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Samenvatting
Gemeente Woerden heeft vanaf begin 2020 onderzocht hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig
duurzame energie binnen de gemeente Woerden op te wekken. De gemeente is hiervoor ook in gesprek gegaan met
inwoners. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is, welke ideeën en zorgen er zijn en welke gebieden we
willen beschermen. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses is dit vastgelegd in het raadsvoorstel
Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie.
De raad heeft in 2020 besloten dat het Afwegingskader de basis is voor de bijdrage van Woerden aan de Regionale
Energie Strategie (RES). In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten via de regionale energiestrategie
aangeven welke bijdrage ze kunnen leveren aan onder andere de opgave voor hernieuwbare elektriciteit op land. In het
klimaatakkoord is ook vastgelegd dat het rijk het grootste deel van de opgave (49 TWh) op zee realiseert. Inmiddels is de
Klimaatwet van kracht geworden en is het klimaatakkoord het eerste klimaatplan. Hierin dient het rijk iedere vijf jaar een
plan te maken voor de vermindering van de broeikasgasemissies.
De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en heeft daarin belangrijke keuzes te maken. Het college heeft drie
scenario's ontwikkeld, waarin deze keuzes naar voren komen. De keuzes betreffen: de omvang van de opgave tot 2030,
de verdeling van de opgave tot 2030 tussen kleinschalige opwek en grootschalige opwek, de verdeling van grootschalige
opwek tussen zonnevelden en windturbines, fasering van de zoekgebieden, en de afstand tussen windturbines en
woningen. Voor deze belangrijke keuzes heeft het college verschillende scenario's uitgewerkt met een advies van het
college aan de raad. Tot slot bevat het Afwegingskader randvoorwaarden ten aanzien van procesparticipatie en financiële
participatie bij concrete initiatieven.
Het college adviseert de raad om haar keuze voor de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in 2030 uit te gaan van de
bandbreedtes die gegeven zijn in de drie voorliggende scenario's. Op die manier levert gemeente Woerden een bijdrage
aan de nationale en wereldwijde doelen ten aanzien van de energietransitie in relatie tot de klimaatproblematiek, zoals
voor Nederland vastgelegd in de Klimaatwet. Het college adviseert de raad ook om de hoeveelheid grootschalige opwek
tot 2030 vast te stellen. Op die manier ontstaat schaarste en kan slechts een beperkt aantal initiatieven doorgang vinden.
Op die manier krijgt de gemeente de mogelijkheid om op niet-ruimtelijke aspecten, zoals lokaal eigendom, te selecteren.
Initiatieven die beter voldoen aan de voorwaarden van het Afwegingskader maken daarbij meer kans om in aanmerking te
komen voor een vergunning.
Het college geeft in het raadsvoorstel een advies aan de raad met betrekking tot de voorliggende keuzes, maar het
besluit is aan de gemeenteraad. Er zijn ook combinaties van verschillende onderdelen van de voorliggende scenario's
mogelijk, mits de combinatie binnen de aangegeven bandbreedte ligt.
Met dit raadsvoorstel geeft het college invulling aan motie M-105 over zonne-energie, toezegging P207 en toezegging P240.

Gevraagd besluit
Uw raad wordt gevraagd:
1. De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen conform het basisscenario, te weten 95-120
GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige opwek;
2. Te besluiten dat de gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard-gemeenten (te weten Oudewater,
IJsselstein, Lopik en Montfoort) een bijdrage levert van 260 GWh aan het bod van de regionale energiestrategie
U16 en bij realisatie van deze bijdrage samenwerkt.
3. Te besluiten dat de gemeente Woerden een verhouding tussen grootschalige opwek nastreeft van 50%
windenergie en 50% zonne-energie, wat in het basisscenario neerkomt op 40 ha zonnevelden en 2 grote
windturbines van 240 meter tiphoogte of 4 middelgrote windturbines van 150 meter tiphoogte.
4. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier categorieën:
1. Uitgesloten zoekgebieden;
2. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030;
3. Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven;
4. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030;
5. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als volgt vast te
stellen:
1. Uitgesloten gebieden:
1. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden;
2. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap.
2. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030:
1. Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap.
2. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg
3. Direct starten:
1. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), kleinschalige zonnevelden bij
boerenerven, grootschalig zon langs snelweg (zone H23) en spoorweg (zone F).
2. Wind: kleine windmolens bij boerenerven.
4. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 Reijerscop (gebied J).
6. Te besluiten dat de gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines en woningen
afleidt van de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines.
7. De uitgangspunten voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en het streven naar
ten minste 50% lokaal eigendom, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het Afwegingskader vast te stellen.
8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als nota ex. Afd. 4:3 Awb.
9. Te besluiten dat de gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie 3 en 4 van besluitpunt 5) inbrengt
bij de Regionale Energie Strategie U16 ten behoeve van RES 1.0.
10. Te besluiten om de bevoegdheid voor het wijzigen van het stappenplan aan het college te delegeren, tenzij
wijzigingen effect hebben op de in het stappenplan beschreven rollen en bevoegdheden van de raad.

Inleiding
Gemeente Woerden heeft vanaf begin 2020 onderzocht hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig
duurzame energie binnen de gemeente Woerden op te wekken. De gemeente is hiervoor ook in gesprek gegaan met
inwoners. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijke waarden voor Woerden zijn, welke ideeën en zorgen er zijn,
welke gebieden we willen beschermen. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses is dit vastgelegd in
het raadsvoorstel Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie.
De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en heeft daarin belangrijke keuzes te maken. Het college heeft drie
scenario's ontwikkeld, waarin deze keuzes naar voren komen. De keuzes betreffen: de omvang van de opgave tot 2030,
de verdeling van de opgave tot 2030 tussen kleinschalige opwek en grootschalige opwek, de verdeling van grootschalige
opwek tussen zonnevelden en windturbines, fasering van de zoekgebieden en de afstand tussen windturbines en
woningen. De grootte van de opgave na 2030 is geen onderwerp van dit raadsvoorstel, omdat de omvang hiervan nog
van veel factoren afhankelijk is.
Het Afwegingskader vormt de basis voor de bijdrage van gemeente Woerden aan de Regionale Energie Strategie (RES).
Het Afwegingskader geeft ook de kaders voor vergunningverlening aan initiatieven en geeft aan aan welke voorwaarden

initiatiefnemers voor duurzame energie in Woerden zich dienen te houden.
Samenwerking Lopikerwaard
In 2020 heeft uw raad de Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 (20R.00297) vastgesteld, waarin onder andere is
vastgelegd dat we het landschap zien als basis voor ons handelen. Een oer-Hollands landschap dat gemeente Woerden
deelt met de andere vier gemeenten van de Lopikerwaard. Samenwerken met de andere Lopikerwaard gemeenten biedt
de mogelijkheid om het landschap van de Lopikerwaard beter te behouden en om betere ruimtelijke afwegingen te
maken, waarbij rekening gehouden wordt met gemeentegrensoverschrijdende effecten. Samenwerking biedt ook kansen
om bij de realisatie van duurzame energieprojecten beter aan te sluiten bij het advies "Het Groene Hart doet mee aan de
energietransitie" (D/21/021335) van de provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARKs) van Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht en bij het rapport “Energielandschappen RESU16. Ontwerpend onderzoek naar bouwstenen voor
energietransitie in het landschap” (D/21/021333).
Scenario's voor bijdrage Woerden aan Lopikerwaard en RES 1.0
In het landelijk Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over verdeling van de landelijke opgave over wind op zee en
hernieuwbaar op land. Voor hernieuwbaar op land zijn deze afspraken verder uitgewerkt in de "Handreiking RES". In
deze handreiking is opgenomen dat enkel zonnestroominstallaties groter dan 15 kilowattpiek (ongeveer 35-50
zonnepanelen) en windenergie meetellen voor de hoeveelheid hernieuwbaar op land van een regio. Dat betekent dat
biomassa, biogas en zonnestroominstallaties kleiner zijn dan 15 kilowattpiek niet meetellen voor de regionale opgave, het
rijk rekent kleine zonnestroominstallaties wel mee voor de landelijke opgave.
Op basis van een analyse van daken in gemeente Woerden verwacht het college dat er 15-20 gigawattuur (GWh) aan
zonnestroom op kleine daken op te wekken valt. Het college adviseert de raad om geen grote inzet op kleine
zonnestroominstallaties op te nemen als onderdeel van de bijdrage van gemeente Woerden aan de regio. Ten eerste
tellen deze installaties volgens de landelijke afspraken niet mee. Ten tweede kunnen deze installaties de beschikbare
netwerkcapaciteit voor grote zonnedaken beperken. Een grote inzet op kleine zonnedaken kan daarmee tot gevolg
hebben dat er tot 2030 minder grote daken gerealiseerd kunnen worden.
In de scenario's gaat het college uit van de technieken die volgens de 'Handreiking RES' meetellen voor de bijdrage aan
het regionale bod. Het college heeft haar advies weergegeven, de onderbouwing hiervan vindt u onder argumenten en
kanttekeningen.
De opgave tot 2030
Het college adviseert de raad om een maximale hoeveelheid op te wekken hernieuwbare elektriciteit vast te stellen voor
2030. Dit geeft duidelijkheid aan inwoners en initiatiefnemers over hoeveel er maximaal mogelijk is binnen gemeente
Woerden tot 2030. Door het vaststellen van een maximale hoeveelheid krijgt de gemeente de mogelijkheid om de opwek
van deze hoeveelheid elektriciteit via een tender systematiek uit te geven. Waarmee meer ruimte ontstaat voor het
meewegen van niet-ruimtelijke aspecten, zoals procesparticipatie en lokaal eigendom. Dit wordt een maatschappelijke
tender genoemd.
De eerste keuze voor de raad is de hoogte van de opgave tot 2030. Het basisscenario gaat er van uit dat alle U16
gemeenten 50% van hun verwacht elektriciteitsgebruik met hernieuwbare bronnen opwekken in 2030. Daarmee levert
Woerden haar bijdrage aan het bod van de RES U16, dat geldt als bijdrage van de regio aan het Klimaatakkoord. Het
Klimaatakkoord geldt als het eerste klimaatplan, die de regering volgens de Klimaatwet iedere 5 jaar dient vast te
stellen. Het maximumscenario gaat er van uit dat Woerden als gemeente de doelstelling nastreeft uit het Klimaatakkoord
om in 2030 tenminste 70% van het elektriciteitsgebruik met hernieuwbare bronnen op te wekken. Het minimumscenario
gaat uit van de bijdrage die Woerden binnen de Lopikerwaard heeft toegezegd en ligt rond de 40% van het verwachte
elektriciteitsgebruik van Woerden in 2030.

