigheid van groene afscherming). In het geval deze afstand hele woonwijken bevat, 

wordt per geval en samen met de projectleider vanuit de gemeente bekeken wat een 

logisch gebied zou zijn. Gemeentegrenzen zijn niet leidend voor afbakening van de groep 

direct omwonenden. 

• Gebied – De windturbine of het zonneveld bevindt zich niet in de directe nabijheid van een 

woning of bedrijfslocatie, maar heeft wel effect op iemands leefomgeving. Over het 

algemeen kan hiervoor een wijk of dorp gekozen worden. Dit kan uitgebreid worden tot de 

gehele landschappelijke zone van het afwegingskader, als dit traject invloed heeft op 

mogelijke toekomstige trajecten elders in de betreffende zone. 

• Belangengroepen – Vanwege te beschermen belangen (landschap, natuur) vormen 

belangengroepen waarvan het werkgebied overlapt met het projectgebied een 

gesprekspartner voor de initiatiefnemers van duurzame energieprojecten. 

2. Ondanks de coördinerende rol van de projectleider vanuit de gemeente is de initiatiefnemer 

verantwoordelijk voor een participatieproces waarin inwoners worden betrokken bij de 

voorbereiding van een project. Een verslag van dit participatietraject moet worden ingediend 

bij de gemeente, gelijktijdig met het projectplan en de concept-vergunningaanvraag. Indien 

niet voldoende inspanningen zijn geleverd kan gemeente aandringen op aanvullende 

participatie  
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3.4 Financiële participatie 
Bij grootschalige initiatieven is het aanbieden van vormen van financiële participatie vereist. 

Gemeente Woerden wil dat bij ieder grootschalig project lokaal (mede)eigendom mogelijk wordt 

gemaakt waarbij lokale inwoners en bedrijven zijn georganiseerd in een energiecoöperatie. 

 

1. Gemeente Woerden faciliteert het proces waarin wordt gestreefd naar vijftig procent lokaal 

eigendom op projectniveau. Een energiecoöperatie is de meest geschikte vorm om het lokaal 

eigendom vorm te geven. De gemeente wil dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om 

daarin mee te doen, ongeacht financiële draagkracht. De vijftig procent lokaal eigendom levert 

de inwoners een evenredige zeggenschap en deling in de financiële revenuen (opbrengsten) op. 

2. Initiatiefnemers van wind- en zonprojecten stellen vroegtijdig een participatievoorstel op dat 

met de omgeving wordt besproken tijdens het participatietraject. In het participatievoorstel 

wordt toegelicht welke vormen van financiële participatie worden toegepast, naast het lokaal 

(mede) eigendom. Te denken valt aan de opzet van een omgevingsfonds, een obligatieregeling, 

een individuele tegemoetkoming voor omwonenden of een combinatie van deze vormen.  

3. Gemaakte afspraken over financiële participatie worden vastgelegd in een 

omgevingsovereenkomst, als sluitstuk van het gebiedsproces. Deze overeenkomst wordt 

gesloten met vertegenwoordigers uit het gebied en heeft een symbolische functie. Indien nodig 

worden afspraken over financiële participatie aanvullend vastgelegd in een privaatrechtelijke 

overeenkomst tussen vergunninghouder(s) en het bevoegd gezag.  

4. Bij de ontwikkeling van windenergie wordt een sociale grondvergoeding toegepast. Dit geeft 

ruimte om op een optimale opstelling met windturbines uit te komen. 
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3. Bijlagen  
 

Externe bijlagen bij dit afwegingskader: 

• Bijlage Procestrechter 

• Bijlage Restricties 

 



bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

Bij de plaatsing van windturbines is veiligheid voor 
de omgeving belangrijk. De restricties van wind 
hebben direct invloed op de mogelijke plaatsing 
van een turbine. Ook in de zones waar potentie 
gezien wordt voor wind (zoals zone langs snelweg) 
moet er rekening worden gehouden met de 
veiligheidseisen. Deze kaart laat de zones zien waar 
wind niet geplaatst kan worden. De voorwaarden 
zijn niet allesomvattend: met sommige extra 
veiligheidsmaatregelen voor de turbine of een ander 
type turbine kan er soms toch een ontwikkeling 
plaatsvinden. 

Vanuit verschillende wet- en regelgeving wordt 
deze omgeving beschermd op veiligheid en geluid. 
In het Handboek Risicozonering Windturbines  is 
beschreven op welke onderwerpen de veiligheids- 
en geluidsnormeringen betrekking hebben op het 
plaatsen van windturbines en tevens zijn hierin 
richtlijnen beschreven op welke wijze deze regels 
vertaald kunnen worden naar ruimtelijke afstanden 
ten opzichte van een bron. De rekenregels zijn 
gebaseerd op de afmetingen van de mast en de rotor 
van de turbine. Voor het berekenen zijn wij uitgegaan 
van een referentieturbine Vestas v -150 (zie volgende 
pagina). 

6.1 Restricties wind (veiligheid en milieu)

6. Bijlagen

In de bijlage worden kaarten van verschillende thema’s 
getoond. Ook wordt de relatie van die thema’s met 
duurzame opwek beschreven. 



Richtlijn
Het jaargemiddelde geluidsniveau Lden veroorzaakt 
door een windturbine of windpark mag bij een 
geluidsgevoelig object niet meer bedragen dan 47 
dB.  Het is onmogelijk om deze norm te vertalen 
naar een uniforme afstand, wegens afhankelijkheid 
van locatie. In overleg met NWEA  is voorgesteld om 
een minimale afstand van 500 meter te hanteren als 
vuistregel. Deze afstand is gebaseerd op ervaring 
uit eerdere windprojecten en niet gebaseerd op een 
strikt onderbouwde regel.  