Kleinschalige opwek
De verschillende scenario's leiden tot de volgende voorgestelde hoeveelheden aan kleinschalige opwek, exclusief
kleinschalige zonnedaken:

Het college stelt voor om kleinschalige initiatieven van inwoners en ondernemers buiten de opengestelde zoekgebieden
mogelijk te maken 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:
1. Kleine windmolens: voor kleine windmolens gelden de regels zoals vastgelegd in het raadinitiatiefvoorstel (19R.00000)
van 31 maart 2020.
2. Zon op dak: Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningsvrij, 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. Waarbij de gemeente
Woerden benadrukt dat de voorkeur altijd uitgaat naar zon op daken of andere oppervlakten dan de grond.
Het college adviseert de raad om vol in te zetten op bovengenoemde vormen van kleinschalige opwek. Een combinatie
van de analyse van geschikte daken met de analyse van beschikbare netwerkcapaciteit bij Stedin laat zien dat er ruimte

is voor ongeveer 40 GWh aan zon op dak (>15 kilowattpiek) in gemeente Woerden (Motie M-105). De verwachting is dat
een deel van de theoretische capaciteit van daken afvalt vanwege dakconstructie, business case of
bereidheid/mogelijkheden van de dakeigenaar. Het college wil de ruimte op het netwerk van Stedin voor kleinschalige
initiatieven maximaal benutten en wil daarom ruimte bieden aan kleinschalige windmolens en zonnevelden als aanvulling
op zon op dak. Met een inzet op 42 GWh zetten we maximaal in op kleinschalige opwek.
Grootschalige opwek
Voor grootschalige opwek betekenen de verschillende scenario's de hieronder volgende hoeveelheden elektriciteit.
Waarbij de keuze voorligt of grootschalige opwek ingevuld wordt met enkel zonnevelden, enkel windturbines of met een
combinatie van beide.

Hoeveelheden zon en wind
De hoeveelheden kleinschalige en grootschalige elektriciteit vertalen zich in de volgende aantallen per scenario. Waarbij
ook binnen het minimum en het maximum scenario de keuze bestaat om te kiezen voor enkel grootschalige windenergie
of enkel grootschalige zonne-energie.

Uitgesloten zones voor grootschalig zon en/of grootschalig wind
Uit het participatieproces en vanuit de gemeentelijke organisatie zijn verschillende vraagstukken naar voren gekomen
die pleiten voor een indeling in zoekgebieden voor grootschalige wind en/of zon en een indeling in volgorde van tijd. Op
de eerste plaats zijn er gebieden waar uit het participatieproces, de technische analyse en de gemeentelijke organisatie
volgt dat er geen ontwikkelingen van grootschalige windenergie of grootschalige zonne-energie gewenst is. Het college
adviseert de raad deze gebieden uit te sluiten voor ontwikkelingen. Het betreft de volgende gebieden en technieken:

Zoekgebieden na 2030
De tweede categorie zoekgebieden zijn zones waar aanvullend onderzoek nodig is om te bezien of deze eventueel in te
zetten zijn voor de opgave die na 2030 op gemeente Woerden af komt. Het kan bijvoorbeeld gaan om grootschalige
zonnevelden op plaatsen waar sprake is van veel bodemdaling. Het pilotproject Veenweide in Beweging moet meer
inzicht geven in de effecten op de beleving van het open landschap en op weidevogels. Op basis van het aanvullend
onderzoek en de gebiedsprocessen in deze zones kan een toekomstig college de gemeenteraad voorstellen om een
zone om te zetten in een zoekgebied. Zeer waarschijnlijk gaat het daarbij om zoekgebieden die pas nodig zijn voor de
opgave die na 2030 mogelijk op Woerden afkomt. Het is ook mogelijk dat een toekomstig college de raad voorstelt
om een zone op basis van het aanvullende onderzoek uit te sluiten voor grootschalig zon of wind. Het betreft de volgende
zones:

Direct open te stellen zoekgebieden
Er zijn ook zoekgebieden die het college onmiddellijk open wil stellen voor initiatieven. Dit betreft met name zon op dak en
kleinschalig opwek in het buitengebied. Daarnaast stelt het college voor om grootschalig en kleinschalig zon op
geluidsschermen en in de berm van de A12 (zone H23) en het spoor (zone F) toe te staan. Dit vergt wel aanvullend
overleg met buurgemeenten, provincie, het Rijk en ProRail.

Zoekgebieden open te stellen vóór 2030: Polder Reijerscop
Tot slot zijn er zoekgebieden die ingezet kunnen worden voor de opgave die Woerden heeft tot 2030, maar waar
aanvullend onderzoek gewenst of noodzakelijk is. Dit geldt voor polder Reijerscop (zone J). Het college stelt voor om
deze polder aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalig wind en zon. Dit is beredeneerd vanuit het advies van de
Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, vanuit de regionale denklijnen en ontwikkelingen in buurgemeenten
(energielandschap Rijnenburg-Reijerscop), vanuit de voorgestelde energiemix en vanuit het elektriciteitsnetwerk. In dit
zoekgebied is nog meer onderzoek nodig, waarbij omwonenden en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol spelen.

Participatie
Het Afwegingskader bevat ook voorwaarden, waaronder een inspanningsplicht voor initiatiefnemers, voor lokale
participatie bij de totstandkoming van een initiatief voor grootschalige opwek. De totstandkoming van een initiatief
doorloopt een aantal stappen. De bijlage "stappenplan" (D/21/021588) beschrijft de verschillende stappen en welke rol
direct omwonenden, inwoners en raad hebben tijdens deze verschillende stappen.

Tot slot bevat het Afwegingskader voorwaarden om lokaal eigendom te borgen en te zorgen dat inwoners ook mee
kunnen profiteren van de lusten van grootschalige opwek.

Participatieproces
In november 2019 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor een participatieproces dat nodig was voor het
ontwikkelen van het Afwegingskader duurzame energie (19r.00892). In dit raadsvoorstel is beschreven op welke wijze de
inbreng van de Woerdense samenleving een plaats zou moeten krijgen bij het opstellen van een Afwegingskader
duurzame (hernieuwbare) energie. De raad heeft daarbij de ambitie uitgesproken om zo veel mogelijk mensen, en een zo
divers mogelijke groep, mee te laten praten en te betrekken. Ook is met dit raadsvoorstel vastgesteld dat het
participatieproces zou dienen ter ondersteuning van de besluitvorming van de raad.
In januari 2020 is in samenwerking met bureau EMMA gestart met een uitgebreid en zorgvuldig opgebouwd
participatieproces. Doel van dit participatieproces was om te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden de
samenleving van Woerden mogelijkheden ziet om grootschalige duurzame energie op te wekken. Dit proces is afgelopen
anderhalf jaar in verschillende fases doorlopen. In verband met de coronamaatregelen is het oorspronkelijke voorstel van
bureau EMMA (zie 19r.00892) zo goed mogelijk aangepast naar alternatieve, veelal digitale, participatiemomenten. Met
dit raadsvoorstel zijn we gekomen bij de afronding van fase 4.

Fase 1: luisteren naar de omgeving - afgerond
In de eerste fase is zo veel mogelijk geluisterd. Hoe kijken mensen naar het grootschalig opwekken van duurzame
energie? Wat vinden ze belangrijk? Gesprekken op straat en een online enquête gaven een eerste inzicht in de ideeën en
opvattingen die er leven. Daarnaast was er in januari een Energiecafé. Daar werd algemene informatie gegeven over het
grootschalig opwekken van duurzame energie en over het traject.
De zaken die het meest werden genoemd in de enquête en de straatgesprekken zijn uitgewerkt tot verhaallijnen. Hierin
stond hoe grootschalige duurzame energie een plek zou kunnen krijgen in de gemeente. Dit is besproken tijdens
inloopavonden in Kamerik, Woerden en Harmelen, op 3, 4 en 5 februari. Inwoners konden aangeven wat hen wel of niet
aansprak, en toelichten waarom.
Fase 2: volop in gesprek - afgerond
In de tweede fase van het participatietraject is gekeken naar de energievoorkeuren van Woerden. Die voorkeuren zijn
belangrijk voor uiteindelijke keuzes in het Afwegingskader. Op basis van de opbrengsten van de eerste fase konden
inwoners keuzes maken. Hebt u bijvoorbeeld liever windmolens en zonnevelden verdeeld over het land, of ziet u ze liever
bij elkaar? Kiest u voor opwekking ver van de dorpen af, of juist in en om de dorpen heen?
Via interviews, een online enquête en tijdens online avonden is de input over deze energiekeuzes opgehaald. In verband
met de coronamaatregelen werd deze fase digitaal gedaan.
Fase 3: keuzes maken - afgerond
Op basis van alle inbreng is er eerst een concept-Afwegingskader gemaakt. In fase 3 werd deze besproken. Tijdens 5
inloopavonden (waarvan 2 digitaal) en 3 dagdelen met straatgesprekken konden inwoners hierop reageren. In verband
met zorgen bij inwoners over gezondheid en veiligheid is een voorlopig advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU), de GGD regio Utrecht (GGDrU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Aan het einde van deze fase is
het concept Afwegingskader bijgewerkt.
Fase 4: bestuurlijke besluitvorming
Ter afsluiting van het participatieproces is het concept-Afwegingskader gedurende een maand (van 22 maart t/m 18
april 2021 opengesteld voor schriftelijke reacties. De gemeente heeft ongeveer 180 reacties ontvangen, onder meer van
individuele inwoners, reacties namens een organisatie of namens één of meer actiegroepen. Ongeveer 50 schriftelijke
reacties betreffen vragen over een vermeende aanpassing van de afstand tussen windturbines en woningen, waarover de
fractie van Inwonersbelangen raadsvragen gesteld heeft (raadsinformatiebrief D/21/015998). Door Platform Windturbines
Nee is de petitie “Geen windturbines in en rondom Woerden” schriftelijk aangeboden, met op het moment van aanbieden
1.205 ondertekeningen. Platform Windturbines Nee is een organisatie bestaande uit politieke partijen en actiecomités uit
Woerden, Oudewater en Utrecht.
Het concept-Afwegingskader is parallel aan de schriftelijke reactieronde voor advies voorgelegd aan GGDrU, ODRU,
VRU en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Deze adviezen vindt u in de bijlagen van dit raadsvoorstel.
Alle reacties, vragen en adviezen zijn beantwoord in een Nota van Beantwoording (bijlage: D/21/0021586) en verwerkt in
het bijgaande Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. De gemeente heeft ter ondersteuning van de
schriftelijke reacties visualisaties gemaakt die zorgen voor een impressie van de mogelijke visuele impact van