Technische aspecten referentieturbine Vestas v-150
 » Type turbine:   5,6 MW 
 » Masthoogte van de turbine:  166 meter
 » Diameter van de rotor:  150 meter

De gemeente Woerden heeft in overleg met de GGD 
besloten om de geluidsafstand voor alle woningen 
(ook buiten woonkernen) minimaal op 500m te 
zetten. De kaart op de volgende pagina laat dat zien.

Zones waarin deze laag van invloed is:
Volledig:

 » Zone A: stadsrand, Zone G bebouwing, Zone 
I-lintbebouwing
 » Een deel (rekening mee houden):
 » Zone B, C, D, E open landschap, Zone F 

spoorzone, Zone H snelweg en zone J

Specificatie woonkernen (geluid) Bronnen met hinderzones

Bronobject

Kwetsbare bebouwing

Beperkt kwetsbare 
bebouwing

Wegen

Spoorwegen

Waterwegen

Risico-inrichting (industrie)

Buisleidingen 

Primaire waterkering

Laagvlieggebieden

Luchthaven

Losse woonbebouwing

Woonkernen

Hoogspanningsleidingen

Specificatie bronobject

Kwetsbare objecten 

Beperkt kwetsbare objecten

Rijkswegen (A), Spoorwegen(N), 
Stadsroutes (S) 

Spoorwegen voor personen 
of goederenvervoer en 
lightrailverbindingen

Vaarwegen

Objecten met een hinderzone 
(10-6)

Buisleidingen met gevaarlijke 
stoffen 

Kernzone primaire waterkering 
(excl. Voorliggende waterkering)

Laagvlieggebied 10 +10A

Civiele en militaire luchthavens

Woningen buiten woonkernen

Aaneengesloten woningen 
binnen een woonkern

Onder- en bovengrondse 
hoogspanningsinfrastructuur 
en geplande 
hoogspanningstrajecten

Imapct

Veiligheidsnorm

Veiligheidsnorm

Veiligheidsnorm

Veiligheidsnorm

Radarverstoring

Veiligheidsnorm

Veiligheidsnorm

Veiligheidsnorm

Hoogtebeperking

Hoogtebeperking

Geluidsnorm

Geluidsnorm

Veiligheidsnorm

Juridische status5

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Noodzakelijk voor vergunning 
(RWS)

Noodzakelijk voor vergunning 
(ProRail)

Noodzakelijk voor vergunning 
(RWS)

Bij ruimtelijke besluitvorming 
windturbines

Advies

Afhankelijk van beheerder

Regeling minimum 
vlieghoogten

Bij ruimtelijke besluitvorming 
windturbines 

Bij ruimtelijke besluitvorming 
windturbines

Bij ruimtelijke besluitvorming 
windturbines

Advies

Berekende 
afstand

241 m vanaf gevel

75 m vanaf gevel

75 m vanaf gevel

83 m vanaf hart 
spoorbaan

50 m vanaf rand 
vaarweg

Vastgestelde 
hinderzone

241 m vanaf 
buitenste lijn

Kernzone 50 m 
vanaf hartlijn 

Vastgestelde 
hinderzone

Vastgestelde 
hinderzone

300 m vanaf gevel

500 m vanaf gevel

241 m vanaf 
buitenste lijn

1 Handboek Risicozonering Windturbines, RVO 2014.
2 Wind op land/geluidsnormering, RVO 2019.
3 In overeenstemming van expertise van de NWEA, 2019. 
4 Referentieturbine Vestas v150, na overleg met NWEA.
5 Handboek Risicozonering Windturbines, RVO 2014.



Mogelijkheden wind bij 
geluidsbuffer van 500 m 

Achtergrond

Restricties omtrent 

veiligheid en milieu

Geluidszone woonkernen (500m)

Geluidszone losse bebouwing (500m)

Zone waar in theorie wind zou kunnen

Op basis van een 5,6 MW-turbine



bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

Beleid kan invloed hebben op de mogelijke plaatsing 
van een turbine. Naast regelgeving die betrekking 
heeft op de veiligheid en milieu zijn er nog meer 
beleidsregels die windenergie mogelijk niet 
toestaan. Nederland heeft onder ander gebieden 
benoemd waar specifieke bescherming geldt voor 
natuur, stilte, cultuur of een andere bescherming. 
Voor deze gebieden geldt veelal dat vanuit de 
vigerende provinciale verordeningen windenergie 
niet wordt toegestaan. Het karakter van deze 
regelgeving is dat een toets zou moeten uitwijzen 
of er daadwerkelijk een significant effect is op deze 
beschermde gebieden. Dit betekent dat er binnen 
deze beschermde gebieden mogelijk kansrijke 
plekken kunnen zijn waar windenergie mogelijk 
is. Provinciale regelgeving sluit deze gebieden in 
het huidige beleid uit als potentieel gebied. Via 
de Wet natuurbescherming worden specifieke 
natuurgebieden beschermd. Windenergieprojecten 
kunnen schadelijk zijn voor beschermde gebieden. 
Het betreft hier Natura 2000 gebieden en 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).  Voor gebieden 
in of nabij Natura 2000-gebied geldt dat onderzocht 
moet worden wat het significante effect is van een 
windturbineproject op de soorten waarvoor het 
Natura 2000-gebied is aangewezen. Het bevoegd 
gezag kan liggen bij het Rijk of de provincie. Voor NNN 
(Wet ruimtelijke ordening) geldt dat een windproject 
de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
gebied niet aantasten.  Het bevoegd gezag ligt bij de 
provincie.

6.2 Toetsingsvlakken wind

Beperkingen Stiltegebied

Beperkingen NNN

Beperkingen Natura 2000



Zone waar deze laag van invloed is:
Deels
- Zone B. Zone C, zone E, Z, Zone F spoorzone

De volgende mogelijke beperkingen zijn verkend:

Restrictie

Natuurnetwerk Nederland

Natura 2000

Werelderfgoed (Unesco)

Stiltegebied

Luchtvaart (CNS, Laagvliegruimte, 
Helikopterluchthaven, Luchthaven, Vlieggebied 
defensie, zweefvliegluchthaven)

Radar verstoringsgebieden

Reserveringsruimte infrastructuur en 
buisleidingen

Zend- en ontvangstlocaties

Veiligheidszones rondom 
munitie of explosieven 

Bevoegd

Provincie

Rijk

Rijk

Provincie

Rijk of Provincie

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Categorie

Natuur en ecologie

Natuur en ecologie

Cultuurhistorie

Geluidsbelasting

Toetsingsvlak

Hoogte waarboven een toets dient te 
worden gedaan 

Reserveringsruimte (veiligheid)

Veiligheid

Veiligheid

Beperkingen Stiltegebied

Beperkingen NNN

Beperkingen Natura 2000



bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

Het landbouwgebied gaat op veel plekken samen 
met andere doeleinden, zoals natuurbeheer, 
cultuurhistorie of waterveiligheid. De effecten 
van een zonneweide dient dan getoetst te 
worden of het in strijd is met deze waarden en 
kunnen dus mogelijk beperkend werken of is 
toepassing onder voorwaarden mogelijk. Drie 
generieke effecten zijn in kaart gebracht: Unesco 
Werelderfgoed (cultuurhistorie), Weidevogelgebieden 
(natuurwaarden) en het beheersgebied 
of uiterwaardegebied van Rijkswaterstaat 
(waterveiligheid). Voordat zon in weidevogelgebied 
ontwikkeld kan worden zal er meer onderzoek 
gedaan moeten worden naar de effecten. De uitkomst 
van dit onderzoek bepaalt of de zones waarin dit 
toetsingsvlak geldt in verloop van tijd een trede 
omhoog kan in het afwegingskader.

Zones waarop deze laag van invloed is
Volledig:

 » Zone A stadsrand, Zone C open landschap
Deels:

 » Zone B, D open landschap, Zone F spoorzone, 
Zone H snelwegzone, Zone L lintbebouwing

 

6.3 Toetsingskader zon



Weidevogelkerngebieden

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/
NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01?s=SBNMmAIGAWuZIkGER
UA6BB_D_______8fv3__D2A



6.4 Landschap

De verschillende soorten landschappen hebben 
elk hun eigen kenmerk. Deze hebben invloed op 
de draagkracht voor opwek door zon of wind. Het 
landschap in Woerden is voornamelijk veenweide. 
De verkavelingsstructuur en de verkavelingsrichting 
verschilt per zone. De beeldentaal van dit landschap 
bestaat uit dijken, veenriviertjes, cope-verkavelingen 
en erven. Verder kenmerkt het landschap zich 
als open, met verre zichtlijnen. In de algemene 
voorwaarden staat daarom al meegenomen dat 
de opstelling hoogte een maximum van 1,5 meter 
bedraagt. 

 Hieronder staan voorwaarden genoemd bij 
ontwikkeling van zon of wind in het landschap:

Zon

 » Volg zoveel mogelijk de bestaande 
landschappelijke structuren (sloten, 
verkavelingen, hoogteverschillen, 
begroeiingsstructuren). Benut bestaande sloten 
als afscheiding en bestaande infrastructuur als 
toegangswegen. Plaats de rijen in de lijn van 
het landschap, met de cope-verkaveling mee. 
Houd het kavelsloten verkavelingspatronen 
zichtbaar door doorzichten over de kavelsloten te 
behouden.
 » Polders met verschillende kavelstructuren of 

richtingen (zoals Zegveld) zijn minder geschikt 
voor ontwikkeling van zonnevelden. 
 » Polders met een gave cultuurhistorische 

polderstructuur zijn minder geschikt voor 
zonnevelden.
 » Zorg voor een goede inpassing in het 

 » De grote schaal van het landschap vraagt om 
de analyse van landschapsstructuren die over de 
gemeentegrens heen gaan. 

Geen windturbines in doorzichten van het 
groene hart (zoals het gebied tussen Woerden en 
Nieuwerbrug) 

Zones waar deze kaartlaag een rol speelt:
 » Vooral Zone B Open landschap, Zone C open 

landschap, Zone J Open landschap
 » Voor een deel Zone D open landschap, zone E 

open landschap.

landschap door te zorgen voor een natuurlijke 
randstructuur gebaseerd op de van oorsprong 
en de (nog) bestaande landschappelijke kleine 
landschapselementen. Zorg er voor dat de 
beplanting van deze landschapselementen/ 
randstructuur bestaat uit streekeigen beplanting. 
 »  Behoud de openheid van het landschap 

op ooghoogte. In het open landschap geeft de 
gemeente de voorkeur aan zonnevelden die 
niet hoger zijn dan 1,5m, zodat men visueel 
over de panelen heen kan kijken. De maximaal 
toegestane hoogte voor zonnevelden is 2,5m. 
Wanneer er sprake is van een zonneveld hoger 
dan 1,5m dient er onderbouwd te worden 
waarom dat het geval is en met welke thema 
er een koppeling plaatsvindt.Dit geldt ook voor 
de extra elementen zoals transformatorhuisjes. 
Plaats deze bijkomende elementen in een 
logische en ordelijke wijze in het veld. Voorkom 
losstaande objecten aan de rand van het 
zonnepark. Probeer zo min mogelijk met hekken 
te werken. 
 » Beperk variatie tussen de delen van 

zonnevelden die in verschillende fases zijn 
gebouwd. 

Wind
 » Volg grootschalige lijnen in het landschap. 