grootschalig wind en zon in polder Reijerscop. In de visualisatie is ook een impressie van het energielandschap
Rijnenburg-Reijerscop en van de twee mogelijke windturbines in gemeente Montfoort opgenomen.
Communicatie richting inwoners en raad
De gemeente heeft breed gecommuniceerd over het participatieproces via onder andere de gemeentelijke website ,
lokale en sociale media, Woerdense Courant, digitale borden in de gemeente, driehoeksborden in de gemeente, filmpje
op gemeentelijke website, nieuwsbrief, berichten aan wijk- en dorpsplatforms, flyers en interviews van de wethouder met
AD en RPL Woerden. De resultaten van elke fase in het participatieproces is teruggekoppeld aan de gemeenteraad via
raadsinformatiebrieven, presentaties aan de raadswerkgroep energietransitie/RES en de vijfradenconferentie
Lopikerwaard. De resultaten zijn aan inwoners teruggekoppeld via de gemeentelijke website, via nieuwsbrieven, op
inloopavonden en via lokale media.
Toetsing uitkomsten per fase bij gemeentelijke en externe experts
Tegelijk met het participatieproces hebben er binnen de gemeente en met externe partijen diverse overleggen en
onderzoeken plaatsgevonden over de technische mogelijkheden voor grootschalige duurzame energie. Er heeft overleg
en afstemming plaatsgevonden over de ruimtelijke visie met in- en externe landschapsexperts, met landschappelijk
betrokken organisaties, met buurgemeenten binnen de Lopikerwaard, met buurgemeenten binnen de Regionale Energie
Strategie, met het waterschap, met buurgemeenten in Zuid-Holland en met de Provincie Utrecht. Het conceptAfwegingskader is tevens met netbeheerder Stedin besproken. Tevens is er een voorstel uitgewerkt hoe omwonenden
en andere inwoners zeggenschap krijgen bij duurzame energieprojecten en hoe zij kunnen delen in de opbrengsten van
duurzame energieprojecten. Dit voorstel is samen met het stappenplan Afwegingskader juridisch getoetst door
advocatenkantoor Pels Rijcken. In verband met zorgen bij inwoners over gezondheid en veiligheid is advies gevraagd
aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de GGD regio Utrecht (GGDrU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Toetsing uitkomsten participatieproces
Het college heeft de afgelopen maanden een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar
energietransitie in Woerden. Het college zal de uitkomsten van dit onderzoek voor de politieke avond van 8 juli met de
raad delen via een raadsinformatiebrief.
Waarom dit uitgebreide proces?
In het eerder aangehaalde raadsvoorstel Participatieproces (19r.00892) zijn drie ambities verwoord. Allereerst om inbreng
te ontvangen van inwoners en belanghebbenden uit gemeente Woerden. Met dit participatieproces heeft het overgrote
deel van de Woerdenaren zijn wensen en ideeën over grootschalige duurzame energieopwekking in Woerden kunnen
inbrengen en heeft de gemeente de brede kennis die er bestaat in de Woerdense samenleving kunnen benutten. Ten
tweede was dit proces bedoeld om het kennisniveau en het begrip over duurzame energieproductie onder de inwoners
van Woerden te vergroten, zodat zij inzicht hebben in de redenen waarom de gemeente het afwegingskader ontwikkelt en
welke keuzes er binnen deze forse opgave gemaakt moeten worden. En tot slot, maar niet het minst belangrijk, is dit
uitgebreide participatieproces bedoeld om de raad te ondersteunen bij een zorgvuldig besluitvormingsproces voor het
vaststellen van een afwegingskader voor hernieuwbare energie. Uiteindelijk doel van het participatieproject was dat
inwoners en belanghebbenden zich kunnen herkennen in het definitieve Afwegingskader.
Het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie is een belangrijk document. Enerzijds is het van belang voor de
raad om de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energie Strategie U16 (RES U16) vast te stellen. Anderzijds is het
Afwegingskader belangrijk omdat initiatiefnemers voor energieprojecten (zonneparken en windturbines) zich aan
het Afwegingskader zullen moeten houden. Het Afwegingskader wordt verankerd in de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan van gemeente Woerden.

Wat willen we bereiken
Het doel van dit raadsvoorstel is vaststellen welke bijdrage gemeente Woerden wil leveren aan de nationale en
wereldwijde doelen ten aanzien van de energietransitie in relatie tot de klimaatproblematiek, zoals voor Nederland
vastgelegd in de Klimaatwet. De Woerdense bijdrage wordt ingebracht in de Regionale Energie Strategie U16. Tevens
beoogt het college met het Afwegingskader kaders vast te stellen voor grootschalige duurzame energie in gemeente
Woerden. Dit geeft initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden helderheid over de mogelijkheden voor
grootschalige duurzame energie in gemeente Woerden.
In het Klimaatakkoord, dat geldt als het eerste klimaatplan zoals bedoeld in de Klimaatwet, is afgesproken dat de bijdrage
aan de RES-U16 in 2025 vergund is en voor 2030 gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen
Om de door de raad vastgestelde bijdrage aan de RES-U16 te realiseren zal gemeente Woerden een
stimuleringsprogramma starten voor kleinschalige opwek, te weten zon op dak, wind bij erf en zon bij erf. De gemeente is
al in gesprek met Stedin, Provincie Utrecht en lokale partners voor een pilot zon op dak in lintbebouwing.
Voor grootschalige opwek langs de A12 (zone H23) is reeds contact gelegd met Rijkswaterstaat, gemeente Montfoort en
gemeente Utrecht. Samen met hen zal een verkennend onderzoek gestart worden naar de mogelijkheden van zonneenergie langs de A12. Een voorbeeld van de resultaten van zo'n verkennend onderzoek is de Drentse Zonneroute A37.
Voor de zones waar aanvullend onderzoek ten behoeve van de opgave 2030 benodigd is, polder Reijerscop in het advies
van het college, zal samen met inwoners een gebiedsproces opgestart worden.

Argumenten
1. De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen conform het basisscenario, te weten 95-120
GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige opwek
1.1 Draagvlak voor 50-100% van eigen elektriciteitsgebruik tot 2030.
Tijdens fase 3 van het participatieproces gaf een meerderheid van de aanwezigen de voorkeur aan een bandbreedte
tussen de 50 en 100% van het verwachte Woerdens elektriciteitsgebruik in 2030, waarbij veel gehoorde argumenten
waren dat gemeente Woerden niet te hard van stapel moet lopen, er draagvlak onder inwoners moet zijn en het haalbaar
moet zijn. Met het basisscenario zet het college in op een bandbreedte van 45-55% van het verwachte
elektriciteitsgebruik in 2030. Inwoners hadden tijdens fase 3 de mogelijkheid om te kiezen voor een scenario met enkel
zon op dak, een minderheid koos hiervoor.
1.2 Kleinschalige opwek heeft grootste maatschappelijke acceptatie
Tijdens het participatieproces is zon op dak veelvuldig als eerste stap genoemd. Het college vindt het daarom van belang
om hier fors op in te zetten. Ook kleine windmolens voor eigen gebruik kunnen op grote maatschappelijke acceptatie
rekenen, al is een minderheid van de inwoners tegen kleine windmolens. Kleinschalige zonnevelden konden tijdens het
participatieproces bij een deel van de inwoners op instemming rekenen onder de voorwaarde dat het beschikbare
dakoppervlak onvoldoende is om in het eigen gebruik te voorzien. Bijvoorbeeld als er sprake is van monumentale
gebouwen.
1.3 Inzetten op 42 GWh kleinschalige opwek maakt maximaal gebruik van netwerk Stedin
Begin 2021 was er volgens cijfers van de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) 7,6 GWh aan grootschalig zon op dak
gerealiseerd en zit er voor 8-10,1 GWh aan grootschalig zon op dak in de pijplijn. Theoretisch kan er in gemeente
Woerden tot 2030 rond de 40 GWh grootschalig zon op dak ingepast worden in het netwerk van Stedin op daken, die op
basis van satellietbeelden geschikt lijken. Of dit daadwerkelijk lukt hangt onder andere af van dakconstructie, business
case en bereidheid van de dakeigenaar. Het college stelt daarom voor uit te gaan van het realiseren van de helft van
deze potentie (20 GWh). Voor de andere helft van de ruimte op het netwerk van Stedin wil het college inzetten op
kleinschalige zonnevelden (20 GWh). Hiermee wordt bijna de volledige potentie van het netwerk van Stedin voor
kleinschalige projecten tot 2030 benut.
Daarnaast stelt het college voor om in te zetten op 2 GWh aan kleine windmolens (ongeveer 50 stuks). Windenergie
vormt een aanvulling op zonne-energie en valt veelal goed in te passen met zonne-energie.
1.4 Infrastructuurzones bieden kansen voor grootschalige opwek
De ontwikkelingen bij de geluidswal nabij Harmelen laten zien dat zon op geluidswallen of geluidsschermen goed mogelijk
is. De ontwikkelingen rond de Drentse zonneroute A37 en de bijbehorende visualisatie laten zien dat het ook in een
groene omgeving mogelijk is zonneweides in te passen. Het vergt wel samenwerking met o.a. Montfoort, Rijkswaterstaat,
Utrecht en de aangrenzende RES-regio Midden Holland om dit op een goede wijze te realiseren.
2. Te besluiten dat de gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard-gemeenten (te weten Oudewater, IJsselstein,
Lopik en Montfoort) een bijdrage levert van 260 GWh aan het bod van de regionale energiestrategie U16 en bij realisatie
van deze bijdrage samenwerkt
2.1. Door samenwerking met de andere Lopikerwaard gemeente staat gemeente Woerden sterker in de regio
Door samen te werken met de buurgemeenten ontstaat meer bestuurlijke slagkracht en samenwerking over de
gemeentegrenzen heen. Overigens stemmen we ook met de andere buurgemeenten binnen en buiten de RES-U16 af.
2.2. Tegemoetkomen aan zorgen van inwoners en landschappelijke organisaties
De inwoners die aanwezig waren tijdens de participatieavonden benadrukten het belang van overleg met buurgemeenten

en goede afstemming om tezamen aan de regionale opgave te voldoen. Door samen te werken met de buurgemeenten in
de Lopikerwaard zijn betere landschappelijke afwegingen mogelijk (Omgevingsagenda Lopikerwaard). Samenwerking
biedt kansen om afspraken te maken over locaties en clustering van zoekgebieden en initiatieven.
2.3 Betere bescherming van het landschap
Woerden is een gemeente met een waardevol landschap. Het landschap van het Groene Hart houdt zich echter niet aan
gemeentegrenzen. Omwille van het behoud van de kwaliteit van landschap van het Groene Hart is het van belang ook
gemeentegrensoverschrijdende plannen te kunnen maken. Zodat de meest kwetsbare gebieden kunnen worden ontzien
en opwek van elektriciteit daar wordt gebundeld waar het landschap dat het best kan verdragen. Samenwerken met de
andere Lopikerwaard gemeenten biedt de mogelijkheid om het landschap van de Lopikerwaard beter te behouden en om
betere ruimtelijke afwegingen te maken. Het biedt ook kansen om bij de realisatie van duurzame energieprojecten beter
aan te sluiten bij het advies "Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie" (bijlage D/21/021335) van de Provinciale
Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARKs) van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en bij het rapport
“Energielandschappen RESU16. Ontwerpend onderzoek naar bouwstenen voor energietransitie in het landschap” (bijlage
D/21/021333).
3. Te besluiten dat de gemeente Woerden een verhouding tussen grootschalige opwek nastreeft van 50% windenergie en
50% zonne-energie, wat in het basisscenario neerkomt op 40 ha zonnevelden en 2 grote windturbines van 240 meter
tiphoogte of 4 middelgrote windturbines van 150 meter tiphoogte
3.1 Een combinatie van zon- en windenergie zorgt voor lagere maatschappelijke kosten.
Windenergie is efficiënter dan zonne-energie. Zo kan 1 MW windvermogen jaarlijks meer dan 2.500 MWh elektriciteit
produceren, terwijl dezelfde hoeveelheid zonvermogen nu niet meer dan 1.000 MWh opbrengt. Een windmolenpark benut
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-energie als windenergie in te zetten wordt de capaciteit
van het elektriciteitsnetwerk beter benut. Een betere benutting van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk zorgt ervoor
dat de benodigde investeringen in het netwerk en daarmee ook de netwerkkosten lager zijn.
3.2 Een stabiel netwerk heeft wind- en zonne-energie nodig.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in de “Monitor concept-RES. Een analyse van de concept-Regionale
Energie Strategieën” (zie bijlage D/21/0213) dat op nationale schaal een verhouding richting 4:1 tussen wind op land en
zonne-energie de beste balans op het netwerk geeft gedurende het jaar. In de “Monitor concept-RES” (bijlage
D/21/021735) constateert PBL dat op basis van de huidige biedingen de verhouding tussen de elektriciteitsproductie uit
wind op land- en zonne-energie zou dalen van 2:1, gemiddeld over de laatste vier jaar, tot ongeveer 1:1 in 2030. Met de
voorgestelde elektriciteitsmix voor grootschalige projecten is de verhouding voor Woerden 1:1. Voor de Lopikerwaard is
de verhouding ook 1:1. De netwerkbeheerder heeft aangegeven dat inzet op een verhouding 1:1 voor wind- en zonneenergie tot 2030 haalbaar is in het netwerk. Waarbij de netwerkbeheerder vanuit het netwerk een voorkeur heeft voor een
hoger aandeel wind dan zon.
Onderstaande afbeelding laat zien dat de huidige mix van wind- en zonne-energie op nationaal niveau een redelijk
stabiele bron van elektriciteit vormt. Dit laat onverlet dat er fluctuaties op uur- of dagbasis kunnen zijn.

Elektriciteitsproductie per maand van zonne-energie (geel), wind op land (lichtblauw) en wind op zee (donkerblauw) in
2020. Bron: Energieopwek.nl
3.3 Alleen kiezen voor zonne-energie maakt de warmtetransitie ingewikkelder.
Veel alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving vragen een toename aan stroom. Alternatieve
warmteoplossingen vragen een toename aan stroom, zowel all-electric oplossingen met 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, zonneenergie is daar geen oplossing voor. Een combinatie van wind- en zonne-energie biedt op jaarbasis meer evenwicht in
aanbod van en vraag naar elektriciteit.
3.4 De business case van grotere windturbines is beter
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 van de dalende subsidiebedragen voor
wind op land bijna geen sluitende business case meer te maken is voor middelgrote windturbines van 3 MW.
4. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier categorieën:
1. Uitgesloten gebieden;
2. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030;
3. Direct open te stellen voor initiatieven;
4. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030.
4.1 Indeling in verschillende categorieën biedt gemeente meer stuurmogelijkheden op waar initiatieven tot stand komen.
De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren veel verzoeken van initiatiefnemers uit de gehele gemeente Woerden
gekregen. Het college is van mening dat het vanuit landschappelijke en maatschappelijke impact ongewenst is om de
gehele gemeente in een keer open te stellen voor grootschalige wind- en/of zonne-energie.
Ad 1. Zones uitgesloten als zoekgebied
Categorie 1 gaat om delen van Woerden waar ontwikkeling van grootschalige duurzame energieprojecten (of vormen
daarvan) ongewenst is. Uitsluitingen zouden bijvoorbeeld kunnen gaan om stadsrandzones of om landschappelijk
kwetsbare gebieden, zoals gebieden met cultuurhistorische waarde of gebieden in de nabijheid van Natura2000.
Ad 2. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen t.b.v. de opgave na 2030, onderzoek wel uitvoeren voor 2030

Categorie 2 kan bijvoorbeeld gaan om zonnevelden op plaatsen waar sprake is van veel bodemdaling. Het pilotproject
Veenweide in Beweging moet meer inzicht geven in de effecten op de beleving van het open landschap en op
weidevogels.
De gemeenteraad zal in de toekomst voor deze categorie zoekgebieden voorstellen krijgen om een
betreffend zoekgebied alsnog uit te sluiten of om deze in te zetten voor de realisatie van de opgave die na 2030 op
Woerden afkomt.
Ad 3. Zoekgebieden opengesteld voor duurzame energie initiatieven tot 2030:
In gebieden in categorie 3 kunnen initiatieven starten die voldoen aan de randvoorwaarden van het Afwegingskader
Grootschalige Duurzame Energie, zoals grootschalig zon op dak, kleinschalige zonnevelden en windmolens voor eigen
gebruik. Vanuit het participatieproces blijkt veel draagvlak te bestaan voor zon op dak op alle bebouwing en langs
infrastructuur.
Ad 4. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen t.b.v. de opgave 2030:
Categorie 4 betreft gebieden die ingezet kunnen worden voor de opgave die Woerden heeft tot 2030, maar waar
aanvullend onderzoek gewenst of noodzakelijk is, zoals onderzoek naar veiligheid, gewenste omvang langs infrastructuur
of het verminderen van bestaande geluidsbelasting. Beredeneerd vanuit het netwerk, vanuit de ontwikkelingen in
buurgemeenten (energielandschap Rijnenburg-Reijerscop) en vanuit de voorgestelde energiemix, stelt het college voor
om de polder Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied voor de opgave 2030. Hier is meer onderzoek nodig, waarbij
omwonenden en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol spelen (zie ook bijlage stappenplan afwegingskader
D/21/021588).
5. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als volgt vast te stellen:
5. 1. Zones uitgesloten als zoekgebied
5.1.1 Stadsrandzones uitsluiten voor grootschalig wind- en zonne-energie.
De standsrandzones bieden een open venster voor inwoners richting het buitengebied. Het college wil daarom in deze
zones geen windenergie of zonne-energie toestaan. Hierbij sluit het college aan bij de provinciale omgevingsvisie van
provincie Utrecht.
5.1.2 Geen grootschalige windenergie in het open landschap (zone B, C, D en E), de lintbebouwing (zone I) en
bebouwing (zone G).
Het college is verder van mening dat grootschalige windenergie in het open landschap het best bestaande grootschalige
lijnen in het landschap kan volgen en dat een rijopstelling daarbij de beste ruimtelijke inpassing geeft. Om die reden stelt
het college voor om de zones met open landschap aan de noord en westzijde van Woerden uit te sluiten voor
grootschalige windenergie. Daarmee blijven er drie mogelijke zoekgebieden voor windenergie over: Reijerscop, A12
Barwoutswaarder en de N212 Ir. Enschedeweg.
5.2 Te onderzoeken zones voor opgave na 2030
5.2.1 Grootschalig zon in open landschap (zone B, C, D en E), grootschalig wind in zone A12-Barwoutswaarder
(westzijde zone H23 en westzijde zone F) en grootschalig wind in zone N212 Ir. Enschedeweg (zone H25) vergen meer
onderzoek
Het college is van mening dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de mogelijkheden voor grootschalig zon in deze
delen van gemeente Woerden, omdat het Groene Hart van grote betekenis is voor de identiteit en de vitaliteit van
gemeente Woerden. Een besluit over dergelijk aanvullend onderzoek voor de zones na 2030 is aan een volgende raad.
5.3 Direct open te stellen zoekgebieden
5.3.1 Maatschappelijke acceptatie is groot voor kleinschalige opwek
Zon op dak wordt door inwoners veel genoemd als logische eerste stap. Veel inwoners vinden dat dit aangevuld kan
worden met kleine windmolens of kleinschalige zonnevelden als dat nodig is om in het eigen gebruik te voorzien.
5.3.2 Maatschappelijke acceptatie is groot voor grootschalig zon langs snelweg (zone H23) en spoorweg (zone F).
Veel inwoners geven aan de voorkeur te hebben voor zon in de berm of op geluidsschermen langs de snelweg en langs
het spoor. De maatschappelijke acceptatie voor zon langs de ir. Enschedeweg is beduidend minder, deze wordt
beschouwd als onderdeel van het open landschap van het Groene Hart. Wanneer deze zone voor zon wordt opengesteld
zal de gemeente samen met buurgemeenten contact leggen met RES-U16, provincie, buurgemeenten en het Rijk om een
voorverkenning in gang te zetten. Hierbij zal ook de samenwerking met de aangrenzende RES-regio Midden-Holland
gezocht worden, zodat op het traject Gouda-Utrecht een landschappelijk eenduidig beeld ontworpen kan worden.
5.4 zoekgebieden die meer onderzoek nodig hebben ten behoeve van opgave tot 2030
5.4.1 Polder Reijerscop (zone J) aanwijzen als zoekgebied voor 2030 met gebiedsproces en aanvullend onderzoek.
Het college stelt op basis van de inbreng van het participatieproces, de ontwikkelingen in buurgemeente Utrecht
(energielandschap Rijnenburg-Reijerscop), het advies van de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en de

voorgestelde energiemix voor om de polder Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied voor de opgave van 2030. Dit
zoekgebied biedt de mogelijkheid tot bundeling en plaatst de opgave aan de rand van het Groene Hart, zoals de
Provinciaal Adviseurs Ruimteljike Kwaliteit van de Groene Hart provincies adviseren.
Voordat er in polder Reijerscop initiatieven voor grootschalige zonnevelden of grootschalige windenergie ingediend
kunnen worden is echter aanvullend onderzoek nodig, waarbij omwonenden en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol
spelen. Bij het onderzoek naar het effect op de ruimtelijke kwaliteit worden naast inwoners ten minste de commissie
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van provincie Utrecht en gemeente
Montfoort betrokken.
5.4.2 Het aanwijzen van polder Rijerscop sluit aan bij regionale denklijnen voor windenergie.
In het rapport 'Energielandschappen RESU16' wordt de A12 zone genoemd als een van de denkrichtingen voor
windenergie. Dit is een verdere uitwerking van de denkrichtingen uit de ontwerp-RES.