Voor Woerden zijn er noord-zuid structuren. 
Verder wordt het landschap al doorsneden door 
infrastructurele lijnen. 
 » De windturbines in rijopstelling kunnen 

bestaande identiteit van structuren versterken.
 » Zorg voor uniformiteit en voorkom variaties 

tussen typen en groottes. 

Voorbeeld van windopstelling langs infrastructurele 
lijn (A15 bij elst)



6.5 Bodemsoort

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Woerden ligt voor een groot deel op veengronden, 
met name het open gebied. De zone langs de Oude 
Rijn zijn kleigronden. Verder is een deel van het 
gebied een kleilaag op veen en ook een deel juist 
andersom. Naast dat de ondergrond invloed heeft op 
het landschap, heeft het ook invloed op bijvoorbeeld 
waterhoudend vermogen, draagkracht en 
bodemdaling. Er worden geen directe voorwaarden 
gesteld aan de ondergrond, maar het kan invloed 
hebben op de mogelijkheden van ontwikkelingen en 
dient dus ook mee worden genomen bij de stap naar 
vergunning. 



6.6 Landschap van ontginningen

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

De ontginningen hebben een directe invloed op de 
richting van het landschap. Zoals beschreven is bij de 
voorwaarden van inpassing in het landschap kunnen 
zonnepanelen in de richting van het landschap 
worden opgesteld, terwijl er rekening wordt 
gehouden met de verkaveling. De cope-structuur 
wordt aangehouden. Ook de transformatorhuisjes 
moeten binnen dit stramien geplaatst worden.



6.7 Landbouw

Bron Kaarten: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/fruit-kweken-onder-een-dak-
van-zonnepanelen-lukt-dat~be6c0686/?referrer=https%3A%2F%2F
www.google.com%2F

BUURTCENTRUM REIJMER IN BABBERICH.

Bij de afweging moet rekening worden gehouden 
met de huidige productiviteit van het landschap. 
Sommige locaties zijn minder geschikt voor landbouw 
dan anderen. Het is niet wenselijk om zeer geschikte 
landbouwlocaties voor de opwek van zonnevelden 
in te zetten. Soms zijn er ook koppelingen te maken, 
bijvoorbeeld een zonne-overkapping bij teelt van 
bepaalde soorten rood fruit. 



6.8 Biodiversiteit

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

https://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/picknicken-tussen-de-
zonnepanelen/

ZONNE’PARK’ DE KWEKERIJ HENGELO

Deze kaartlaag heeft een relatie met zowel opwek 
door zon als door wind. Het gaat hier om de 
mogelijkheid om een koppeling van opwek van 
duurzame energie te maken met andere opgaven 
(zoals biodiversiteit). De koppeling kan grofweg op 
twee manieren worden ingezet:

 » Koppeling van de ontwikkeling van 
zonnepanelen in een extensieve manier 
met daartussen bloemen en groen dat de 
biodiversiteit versterkt. Hierbij gaat het dan 
vooral om Zone C (zuidkant), Zonde J (onder de 
snelweg) en Zone H langs de snelweg aan de 
onderzijde en westzijde. 

 » Koppeling van de ontwikkeling van 
zonnepanelen in een extensieve manier langs 
de randen van de gebieden met een hoge 
biodiversiteit. Op deze manier kan er gepoogd 
worden de donkergroene gebieden op de kaart 
uit te breiden. Dit geldt vooral voor zone B 
Noordwestzijde. De locaties waar al een hoge 

biodiversiteitswaarde is zijn minder geschikt voor 
de ontwikkeling van zonnepanelen. 



https://zonopwater.nl/home

6.9 Bodemdaling

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Deze kaartlaag heeft een relatie met opwek door zon. 
Het gaat hier om de mogelijkheid om een koppeling 
van opwek van duurzame energie te maken met 
bodemdaling. De donkerblauwe gebieden op de kaart 
zijn onderhevig aan bodemdaling en zijn daarmee 
in de toekomst waarschijnlijk minder geschikt voor 
de huidige agrarische functie. Bovendien komt 
er bij het inklinken van veengronden CO2 vrij. Dit 
kan verminderd worden door het grondwaterpeil 
dichter bij het maaiveldniveau te brengen. Eventueel 
kan hierbij een combinatie gemaakt worden met 
de ontwikkeling van zonnevelden. In dat geval 
moet er ook rekening gehouden worden met de 
poldergroottes (omdat vernatting alleen per polder 
kan).

Deze laag speelt vooral een rol in:
 » Zone B en zone C



6.10 Droogte

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24169/
handreikingzonne-energie.pdf

Deze kaartlaag heeft een relatie met opwek door zon. 
Het gaat hier om de mogelijkheid om een koppeling 
van opwek van duurzame energie te maken met 
droogte. Droogte kan ervoor zorgen dat de agrarische 
grond minder geschikt wordt voor zijn functie. Dit kan 
een reden zijn om de functie te transformeren naar 
zonnevelden, eventueel in combinatie met beplanting 
die beter tegen droogte kan of die de bodem meer 
schaduw geeft dan gras. 

Dit speelt met name in de noord zone langs de rivier. 
(zone B, C open landschap). 



De poldergrenzen zijn belangrijk om te weten bij de 
eventuele ontwikkeling van zon op velden die vernat 
worden. Het grondwaterpeil wordt omhoog gebracht, 
zodat de bodemdaling wordt afgeremd. Het verhogen 
van het peil gaat logischerwijs per peilvlak. De overige 
velden in de polder worden minder geschikt voor 
de huidige agrarische functie. Wel kan er gedacht 
worden aan het schakelen naar natte teelt, zoals 
cranberries. 