Mogelijke gebieden voor windenergie in Lopikerwaard, bron Energielandschappen RESU16.
6. Te besluiten dat gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines en woningen afleidt van
de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines.
6.1 Nationale geluidsnormen zijn te ruim in vergelijking met de WHO-richtlijnen
De landelijke norm voor windturbinegeluid is 47 dB Lden en 41 dB Lnight. Dit zijn gemiddelde waarden. Tijdens het
participatieproces hebben inwoners zorgen geuit over de gezondheidseffecten van grootschalige windturbines. Het gaat
daarbij met name om hinder van hoorbaar en onhoorbaar (laagfrequent en infrasoon) geluid, trillingen, schittering en
slagschaduw. Naar aanleiding van deze zorgen bij inwoners over mogelijke gezondheidseffecten van windturbines heeft
het college advies gevraagd aan de GGDrU (bijlage D/21/021318) en de ODRU (bijlage D/21/021219). Beide adviseren
ten minste de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te hanteren. De WHO-richtlijnen adviseren 45 dB Lden, maar
kennen geen specifieke nachtnorm.
Aan de hand van deze adviezen stelt het college voor om hieraan de afstand van 500 meter tot losse woningen te
koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te bewerkstelligen. Voor
geclusterde woningen (zoals lintbebouwing en woonwijken) stelt het college voor op een bandbreedte te hanteren van
500 tot 800 meter. Tijdens het gebiedsproces kunnen inwoners en initiatiefnemers afspraken maken over plaatsing van
windturbines binnen deze bandbreedte.
6.2 WHO-richtlijnen bieden betere bescherming tegen mogelijke gezondheidseffecten van windturbinegeluid

In het advies op het concept-Afwegingskader adviseert de GGDrU om in relatie tot windturbines de geluidsoverlast voor
omwonenden zoveel mogelijk te beperken door de WHO richtlijn (45 dB Ldem) na te streven en voornamelijk voor
woonkernen een nog lager geluidsniveau te ambiëren. Mede door het specifieke karakter van windturbinegeluid
(amplitude modulatie) wordt bij een deel van de bevolking (rond de 10%) ernstige geluidshinder verwacht, zelfs wanneer
de strengere WHO richtlijn wordt gevolgd. Dit advies is strenger dan de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van
windturbines voorschrijft (Lden 47 dB en Lnight 41 dB), maar vormt een betere bescherming tegen mogelijke
gezondheidseffecten van windturbinegeluid. Uit onderzoeken blijkt volgens de GGDrU dat geluid van windturbines als
hinderlijker wordt ervaren dan weg- of rail geluid (Janssen et al, 2011, Klaeboe 2016). Hoewel er volgens de GGDrU voor
geluid van weg- en railverkeer ook een verband met andere gezondheidseffecten (slaapverstoring, effecten op het
cardiovasculaire en metabole systeem, leerprestaties, mentale gezondheid etc.) is gevonden, kwamen deze verbanden
niet duidelijk uit de RIVM review naar windturbines. Ook de resultaten van studies naar de relatie tussen Lnight en
ernstige slaapverstoring waren niet éénduidig en voor Lnight heeft de WHO geen advieswaarde kunnen afleiden. Het
RIVM concludeerde in een recente review (RIVM 2020-0214) dat laag frequent geluid niet tot extra hinder leidt ten
opzichte van het niet laag frequente geluid. Voor andere gezondheidseffecten bleek volgens het advies van GGDrU geen
eenduidig wetenschappelijke bewijs.
6.3 Advies GGDrU en ODRU geeft geen aanleiding om tiphoogte mee te nemen bij bepalen afstand tussen woningen en
windturbines.
Het advies van GGDrU en ODRU is wel reden om een afstand van 800 meter te hanteren voor geclusterde woningen
(woonwijken, buurtschappen en lintbebouwing met woningen op korte afstand van elkaar). De reden is dat volgens ODRU
bij een afstand van 500 meter moet worden uitgegaan van ca. 5% ernstig gehinderden. Bij een afstand van 800 meter
daalt het aantal ernstig gehinderden naar ca 2,5%, dat is dus een halvering ten opzichte van een afstand van 500
meter. Door vooral nabij woonkernen aan de veilige kant te gaan zitten kan het aantal mensen met hinder worden
beperkt. Tegelijkertijd geeft de GGDrU aan dat de mate van ervaren hinder van windturbines afhangt van de mate van
acceptatie. Daarom wil het college de mogelijkheid open houden dat in gebiedsprocessen afspraken worden gemaakt
tussen initiatiefnemers en direct omwonenden om windturbines tussen 500 en 800 meter van geclusterde woningen te
plaatsen. Het is aan initiatiefnemers en direct omwonenden om de gemeente te overtuigen dat er sprake is van
acceptatie. Dit wordt geborgd in het stappenplan Afwegingskader (bijlage D/21/021588).
7. De uitgangspunten voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en het streven naar ten
minste 50% lokaal eigendom, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het Afwegingskader vast te stellen.
7.1 Procesparticipatie belangrijk voor maatschappelijke acceptatie
Het college hecht er waarde aan dat direct omwonenden en andere belanghebbenden ook tijdens het gebiedsproces en
bij concrete initiatieven betrokken worden. Daarom zijn er voorwaarden aan procesparticipatie opgenomen in het
Afwegingskader en in het stappenplan. Procesparticipatie is een inspanningsverplichting, het college heeft de
mogelijkheid ingebouwd om een initiatiefnemer opdracht te geven om aanvullende inspanningen te doen voor participatie
met direct omwonenden en andere belanghebbenden. Een gebrek aan procesparticipatie is op zich geen juridische
grondslag voor het weigeren van een vergunning. Door hier wel voorwaarden voor op te nemen in het Afwegingskader en
schaarste te creëren (maximale hoeveelheid grootschalige opwek tot 2030) kan de gemeente initiatiefnemers die te
weinig inspanningen hebben verricht lager waarderen in de maatschappelijke tender. Hierdoor maken dergelijke
initiatieven minder kans op een schaarse vergunning. Een tender maakt het mogelijk om een overeenkomst af te sluiten,
waaraan de gegunde partij gebonden is.
7.2 Streven naar 50% lokaal eigendom door te eisen dat een initiatief bestaat uit een samenwerking tussen professionele
marktpartijen en (organisaties van) inwoners, zoals coöperaties.
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 coöperaties 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.

8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als nota ex. Afd. 4:3 Awb.
8.1 Het Afwegingskader maakt kleinschalige opwek voor eigen verbruik mogelijk in het buitengebied
Met het Afwegingskader worden de mogelijkheden voor agrariërs om hun eigen elektriciteit op te wekken vergroot ten
opzichte van het huidige beleid. Daarmee komt het college tegemoet aan de wens van LTO en houdt ze de belangen van
ruimtelijke kwaliteit in het oog. Door deze verruiming verwacht het college maximaal gebruik te kunnen maken van de
capaciteit van Stedin voor kleinschalige opwek.
8.2. Het Afwegingskader biedt duidelijkheid aan inwoners, direct omwonenden, initiatiefnemers en de gemeente.
Met het Afwegingskader legt de gemeente Woerden eisen en wensen op aan initiatiefnemers van kleinschalige en
grootschalige opwek. Ook maakt de gemeente duidelijk in welke zoekgebieden grootschalige initiatieven mogelijk zijn.
8.3 Het Afwegingskader beperkt de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in gemeente Woerden.
Het Afwegingskader sluit het grootste deel van de gemeente uit voor grootschalige windenergie. Slechts één zoekgebied
komt naar mening van het college in aanmerking tot 2030. Dit is een forse inperking ten opzichte van de provinciale en
regionale denklijnen.
8.4 Het Afwegingskader beperkt de mogelijkheden voor grootschalige zonne-energie in gemeente Woerden.
Het Afwegingskader sluit tot 2030 het grootste deel van de gemeente uit voor zonne-energie. De infrastructurele zones
die het college aanwijst komen naar voren uit het participatieproces. Met het aanwijzen van de polder Rijerscop als
zoekgebied sluit de gemeente aan op de ontwikkelingen bij buurgemeente Utrecht.
8.5 Het afwegingskader is een bouwsteen voor Omgevingsvisie en Omgevingsplan
Het Afwegingskader staat niet op zichzelf maar is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Met de
verankering van het Afwegingskader in het Omgevingsplan is er een direct juridische binding. Daarmee wordt
duidelijkheid geschapen voor initiatiefnemer en de omgeving.
8.6 Door het Afwegingskader vast te stellen als nota ex. Afd. 4:3 Awb kan het fungeren als beleid om initiatieven te
toetsen.
In de bijlage stappenplan is in stap 3 vastgelegd dat de gemeente de verschillende initiatieven toets om te bepalen of ze
voldoen aan de eisen uit het Afwegingskader. Belangrijker nog is dat in deze stap beoordeeld wordt welke initiatieven het
best voldoen aan de criteria van het Afwegingskader. Om te zorgen dat zowel ruimtelijke als niet-ruimtelijke aspecten
gescoord kunnen worden is het van belang om het Afwegingskader vast te stellen als nota, zoals bedoelt in afdeling 4:3
van de Algemene wet bestuursrecht.
9. Te besluiten dat gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie 3 en 4 van besluitpunt 5) inbrengt bij de
Regionale Energie Strategie U16 ten behoeve van RES 1.0.
9.1 Bijdragen aan de regionale energiestrategie van de U16
Door de zoekgebieden tot 2030 in te brengen in de regionale energiestrategie U16 maakt gemeente Woerden duidelijk in
welke gebieden gemeente Woerden ruimte ziet voor de opgave tot 2030.
9.2. Toegang tot het rijk voor voorverkenning naar zon in de de A12 zone
Het rijk heeft opname in de regionale energiestrategie als een van de voorwaarden verbonden aan het opstarten van een
voorverkenning met de gemeenten langs een snelweg. Door grootschalig zon in de A12 zone van Woerden in te brengen
maakt gemeente Woerden duidelijk dat er bestuurlijk draagvlak bestaat om een voorverkenning te starten.
10.Te besluiten om de bevoegdheid van het stappenplan aan het college te delegeren, tenzij wijzigingen effect hebben op
de in het stappenplan beschreven rollen en bevoegdheden van de raad.
10.1 Aanpassingen stappenplan zijn veelal uitvoerend van aard
Het stappenplan beschrijft het proces van Afwegingskader tot opruimen van een initiatief aan het einde van de vergunde
termijn. Het streven naar 50% lokaal eigenaarschap en de werkwijze van de maatschappelijke tender zijn nog volop in
ontwikkeling. Gemeente Woerden verwacht daarom dat er de komende jaren nieuwe inzichten vanuit andere gemeenten
of vanuit jurisprudentie beschikbaar komen, waarmee het stappenplan verbeterd kan worden. Zo heeft de Provincie ZuidHolland eind april een handreiking financiële participatie bij lokale energieprojecten gepubliceerd. Het college wil de
mogelijkheid hebben om lessen en inzichten van andere gemeenten te verwerken in het stappenplan. Zodra dit een
inhoudelijke aanpassing aan het Afwegingskader of aan de in het stappenplan vastgelegde bevoegdheden van de raad
vergt, wordt dit voorgelegd aan de raad.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven
1. De opgave voor gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen conform het basisscenario, te weten 95-120
GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige opwek;
1.1. Een lagere bijdrage van 80-95 GWh betekent inzetten op het duurzaam opwekken van 38-45% van het verwachte
elektriciteitsverbruik in 2030.
Het minimum scenario ligt onder de bandbreedte van wat de meerderheid van de inwoners als acceptabele bijdrage aan
de regionale energiestrategie hebben benoemd tijdens fase 3 van het participatieproces.
1.2 Een keuze voor het maximum scenario betekent inzetten op het duurzaam opwekken van 57-76% van het verwachte
elektriciteitsgebruik in 2030.
Het maximum scenario valt binnen de bandbreedte van wat inwoners als acceptabele bijdrage aan de regionale
energiestrategie hebben benoemd tijdens fase 3 van het participatieproces. Het vergt wel een groter aantal windturbines
en/of hectare zonnevelden. Een aanzienlijke minderheid van inwoners is in meer of mindere mate tegen een te grote inzet
op deze technieken, al was er tijdens het participatieproces ook een aanzienlijke minderheid voor windturbines en
zonnevelden.
2. Te besluiten dat de gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard-gemeenten (te weten Oudewater, IJsselstein,
Lopik en Montfoort) een bijdrage levert van 260 GWh aan het bod van de regionale energiestrategie U16 en bij realisatie
van deze bijdrage samenwerkt
2.1. Samenwerking kan betekenen dat binnen de in besluitpunt 1 voorgestelde bandbreedte een groter of kleiner deel van
de bijdrage van Lopikerwaard binnen gemeente Woerden terecht komt.
De gemeenten in de Lopikerwaard hebben veelal weinig capaciteit op het netwerk of zijn ver gelegen van 'stopcontacten'
voor grootschalig wind en zon. Uit de voorlopige netwerkanalyse van Stedin komen knelpunten naar voren. De colleges
van Lopikerwaard gaan er van uit dat deze knelpunten oplosbaar zijn en dat ieder zijn eigen deel in de gezamenlijke
bijdrage kan realiseren. Het is echter mogelijk dat een van de vijf gemeenten zijn opgave niet geheel haalt door
bijvoorbeeld knelpunten in het netwerk of planuitval. Door de gezamenlijke bijdrage van Lopikerwaard spreken de
gemeenten richting de regio uit dat ze deze planuitval in eerste instantie onderling zullen opvangen. De verwachting is dat
dit bij elk van de drie voorgestelde scnenario's binnen de bandbreedte kan worden opgevangen.
3. Te besluiten dat de gemeente Woerden een verhouding tussen grootschalige opwek nastreeft van 50% windenergie en
50% zonne-energie, wat in het basisscenario neerkomt op 40 ha zonnevelden en 2 grote windturbines van 240 meter
tiphoogte of 4 middelgrote windturbines van 150 meter tiphoogte
3.1 Enkel inzetten op grootschalig zon vergt een grotere inzet van schaarse grond.
De opgave voor grootschalige opwek kan in 2030 gerealiseerd worden met enkel grootschalige zonnevelden. Dit vergt
dat 40 hectare agrarische grond extra omgezet wordt in zonneveld. De verwachting is dat er voldoende belangstelling van
agrariërs is in de gemeente Woerden om 80 hectare zonneveld te realiseren, tegelijkertijd is dubbel landgebruik voor
zonnevelden lastiger te realiseren en gaat dit ten koste van waardevolle landbouwgrond voor de agrarische sector.
3.2. Enkel inzetten op grootschalig zon levert hogere netwerkkosten op.
Een zonnepark benut op jaarbasis slechts tien procent van de netwerkcapaciteit. Het gevolg is dat de energie
infrastructuur niet volledig wordt gebruikt, wat de kosten van het netwerk per kilowattuur hoger maakt.
3.3. Enkel inzetten op grootschalig zon zorgt voor meer onevenwichtigheid in het stroomaanbod door het jaar heen.
Zonne-energie kent een grote piek in elektriciteitsproductie in de zomer en midden op de dag. Door in te zetten op enkel
zonnevelden ontstaan hogere netwerkkosten om deze pieken aan te kunnen en een grotere behoefte aan andere
technieken om in de wintermaanden voldoende elektriciteit te hebben.
4. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Uitgesloten gebieden.
Zones die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030;
Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven;
Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030;

4.1 Enkel opengestelde en uitgesloten gebieden leidt tot aantasting van landschappelijke kwaliteit
De gemeente heeft de afgelopen jaren vele verzoeken gehad om mee te werken aan initiatieven voor grootschalige
duurzame energie. Zowel voor windenergie als voor zonne-energie. Wanneer een groter deel van de gemeente voor
initiatieven wordt opengesteld is de kans groter dat initiatieven op locaties binnen zoekgebieden komen waar dit minder
wenselijk is. Het bemoeilijkt naar mening van het college de systematiek van maatschappelijke tenders, waarbij schaarste

wordt gecreëerd binnen een zoekgebied om op die wijze de beste initiatieven te kunnen selecteren.
5. De fasering van zoekgebieden vast te stellen zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als volgt vast
te stellen:
1. Uitgesloten gebieden:
1. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden;
2. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap.
2. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030:
1. Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap.
2. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg
3. Direct starten:
1. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), kleinschalige zonnevelden en kleine
windmolens in lintbebouwing (zone J), grootschalig zon langs snelweg (zone H23) en spoorweg (zone F).
2. Wind: kleine windmolens bij boerenerven en bedrijventerreinen.
4. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 Reijerscop (gebied J).
5.1 Veranderen volgorde van zoekgebieden voor grootschalig wind en zon tast het Groene Hart meer aan dan het advies
van het college
De westelijke kant van de A12 is onderdeel van het Venster Bodegraven-Woerden. Dit is een hooggewaardeerd
onderdeel van het Groene Hart. Het gaat hier om een van de laatste open doorzichten van een redelijk formaat tussen
het noordelijk en zuidelijk deel van het Groene Hart en heeft zowel ruimtelijk als ecologische een belangrijke corridor
functie. Daarnaast is de Oude Rijnzone een belangrijke identiteitsdrager van het Groene Hart. Het plaatsen van
windturbines is strijdig met deze kwaliteit en doet afbreuk aan de kernkwaliteiten van het landschap: openheid en rust &
stilte. Het open houden van deze zone is jarenlang beleid geweest vanuit het project "Venster Bodegraven-Woerden"
(voormalig icoonproject van het Groene Hart). Het gebied ligt vanwege de A12 en het spoor erg in het zicht. De N212 Ir.
Enschedeweg ligt midden in het open landschap ten noordoosten van de kern Kamerik. Dit gebied heeft een hoge
cultuurhistorische waarde.
5.2 Volgorde voor zones waar zon mogelijk is na 2030 is voornamelijk gebaseerd op participatieproces
De volgorde voor zones waar grootschalige zon na 2030 kan is momenteel vooral gebaseerd op de inbreng uit het
participatieproces. De inbreng van landschappelijke experts is hier niet in meegewogen.
6. Te besluiten dat gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines en woningen afleidt van
de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines.
6.1 De WHO-richtlijnen beperken de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in gemeente Woerden
Door de striktere WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te hanteren om de minimale afstand tussen windturbines
en woningen te bepalen wordt de ruimte voor windturbines in gemeente Woerden stevig ingeperkt. Mogelijke locaties
voor rijopstelling van windturbines tussen Woerden en Harmelen, en Harmelen en Veldhuizen vervallen hierdoor. Ook de
mogelijkheden voor wind langs de A12 ten zuiden van de kern van Woerden worden sterk beperkt.
7. De uitgangspunten vast te stellen voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en het
streven naar ten minste 50% lokaal eigendom, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het Afwegingskader
7.1 Het vastleggen van uitgangspunten voor participatie beperkt de commerciële mogelijkheden voor grondeigenaren.
Voor grondeigenaren, veelal agrariërs of projectontwikkelaars, is het wennen dat de opbrengsten van het land gedeeld
moeten worden met inwoners en omwonenden. De voorgestelde aanpak in het Afwegingskader wijkt af van de
gebruikelijke werkwijze bij het ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten op eigen grond. Het is mogelijk dat dit de
bereidheid van grondeigenaren om mee te werken aan initiatieven voor grootschalige opwek negatief beïnvloed.
8. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen.
8.1 Het Afwegingskader staat grootschalig zon en wind in Woerden toe, terwijl veel uitwerking van de voorwaarden nog in
het gebiedsproces moet plaatsvinden.
Het Afwegingskader bevat kaders voor ruimtelijke kwaliteit, samenhang met andere thema's die kunnen spelen en
participatie. De precieze invulling daarvan vind plaats in het gebiedsproces.
9. Te besluiten dat de gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie 3 en 4 van besluitpunt 5) inbrengt bij de
Regionale Energie Strategie U16 ten behoeve van RES 1.0.
9.1 De klimaatopgave eindigt niet in 2030 en er is gevraagd om een doorkijk in RES 1.0 op te nemen voor de periode na
2030.
Het Klimaatakkoord loopt tot 2030 en zet in op 49% CO2 reductie. In de klimaatwet is een doel van 95% CO2-reductie

opgenomen voor 2050. De opgave eindigt daardoor niet in 2030. Door ook de mogelijke zoekgebieden na 2030 op te
nemen wordt zichtbaar gemaakt aan de regio en het rijk welke zoekgebieden in beeld zijn voor de periode na 2030.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
De kosten die voortkomen uit het voorgestelde besluit vormen onderdeel van de kosten voor energietransitie.

Communicatie
Het college informeert inwoners via de Woerdense Courant, via de gemeentelijke website en via de nieuwsbrief Energie
Update over het raadsvoorstel concept-Afwegingskader.
Een publieksvriendelijke versie van het Afwegingskader wordt via de gemeentelijke website ontsloten.

Vervolgproces
Het Afwegingskader wordt na vaststelling door de raad ingebracht als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan.
Na vaststelling wordt een gebiedsproces opgestart in zoekgebieden die de raad heeft aangewezen voor de
opgave van 2030 en waar aanvullend onderzoek nodig is. Onderdeel hiervan is ontwerpend onderzoek samen
met inwoners naar de mogelijke inpassing van duurzame energie in dit zoekgebied. In het advies van het college
betreft dit polder Reijerscop.
Voor zoekgebieden die onmiddellijk worden opengesteld voor grootschalige opwek zal het college na vaststelling
besluiten op welke wijze hier een maatschappelijke tender voor wordt opgezet. Voor de A12 (zone H23) zal het
college hiertoe samen met de buurgemeenten langs de A12 uit de RES-U16 een verzoek bij het Rijk doen om
een gezamenlijke voorverkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van grootschalig zon in deze zone.
Na vaststelling van het Afwegingskader door de raad worden de bijdrage van gemeente Woerden aan het bod
van de RES-U16 en de zoekgebieden tot 2030 ingebracht bij de RES-U16 ten behoeve van RES 1.0.
Na vaststelling van het Afwegingskader stelt het college het raadsvoorstel RES 1.0 op, zodat uw raad na het
zomerreces over dit raadsvoorstel kan besluiten.