6.11 Peilbesluiten met oppervlaktepeilen

https://www.rd.nl/image/contentid/
policy:1.1597472:1569564020/2019-09-25-katWO1-crouwels-5-FC-
web.jpg?f=16x9&$p$f=ea31437

https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5



6.12 Cultuurhistorische waarde

https://woerden.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=43c003f835364b0286053d6accb59944

In de kaart toetsingskader zon wordt de 
cultuurhistorische waarde van werelderfgoed reeds 
meegenomen. Naast de cultuurhistorische waarde 
van werelderfgoed, spelen er ook cultuurhistorische 
waarden op andere thema. De structuren in het 
landschap hebben ook een cultuurhistorische 
waarde (zie landschap). De omgang met het water 
heeft een belangrijk stempel gedrukt op het 
buitengebied van de gemeente Woerden. Belangrijke 
elementen hierin vormen de ontginningen. Daarbij 
moet bijzondere waarde worden toegekend aan 
zowel het rivierengebied met de oeverwallen 
als aan het veenweidegebied met een boeiend 
scala aan nationaal en internationaal bijzondere 
middeleeuwse ontginningen. Visueel overheerst in 
het veenweidegebied het beeld van een technologisch 
samengesteld, open cultuurlandschap met een 
strokenverkaveling in een vaste maatvoering 
(zogenaamde cope-ontginning met weteringen, 
tiendwegen, voor- en achter(hout)kaden, zijwindes, 
boezemgebieden, bosjes, knotboomgebieden, etc.).

In het buitengebied rond de kernen Harmelen, 
Kamerik en Zegveld ligt een cultuurhistorisch zeer 
waardevolle polderlandschap met de bijzondere 
cope-ontginningen. Kenmerkend zijn de onderlinge 
samenhang (verkaveling in regelmatige, planmatige 
opzet) en de stedenbouwkundige structuur.  
De structuur wordt gevormd door strookvormige 
percelen, loodrecht op de wetering met zij- en 
achterkaden en een lint van boerderijen en erven met 
landschappelijke beplanting op de kop van de kavels.
 Gesteld kan worden dat de cultuurhistorisch 
meest waardevolle poldergebieden liggen aan de 

noordzijde van de gemeente Woerden (Rietveld/ de 
Bree, Zegveld/ Zegvelderbroek, de polders rondom 
Kamerik, Teckop, Gerverskop en Breudijk). Ten 
zuiden en ten westen van Harmelen zijn de polders 
Reijerscop en Haanwijk van cultuurhistorische 
waarde. Zeer bijzonder is het Zegvelderbroek 
vanwege de waaiervormige verkaveling. 



https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5

Hieronder staat per polder toegelicht welke 
cultuurhistorische elementen zich in de polder 
bevinden. 

Cultuurhistorisch waardevolle polders kern Harmelen

Gerverscop: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;

Breudijk: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;
   
Reijerscop: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;
   
Haanwijk: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;

Cultuurhistorisch waardevolle polders kern Kamerik

Rondom Kamerik: Cope-ontginning met begrenzingen 
(Teylingen, Mijzijdse Polder, ’s-Gravesloot, Oud 
Kamerik, Groot- en Klein Houtdijk) historische 
verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden

Teckop: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;

Cultuurhistorisch waardevolle polders kern Woerden

Rietveld/ de Bree: Cope-ontginning met begrenzingen, 
historische verkaveling, boerderijlint en structuur met 
weteringen, achter- en zijkaden;
Cultuurhistorisch waardevolle polders kern Zegveld

Zegveld/Zegvelderbroek: Waaiervormige ontginning 
met begrenzingen, historische  verkaveling, 
boerderijlint en structuur met weteringen, achter- en   
zijkaden;

Hierin staat (als deze klaar is) aangegeven welke 
gebieden waardevol zijn en behouden moeten 
worden en welke polders wel geschikt zijn.

Zon:
• Bij implementatie van zonnevelden moet de 

waarde gewaarborgd blijven. Houd rekening met 
kwetsbare en cultuurhistorische objecten in de 
omgeving door een (buffer)afstand te hanteren of 
zorgvuldig in te passen.

• Dit kan ook een kans zijn: Breng historische 
landschappelijke structuren terug in de vorm van 
de opstelling.

• Houd rekening met lijnstructuren zoals 
houtwallen. 

Wind:
• Inpassing van windmolens bij cultuurhistorische 

bouwwerken is een aandachtspunt. 
Geen windmolens bij kleinschalige 
landschapselementen

Deze laag speelt vooral een rol in:
• Zone I-lintdorpen
• En een aandachtspunt in Zone B en zone C 

vanwege elementen die structuur geven



Waterline

Bron: https://waterlinieacademie.nl/wp-content/uploads/2019/02/
ActualisatieGebiedsvisieOHW2018.pdf

Ook de waterlinie is van cultuurhistorische waarde. 
De kaart laat de blangrijkste structuren en vlakken 
zien, waarbij rekening moet worden gehouden bij 
mogelijke ontwikkelingen van duurzame energie. Ook 
kunnen de lijnen of vlakken juist een aanleiding zijn 
om bepaalde elementen te benadrukken. 



6.13  Fietspad en recreatie

Recreatiegebieden en recreatiepaden (fiets- en 
wandelpaden) spelen een rol bij de ontwikkeling van 
opwek door zon of wind. 

Zon:
• Kijk waar en hoe zonnevelden gecombineerd 

kunnen worden met recreatie. Een zonneveld 
kan zorgen voor een mooie doorsteek over 
boerenland.

• Bij ontwikkeling van recreatiezones kan een 
koppeling met ontwikkeling van zon of wind 
plaatsvinden.

• De panelen moeten niet hinderlijk schitteren 
zodat de recreant alleen maar met zijn zonnebril 
hier kan wandelen. 

• Voorkom dat de recreant alleen nog maar tussen 
zonnevelden door wandelt of fietst. 

• Bestaande fiets- en wandelpaden mogen niet 
verdwijnen door zonnevelden. 