Bevoegdheid raad
Artikel 147, tweede lid en Artikel 108 van de Gemeentewet.
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Onderwerp:

Afwegingskader grootschalige duurzame energie

De ra a d v a n d e ge m e e nt e Woer d en ;

gelezen het voorstel d.d.

01 juni 2021

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
Artikel 147, tweede lid en Artikel 108

b e s l u i t:
1. De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen conform het basisscenario, te
weten 95-120 GWh, opgebouwd uit 42 GWh kleinschalige opwek en 70 GWh grootschalige
opwek;
2. Te besluiten dat de gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard-gemeenten (te weten
Oudewater, IJsselstein, Lopik en Montfoort) een bijdrage levert van 260 GWh aan het bod van de
regionale energiestrategie U16 en bij realisatie van deze bijdrage samenwerkt.
3. Te besluiten dat de gemeente Woerden een verhouding tussen grootschalige opwek nastreeft
van 50% windenergie en 50% zonne-energie, wat in het basisscenario neerkomt
4. op 40 ha zonnevelden en 2 grote windturbines van 240 meter tiphoogte of 4 middelgrote
windturbines van 150 meter tiphoogte.
5. Te besluiten tot indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden in de volgende vier
categorieën:
1. Uitgesloten zoekgebieden;
2. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030;
3. Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven;
4. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030;
6. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, als
volgt vast te stellen:
1. Uitgesloten gebieden:
1. Zon: kernranden en weidevogelkerngebieden;
2. Wind: kernranden, weidevogelkerngebieden en overig open landschap.
2. Gebieden voor opgave die mogelijk volgt in de periode na 2030:
1. Zon: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg, overig open landschap.
2. Wind: A12 Barwoutswaarder, N212 Ir. Enschedeweg
3. Direct starten:
1. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), kleinschalige
zonnevelden bij boerenerven, grootschalig zon langs snelweg (zone H23) en
spoorweg (zone F).
2. Wind: kleine windmolens bij boerenerven.
4. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon en grootschalig wind in A12 Reijerscop
(gebied J).
7. Te besluiten dat de gemeente Woerden de minimale afstand tussen grootschalige windturbines
en woningen afleidt van de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines.
8. De uitgangspunten voor participatie, waaronder het vroegtijdig betrekken van omwonenden en

het streven naar ten minste 50% lokaal eigendom, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het
Afwegingskader vast te stellen.
9. Het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, inclusief bijlagen, vast te stellen als nota
ex. Afd. 4:3 Awb.
10. Te besluiten dat de gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie 3 en 4 van
besluitpunt 5) inbrengt bij de Regionale Energie Strategie U16 ten behoeve van RES 1.0.
11. Te besluiten om de bevoegdheid voor het wijzigen van het stappenplan aan het college te
delegeren, tenzij wijzigingen effect hebben op de in het stappenplan beschreven rollen en
bevoegdheden van de raad.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0>
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Gemeente Woerden

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/

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.

grootschalig

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 en thematische kaarten.

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 en thematische kaarten.

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.

P1

Gemeente Woerden

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 Stappenplan) 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.
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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, trafohuisjes of energieopslag
• Voor kleinschalige ontwikkelingen voor eigen gebruik geldt dat deze algemeen worden
toegestaan bij boerenerven en lintbebouwing.
• 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
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•

verwacht dat zij de mogelijkheden voor een combinatie van wind- en zonne-energie op
deze locaties onderzoeken
Bij de ontwikkeling van zonnevelden en windturbines dient vooraf te worden aangetoond
dat dit mogelijk is vanuit het perspectief van externe veiligheid.

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.
• Bij initiatieven waar energieopslag wordt toegepast dient de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) te worden gevraagd om advies.
• Zie de Hoofstuk 3 en de bijlage Stappenplan 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 om
geluidsoverlast en slagschaduwhinder te beperken. 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 en thematische kaarten wordt uitgelegd dat
de wettelijke geluidsnorm voor geluid door windturbines (47 dB (Lden)) is te vertalen naar
een afstand van 300 meter bij losse woonbebouwing 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 kiest ervoor om de
vuistregel afstand te vergroten tot 500 meter voor losse woonbebouwing. Voor
woonkernen (geclusterde woningen) geldt in principe een vuistregel afstand van 800
meter1. Hiervan kan worden afgeweken tot een afstand tussen de 500 en 800 meter, mits
hiertoe in overeenstemming met de lokale omgeving wordt besloten tijdens het
gebiedsproces. Dit betekent dat bewoners hierover kunnen onderhandelen met de

1

Deze vuistregel afstanden zijn behalve op woonbebouwing ook van toepassing op alle overige geluidsgevoelige objecten, zoals
bijvoorbeeld ziekenhuizen en onderwijsgebouwen.
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initiatiefnemers van een windpark, bijvoorbeeld in ruil voor additionele baten voor de
omgeving. De gemeenteraad kan besluiten om een afstand tussen de 500 en 800 meter toe
te staan als dat voortkomt uit het gebiedsproces en als uit advies van de omgevingsdienst
en de GGD blijkt dat het aantal gehinderden in de betreffende situatie beperkt genoeg
blijft.
De vuistregel afstanden hebben invloed op de locaties waar in theorie mogelijkheden zijn
voor windturbines. Meer informatie hierover is opgenomen in de bijlage Restricties en
thematische kaarten.
• Initiatiefnemers dienen door middel van geluidsberekeningen te onderbouwen dat de
maximale geluidsbelasting op woningen niet hoger is dan de WHO advieswaarde (van 45
dB Lden).
• 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
het open landschap binnen deze afstand van elkaar maximaal 10% afwijken in tiphoogte.
Daarnaast vindt er altijd afstemming plaats met buurgemeenten.
• In het geval van grootschalige windturbines heeft de gemeente een voorkeur voor een rijopstelling; er worden geen mogelijkheden geboden voor een cluster-opstelling.
• Voor kleinschalige windmolens geldt dat deze algemeen worden toegestaan bij
boerenerven en lintbebouwing. Deze windmolens moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel
o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd, tenzij dit zorgt voor een betere
landschappelijke inpassing
o De windmolens moeten in principe in het bouwblok worden gerealiseerd.
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
• Initiatiefnemers dienen advies te vragen aan de leidingbeheerder indien het zonnepark
gelegen is binnen een afstand van 200 meter tot gastransportleidingen.
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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 hectare2) en grootschalige zonnevelden (>1 hectare).
• 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. Ook
dient men rekening houden met Wet Bodembescherming (in verband met
draagconstructies).
• Voor de maximaal toegestane hoogte van zonnevelden wordt onderscheid gemaakt tussen
zuidgeoriënteerde opstellingen en oost-west georiënteerde opstellingen. Dit heeft te
maken met de afweging tussen effecten op de bodemkwaliteit enerzijds en behoud van het
zicht over de zonnepanelen anderzijds:
1.

Bij zuidgeoriënteerde opstellingen is het mogelijk om negatieve effecten op de
bodem te beperken door voldoende ruimte vrij te houden onder (en tussen) de
rijen met panelen. Zeker in gebieden waar sprake is van bodemdroogte en/of waar
de bodemecologie onder druk staat verdient dit de voorkeur. Om enige ruimte
onder de panelen mogelijk te maken geldt voor zuidgeoriënteerde zonnevelden
een maximale hoogte van 2,5 m.

2.

•

Bij een oost-west georiënteerde opstelling is echter altijd sprake van een
negatieve invloed op de bodem, ongeacht de hoeveelheid ruimte die vrij blijft
onder de panelen. Er komt bij deze paneeloriëntatie immers weinig zonlicht tot de
bodem en het regenwater wordt in te hoge mate ongelijkmatig verdeeld. Bij de
afweging tussen zichtlijnen en het tegengaan van bodembederf heeft daarom in
deze gevallen het behoud van het zicht over de panelen de voorkeur. Om die
reden geldt voor oost-west georiënteerde zonnevelden een maximale hoogte van
1,5 m.
Voor kleinschalige zonnevelden geldt dat deze algemeen worden toegestaan bij
boerenerven en lintbebouwing. Deze zonnevelden moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
o Inpassing in het groen en de structuur van het landschap i.v.m open zichtlijnen
o Maximaal 2,5 m hoog

2 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
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o
o

Meenemen omvormers, transformatorhuisjes, eventuele energieopslag ed. in
inpassingsplan
Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
Kleinschalige zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden
gerealiseerd

•

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.
• 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.
• Het is niet toegestaan om sloten te dempen bij de ontwikkeling van een zonneveld. De
oorspronkelijke kavelstructuur moet beleefbaar blijven.
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.
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•

•
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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’.
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 wind
• Geen grootschalig zon
• Kleinschalige zonnevelden goed inpassen in de landschapskarakteristieken
o Geen invloed op de beleving van het open landschap
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• 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
• Zonnevelden goed inpassen in de landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• Ontwikkeling van grootschalig zon (en 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
• Zonnevelden goed inpassen in landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• Ontwikkeling van grootschalig zon alleen toegestaan in zone C12 en mits er geen
kleinschalige projecten in dezelfde polder plaatsvinden.
• Ontwikkeling van grootschalig zon (en 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 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
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D: Open landschap: oeverwallen landschap met dijken en kernen
• Geen grootschalig wind
• Zonnevelden goed inpassen in landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• Ontwikkeling van grootschalig zon (en 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 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
• Zonnevelden goed inpassen in landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• Ontwikkeling van grootschalig zon (en 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 Ontwikkeling recreatiezone
o Hoge archeologische waarden onder het maaiveld
o Hoge waarden van biodiversiteit E18
o Geluidsoverlast aanwezig E18 en E19
F: Spoorzone:
• Grootschalig wind in rij-opstelling
• Geen grootschalig zon
• Kleinschalige zonnevelden goed inpassen in de landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
o Voor (kleinschalige) zonneparken langs het spoor geldt geen maximale omvang in
ha. maar een nader te bepalen maximale breedte vanaf het spoor (bv. 50 m).
•

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 wind
• Geen zonnevelden
• 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
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H: A-/N-wegzone
• Grootschalig wind in rij-opstelling, mits afgestemd met buurgemeenten
• Grootschalig zon alleen in zone H23
• Zonnevelden voor eigen gebruik goed inpassen in landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
o Voor (kleinschalige) zonneparken langs de A-weg geldt geen maximale omvang in
ha. maar een nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg (bv. 50 m).
Hiermee stimuleert de gemeente de realisatie van langgerekte zonnevelden langs
de snelweg.
o Voor (kleinschalige) 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
• Zon op geluidsschermen
• Ontwikkeling van grootschalig zon (en 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 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
• Geen grootschalige zonnevelden
• Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, goed inpassen in
landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
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
• Ontwikkeling van grootschalig zon alleen toegestaan mits er geen kleinschalige projecten
in dezelfde polder plaatsvinden.
• Zonnevelden goed inpassen in landschapskarakteristieken
o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan
o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap
• De ontwikkeling van grootschalig zon (en kleinschalig zon buiten eigen gebruik) 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
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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

P17

Gemeente Woerden

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.
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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
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.
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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.