Fietspad
Toekomstige recreatieve 
ontwikkeling

Wind: 
• Houd rekening met bestaande fiets- en 

wandelpaden (ook over boerenland). Windmolen 
moeten hier ver genoeg vanaf staan zodat dit niet 
hinderlijk is voor de recreant. 

• Bestaande fiets- en wandelpaden mogen niet 
verdwijnen door windmolens. 

Zones waar dit een rol speelt: 
• Mogelijkheid voor koppeling met ontwikkeling van 

recreatiegebied zone E, open landschap en zone 
J9 open landschap. 

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

ZONNE’PARK’ DE KWEKERIJ HENGELO



https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

6.14 Archeologische waarden

In heel Woerden zijn er mogelijk archeologische 
waarden. Vooral langs de Oude Rijn ligt een zone 
met hoge archeologische waarde. De Limes is de 
voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk. Het 
betreft de grootste lineaire structuur van Europa, 
lopend van Roemenië tot in Groot-Brittannië. 
In de provincie Utrecht volgt de Limes de loop 
van de Neder-, Kromme en Oude Rijn. De Limes 
is bovengronds vrijwel nergens zichtbaar. De 
archeologische resten liggen verborgen in de bodem, 
veelal onder het grondwaterpeil, waardoor in onze 
gebieden sprake is van een unieke conservering  . Ook 
in de zones bij de lintdorpen is een hoge verwachting 
voor het aantreffen van archeologische waarden. 
Op de kaart is te zien dat het gehele oppervlak van 
Woerden in een categorie valt. Bij ingrepen van 
een bepaalde grootte en bodemdiepte is er dus 
archeologisch onderzoek nodig (zie legenda).  Wel 
is er een vrijstellingsregel voor de ontwikkeling van 
kleinschalige plannen. Deze vrijstellingsregel hangt 
ook samen met de kaart. 

Indien een plangebied kleiner is dan 2500 m2 (0,25 
ha) wordt het vrijgesteld van archeologisch
onderzoek, tenzij:
1. het plangebied (gedeeltelijk) deel uit maakt van een 
archeologisch waardevol terrein of
archeologisch Rijksmonument
2. het plangebied zich bevindt binnen 250 m van de 
grens van een archeologisch waardevol
terrein of archeologisch Rijksmonument
3. er concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid 
van archeologische resten op basis van
vondstmeldingen of waarnemingen uit het plangebied 

zelf of binnen een straal van 100 m van
de grens van het plangebied op de beleidskaart
4. het plangebied zich bevindt in een zone van 100 m 
aan weerszijden van de verwachte loop
van de limesweg (zie beleidskaart)
5. het plangebied zich (gedeeltelijk) bevindt in een 
historisch boerderijlint (zie beleidskaart)
6. het plan en de bodemingrepen een lineair element 

betreft, zoals bij voorbeeld sleuven voor
riolering of kabels&leidingen en te graven sloten/
waterwegen. (Lijnvormige bodemingrepen
hebben vaak een beperkte oppervlak maar 
doorsnijden wel een groot gebied en geven
daardoor een uitgelezen mogelijkheid om 
doorsneden door het landschap te onderzoeken.)



RestrictieCat

1

2

3

3a

4

5

Archeologisch rijksmonument

Archeologisch waardevol gebied

Hoge verwachting op aantreffen 
archeologie: oude stroomgordel/ oeverwal

Hoge verwachting op aantreffen 
archeologie: boerderijlint

Middelhoge verwachting op aantreffen 
archeologie

Lage verwachting op 
aantreffen archeologie

Bevoegd

Geen bodemingrepen

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 
meter over een oppervlakte vanaf 
50 m2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 
meter over een oppervlakte vanaf 
100 m2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 
meter over een oppervlakte vanaf 
500 m2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk

Bij bodemingrepen dieper dan 1 
meter over een oppervlakte vanaf 
1.000 m2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk

Bij bodemingrepen dieper dan 1 
meter over een oppervlakte vanaf 
10.000 m2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk

Categorie

Rijk is bevoegd gezag. Aanvraag 
archeologische monumentenvergunning 
bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
verplicht

Gemeente is bevoegd gezag. 
Omgevingsvergunning is nodig bij 
overschrijden vrijstellingsondergrens. 

Gemeente is bevoegd gezag. 
Omgevingsvergunning is nodig bij 
overschrijden vrijstellingsondergrens. 

Gemeente is bevoegd gezag. 
Omgevingsvergunning is nodig bij 
overschrijden vrijstellingsondergrens

Toetsingsvlak

Gemeente is bevoegd gezag. 
Omgevingsvergunning is nodig bij 
overschrijden vrijstellingsondergrens. 

Zon: 
• Afweging om in deze gebieden op zon in te zetten: 

Oude structuren kunnen zichtbaar gemaakt 
worden met behulp van zonnevelden

• Afweging om juist op deze gebieden niet op zon in 
te zetten: Er mag geen schade worden aangericht 
bij de ontwikkeling, hierbij moet ook rekening 
worden gehouden met het combineren van 
zonnevelden en aanpassingen in het waterpeil. 

Voorbeeld inzichtelijk maken wat er onder de grond 
ligt:

Wind: 
• Er mag geen schade aan de ondergrondse 

structuren worden aangericht bij de ontwikkeling

De laag speelt vooral een rol in:
Zone A, stadsrand; Zone B: open landschap (noord 
zone); zone D open landschap, Zone E open 
landschap en zone I lintdorpen. 



De geluidskaart van Woerden toont een duidelijke 
accumulatie rondom de snelweg en de spoorlijn. 
• De link met de ontwikkeling van zonnevelden of 

windturbines kan enerzijds proberen gebruik te 
maken van de geluidsoverlast (door bijvoorbeeld 
windturbines juist in deze zone te zetten). 

• Anderzijds kan er gedacht worden aan een 
combinatie die als geluidsbuffer optreedt 
(bijvoorbeeld een type beplanting in combinatie 
met zonnepanelen, zodat het geluid deels wordt 
afgevangen. 

Deze kaartlaag speelt vooral in:
• Zone F spoorzone, Zone H snelwegzone, zone E 

open landschap en zone J.

6.15 Geluidsoverlast

https://www.bam.com/en/press/press-releases/2017/5/bam-builds-
a-unique-noise-barrier-with-integrated-solar-cells

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/



6.16 Natuur

Een deel van  de natuurgebieden komt terug in het 
toetsingskader van zon. Deze aparte laag laat zien 
dat er ook kansen zijn voor het gebied net rondom 
natuurgebieden.:

Zon: 
• Zonnevelden kunnen een buffer vormen tussen 

een natuurgebied en een agrarisch gebied. 
• Zonnevelden mogen de natuurwaarden niet 

schaden. 
• Zonnevelden zijn niet wenselijk binnen de 

natuurgebieden. 

Wind:
• Wind is niet gewenst binnen de natuurgebieden

Kaart: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

Bron:
1. https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/05/20200501-
Onderzoek-natuur-en-energie-rapport.pdf ; p 32

ZONNEPARKEN ALS BUFFER BIJ NATUURGEBIEDEN



Hoofdlijnen Procestrechter 

In verband met het doorlopen van een adequaat participatietraject bij de voorbereiding van 

ruimtelijke plannen en besluiten over concrete projecten voor grootschalige duurzame energie (wind 

en zon), wordt een gemeentelijke procestrechter1 geïntroduceerd. De processtappen uit deze 

procestrechter moet worden gevolgd om zeker te stellen dat een zorgvuldig gebiedsproces wordt 

doorlopen waarbij vroegtijdig afspraken worden gemaakt over financiële participatie door de 

omgeving. De processtappen sluiten aan op de besluitvormingsprocedures zoals deze moeten 

worden aangehouden op grond van de Omgevingswet. 

De uitgangspunten voor de gemeente Woerden zijn als volgt: 

➢ Kleinschalige windmolens (tot 15 meter ashoogte), kleinschalige zonnevelden (tot 1 ha) en  

grondgebonden grootschalige zonneparken worden mogelijk gemaakt met een 

omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit (onder de huidige wetgeving 

‘buitenplans afwijken van het bestemmingsplan’). Het grote voordeel is dat de tijdelijkheid 

van de vergunning goed kan worden geborgd en de (agrarische) bestemming van de grond 

niet hoeft te worden gewijzigd. De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit die 

voor bepaalde tijd wordt verleend, geldt naast het omgevingsplan. 

➢ Voor windparken van 15 MW of meer moet op grond van de Omgevingswet verplicht 

worden gewerkt met een ‘wijziging van het omgevingsplan’. Voor windenergie geldt dat voor 

wijziging van het omgevingsplan de projectprocedure uit de Omgevingswet moet worden 

gevolgd. Omgevingsplan wordt gecoördineerd voorbereid met de benodigde vergunningen. 

In het geval van een windpark met een vermogen van minder dan 15 MW staat het de 

gemeente vrij om te kiezen voor het instrument van de omgevingsvergunning voor de 

omgevingsplanactiviteit (buitenplans afwijken). 

In onderstaande paragrafen worden eerst grafisch de verschillende stappen van de procestrechter 

gepresenteerd, waarna er kort wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de verschillende stappen. 

Doordat de procestrechter, in verband met de intreding van de Omgevingswet, nog kan wijzingen is 

de trechter nog niet in detail uitgewerkt. 

  

 
1 De procestrechter geldt voor projecten die grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk maken. Bij 
kleinschalige opwek geldt de (eenvoudige) procedure voor een omgevingsvergunning. 



Stappen procestrechter voor grootschalige opwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Zoekgebieden en afwegingskader 

Stap 1 in de trechter is het vaststellen van het afwegingskader inclusief bijlagen. In het 

afwegingskader is beschreven welke zoekgebieden er worden aangewezen voor zon en wind en 

welke volgorde er wordt aangehouden hiervoor. Voor de totstandkoming van het afwegingskader en 

aanwijzing van de verschillende zones is een uitgebreid participatie-traject doorlopen 

Het afwegingskader wordt vastgesteld door de Raad. 

Stap 2: Gebiedsproces (per zone)  

Na het vaststellen van het afwegingskader wordt voor de zones met de mogelijkheid voor 

grootschalige opwek een gebiedsproces doorlopen. Dit om te bepalen of een gebied geschikt is en als 

het geschikt is wat dan de beste locatie zou zijn. Hiervoor moet eerst een gebied open worden 

gesteld. Dit zal gebeuren door middel van een Raadsbesluit. Hierbij zal een besluit worden genomen 

over de start(notitie) van het gebiedsproces, plan van aanpak van de participatie & communicatie en 

de stakeholderanalyse. 

Het college stelt een procesbegeleider aan die zorgt voor samenwerking en communicatie met de 

omgeving en initiatiefnemers. Verder zal de procesbegeleider zorg dragen dat er een onderzoek 

wordt uitgevoerd naar landschappelijk gezien de beste locaties voor zonne- en windparken. In deze 

fase zullen samen met de omgeving varianten worden ontwikkelt. Hierbij vind regelmatig overleg 

plaats met stakeholders. In deze fase wordt gepoogd om al te sturen op samenwerking tussen 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Zon: Concept-omgevingsvergunningaanvraag 

Wind: Concept omgevingsplan en vergunningaanvraag 

 fa Stap 5: Zon: Omgevingsvergunningprocedure 

Wind: Omgevingsplan-procedure 

Stap 1: Zoekgebieden en afwegingskader 

Stap 6: Realisatiefase 

Stap 2: Gebiedsproces (per zone) 

Stap 7: Exploitatiefase 

Stap 3: Selectie initiatiefnemers 

 Stap 8: Ontmantelingsfase 



conflicterende initiatieven. Het is mogelijk dat het gebiedsproces met de buurgemeente wordt 

georganiseerd. 

Het proces wordt afgesloten met een besluit van het college of en zo ja waarom wordt ingestemd 

met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Bij het besluit komt een verslag van het 

gebiedsproces en welke aandachtspunten moeten worden meegenomen en wat de voorkeurslocatie 

is van zonne- en windparken. Een beeldkwaliteitsplan voor de landschappelijke inpassing kan 

onderdeel uitmaken van de aanvullende aandachtspunten. 

Stap 3: Selectie initiatiefnemers 

Nadat de locaties zijn vastgesteld en de mogelijke extra voorwaarden (bovenop het afwegingskader) 

kunnen de initiatiefnemers hun plannen kenbaar maken. De plannen van de initiatiefnemers worden 

getoetst of zij voldoen aan het afwegingskader. Wanneer de initiatieven niet voldoen aan het 

afwegingskader zullen zij afvallen. Voor de overige initiatieven geldt dat daarna wordt gekeken of zij 

extra waarden / wensen toevoegen aan hen plan. Wanneer dit het geval is, zullen deze initiatieven 

beter scoren dan initiatieven die het niet doen. 

Het college zal, op basis van de scores, beslissen welke initiatiefnemer door mag gaan naar de 

ruimtelijke procedure.  

Stap 4: Concept-omgevingsvergunningaanvraag (zon) & concept-omgevingsplan (wind) 

De initiatiefnemer zal in deze fase de resultaten tonen van de voorbereidende onderzoek (vb. m.e.r.-

beoordeling of landschapsplan). Tevens zal de procesbegeleider een verslag aanleveren waarin staat 

beschreven hoe de procesparticipatie heeft plaatsgevonden. In het verslag staat ook een definitief 

voorstel voor financiële participatie vermeld. 

De conceptaanvraag (zon) of het concept-omgevingsplan (wind) zal met de gemeenteraad besproken 

worden (consultatie) waarna het college de aanvraag beoordeelt en er een beslissing over neemt. 

Stap 5: Omgevingsvergunningprocedure 

Als er een positief besluit is genomen over de concept-omgevingsvergunningaanvraag zal er voor 

zonneparken een omgevingsvergunningaanvraag worden voorbereid. Tevens zal een anterieure 

overeenkomst worden ondertekend voordat de aanvraag wordt ingediend. Wanneer de aanvraag 

ingediend wordt, wordt de aanvraag beoordeeld door de procesbegeleider. Hierna kan het  college 

de concept-omgevingsvergunning vrijgeven voor inspraak (facultatief), waarbij belanghebbenden de 

kans hebben om op de plannen te reageren. Na het beantwoorden van de zienswijzen door de 

procesbegeleider, geeft het college een definitieve omgevingsvergunning af. 

Hierbij geldt dat de gemeenteraad een mogelijkheid heeft om advies te geven aan het college. Het 

advies van de gemeenteraad moet in een nader te bepalen termijn na de terinzagelegging van het 

ontwerpbesluit binnen zijn bij het college. Het college heeft de bevoegdheid om de definitieve 

vergunning af te geven. 

NB. Het adviesrecht komt in de plaats van de huidige verklaring van geen bezwaar. Het college van b 

en w dient dit advies in acht te nemen. 

Voor windparken wordt het omgevingsplan gewijzigd. De initiatiefnemer stelt het concept-

omgevingsplan op. Het college beoordeelt het concept-omgevingsplan en geeft het vrij voor inspraak 

(facultatief). Het concept-omgevingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd, waarbij 

belanghebbenden een zienswijze kunnen  indienen. De procesbegeleider stelt hierna een nota van 



antwoord op, waarna het college het raadsvoorstel met het definitieve omgevingsplan vaststelt en 

aan de gemeenteraad zend. Het grote verschil ten opzichte van de procedure van het zonnepark is 

dat het vaststellen van het wijzigen van het omgevingsplan een raadsbesluit is in plaats van een 

collegebesluit. 

NB. De procedure voor de omgevingsvergunning van windparken kan gecoördineerd worden met het 

omgevingsplan, waardoor de procedure bekort kan worden. 

Stap 6: Realisatiefase 

Tijdens de realisatiefase zal er bouwverkeer plaatsvinden. Er wordt verwacht van de initiatiefnemer 

dat hij contact onderhoudt met de omgeving en zorgt voor goede omgevingsmanagement. Tevens is 

het mogelijk bij een uitwerking van het plan dat er nog bijvoorbeeld een uitrit vergunning of 

kapvergunning nodig is. Deze vallen buiten de coördinatie wanneer zij in deze fase worden 

aangevraagd. 

Stap 7: Exploitatiefase 

Tijdens de exploitatiefase wordt er verwacht van de initiatiefnemer dat hij een logboek maakt waarin 

hij klachten registreert en welke acties ondernomen zijn naar aanleiding van de klachten. Elk jaar zal 

hij het logboek delen met de gemeente. Tevens zal er onderzocht worden of de initiatiefnemer zich 

aan de aanvullende eisen houdt die mogelijk zijn vastgelegd in de vergunning. 

 Stap 8: Ontmantelingsfase 

Tijdens de ontmantelingsfase zal er bouwverkeer plaatsvinden. Er wordt verwacht van de 

initiatiefnemer dat hij contact onderhoudt met de omgeving en zorgt voor goed 

omgevingsmanagement. Na de ontmanteling dient de grond weer geschikt te zijn voor 

oorspronkelijke bestemming. 
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