4.

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 recreatieontwikkeling, 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.
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.
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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 Aweg, 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 Stappenplan voor een uitgebreide beschrijving
van het te doorlopen proces.
1.

2.

3.

4.

5.

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.
Een initiatiefnemer heeft de inspanningsverplichting zich ervan te vergewissen of er andere
aangrenzende initiatieven in voorbereiding zijn waarbij de gemeente de wens heeft om te
komen tot 1 plan.
Een uitgebreid plan, 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..
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.
De gemeente Woerden zal eerst de maximale draagkracht van het landschap onderzoeken,
waarbij wordt weergegeven hoeveel hectare zonnepanelen of aantal windparken mogen
worden gerealiseerd. Wanneer er meer hectare of aantal windturbines wordt aangevraagd zal
de gemeente de verschillende initiatieven scoren om te bepalen welke projecten door mogen
gaan.

3.2 De verschillende fases van een initiatief
1.

2.

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
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
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3.

4.

• Planning van participatiemomenten op hoofdlijnen
Bij de vergunningverlening beoordeelt de gemeente een aanvraag op de volgende aspecten:
• In hoeverre het plan aansluit op de karakteristieken van het gebied
• 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
Uiterlijk voordat het ruimtelijk besluit voor een duurzame energieproject in ontwerp wordt
gepubliceerd, moeten afspraken over financiële participatie zijn opgenomen in een
overeenkomst en moet de initiatiefnemer laten zien hoe er aan het participatiebeleid wordt
voldaan.

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.

2.

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 10x de tiphoogte 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. Tevens kan er in het gebiedsproces voor gekozen worden om direct
omwonenden te bepalen via zichtlijnen in plaats van een generieke afstand.
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.
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 de mogelijkheid wordt onderzocht voor
lokaal (mede) eigendom waarbij lokale inwoners en bedrijven zijn georganiseerd in een
energiecoöperatie. Hiervoor geldt een inspanningsverplichting. Indien lokaal eigendom niet
haalbaar blijkt wordt verwacht dat er sprake is van andere vormen van financiële participatie,
bijvoorbeeld in de vorm van obligaties, een omgevingsfonds en/of een omwonendenregeling.
1.

2.

3.

4.
5.

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.
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.
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.
Bij de ontwikkeling van windenergie wordt een sociale grondvergoeding toegepast. Dit geeft
ruimte om op een optimale opstelling met windturbines uit te komen.
Er bestaat een verband tussen de omvang (en dus de energieproductie) van initiatieven en de
financiële haalbaarheid van projecten. De hoogte van de hierboven genoemde financiële baten
is dan ook gekoppeld aan de omvang van een initiatief. Een lagere energieopbrengst betekend
minder financiële opbrengsten voor de initiatiefnemers en voor de omgeving.

P26

Gemeente Woerden

4. Bijlagen
Externe bijlagen bij dit afwegingskader:
• Bijlage Stappenplan
• Bijlage Restricties en thematische kaarten
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In de bijlage worden verschillende thematische kaarten
getoond. Ook wordt een toelichting gegeven over de
relatie tussen elk thema en de opwek van duurzame
energie.

Mogelijkheden wind bij
geluidsbuffer van 500 m

Paragraaf 1 Restricties wind (veiligheid en milieu)
Bij het realiseren van windturbines is het
belangrijk dat dit voor de omgeving op een veilige
manier gebeurt. Daarom zijn er verschillende
afstandsrestricties van kracht bij het realiseren van
windturbines. Zo moeten er bepaalde afstanden
worden gehouden tussen windturbines en bestaande
bebouwing en infrastructuur. Ook in de zones
waar potentie gezien wordt voor windenergie
(zoals de zone langs de snelweg) moet er rekening
worden gehouden met de veiligheidseisen. Deze
kaart laat de zones zien waar het door milieuen veiligheidsrestricties niet mogelijk is om
windturbines te realiseren. De voorwaarden zijn
echter niet allesomvattend: met bepaalde extra
veiligheidsmaatregelen voor de turbine of een ander
type turbine kan er soms toch een ontwikkeling
plaatsvinden.
In wet- en regelgeving zijn veiligheids- en
geluidsnormeringen opgesteld. Deze normeringen
bieden de omgeving bescherming tegen onveilige
situaties en geluidshinder. In het Handboek
Risicozonering Windturbines is beschreven op welke
onderwerpen de veiligheids- en geluidsnormeringen
betrekking hebben bij het plaatsen van windturbines.
Tevens zijn hierin richtlijnen beschreven waarmee
deze regels vertaald kunnen worden naar ruimtelijke
afstanden ten opzichte van een bron. De rekenregels
bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

zijn gebaseerd op de afmetingen van de mast
en de rotor van de turbine. Bij de berekeningen
op de volgende pagina is uitgegaan van een
referentieturbine, de Vestas V-150 (zie volgende
pagina).

Specificatie woonkernen (geluid)
Richtlijn
Het jaargemiddelde geluidsniveau veroorzaakt door
een windturbine of windpark mag niet hoger zijn
dan 47 dB Lden op de gevels van geluidsgevoelige
objecten. Het is vanwege locatie specifieke factoren
niet mogelijk om deze norm te vertalen naar
een uniforme afstand. In overleg met NWEA is
afgesproken als vuistregel een minimale afstand van
500 meter te hanteren. 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
Om geluidshinder door windturbines te
minimaliseren heeft de gemeente Woerden in
overleg met de GGD besloten om een afstand van
minimaal 500m tot alle woningen te hanteren (ook
buiten woonkernen). De kaart op de vorige pagina
laat zien waar in theorie windturbines gerealiseerd
kunnen worden wanneer rekening wordt gehouden
met een afstand van 500 meter tussen woningen en
windturbines.
Zones waarin deze laag van invloed is:
Volledig:
» Zone A – stadsrand, Zone G – bebouwing,
Zone I – lintbebouwing
Deels:
» Zone B, C, D, E – open landschap, Zone F –
spoorzone, Zone H – snelweg en zone J
Handboek Risicozonering Windturbines, RVO 2014.
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.

Bronnen met hinderzones
Bronobject

Specificatie bronobject

Imapct

Juridische status5

Berekende
afstand

Kwetsbare bebouwing

Kwetsbare objecten

Veiligheidsnorm

Activiteitenbesluit

241 m vanaf gevel

Beperkt kwetsbare
bebouwing

Beperkt kwetsbare objecten

Veiligheidsnorm

Activiteitenbesluit

75 m vanaf gevel

Wegen

Rijkswegen (A), Spoorwegen(N),
Stadsroutes (S)

Veiligheidsnorm

Noodzakelijk voor vergunning
(RWS)

75 m vanaf gevel

Spoorwegen

Spoorwegen voor personen
of goederenvervoer en
lightrailverbindingen

Veiligheidsnorm

Noodzakelijk voor vergunning
(ProRail)

83 m vanaf hart
spoorbaan

Waterwegen

Vaarwegen

Radarverstoring

Noodzakelijk voor vergunning
(RWS)

50 m vanaf rand
vaarweg

Risico-inrichting (industrie) Objecten met een hinderzone
(10-6)

Veiligheidsnorm

Bij ruimtelijke besluitvorming
windturbines

Vastgestelde
hinderzone

Buisleidingen

Buisleidingen met gevaarlijke
stoffen

Veiligheidsnorm

Advies

241 m vanaf
buitenste lijn

Hoogspanningsleidingen

Onder- en bovengrondse

Veiligheidsnorm

Advies

241 m vanaf
buitenste lijn

hoogspanningsinfrastructuur
en geplande
hoogspanningstrajecten
Primaire waterkering

Kernzone primaire waterkering
(excl. Voorliggende waterkering)

Veiligheidsnorm

Afhankelijk van beheerder

Kernzone 50 m
vanaf hartlijn

Laagvlieggebieden

Laagvlieggebied 10 +10A

Hoogtebeperking

Regeling minimum
vlieghoogten

Vastgestelde
hinderzone

Luchthaven

Civiele en militaire luchthavens

Hoogtebeperking

Bij ruimtelijke besluitvorming
windturbines

Vastgestelde
hinderzone

Losse woonbebouwing

Woningen buiten woonkernen

Geluidsnorm

Bij ruimtelijke besluitvorming
windturbines

300 m vanaf gevel

Woonkernen

Aaneengesloten woningen
binnen een woonkern

Geluidsnorm

Bij ruimtelijke besluitvorming
windturbines

500 m vanaf gevel

1
2

Paragraaf 2 Toetsingsvlakken wind

Naast regelgeving omtrent veiligheid en milieu
kunnen in lokaal of provinciaal beleid regels zijn
opgenomen die de opwek van windenergie in
bepaalde gebieden niet toestaan. Zo zijn er in
Nederland bijvoorbeeld beschermde natuur-, stilteen cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Voor
deze gebieden geldt veelal dat vanuit de vigerende
provinciale verordeningen windenergie niet wordt
toegestaan. Het karakter van deze regelgeving is
dat toetsing moet uitwijzen wat het effect is van
windenergie op deze beschermde gebieden. Dit
betekent dat het mogelijk is dat er binnen deze
beschermde gebieden toch plekken zijn waar
windenergie kansrijk is. Het huidige provinciaal beleid
sluit deze gebieden uit als potentieel gebied.
Windenergieprojecten kunnen schadelijk zijn voor
beschermde gebieden. Het betreft hier Natura 2000
gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Via de Wet natuurbescherming worden specifieke
natuurgebieden beschermd. Voor gebieden in of
nabij Natura 2000-gebied geldt dat onderzocht
moet worden wat het significante effect is van een
windenergieproject op de soorten waarvoor het
Natura 2000-gebied is aangewezen. Het bevoegd
gezag voor Natura 2000-gebieden kan liggen bij het
Rijk of de provincie. In de Wet ruimtelijke ordening
is vastgelegd dat een windproject de wezenlijke
waarden en kenmerken van NNN-gebieden niet mag
aantasten. Het bevoegd gezag voor NNN ligt bij de
provincie.

bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

Beperkingen Stiltegebied
Beperkingen NNN
Beperkingen Natura 2000

De volgende mogelijke beperkingen zijn verkend:
Restrictie

Bevoegd

Categorie

Natuurnetwerk Nederland

Provincie

Natuur en ecologie

Natura 2000

Rijk

Natuur en ecologie

Werelderfgoed (Unesco)

Rijk

Cultuurhistorie

Stiltegebied

Provincie

Geluidsbelasting

Luchtvaart (CNS, Laagvliegruimte,
Helikopterluchthaven, Luchthaven, Vlieggebied
defensie, zweefvliegluchthaven)

Rijk of Provincie

Toetsingsvlak

Radar verstoringsgebieden

Rijk

Hoogte waarboven een toets dient te
worden gedaan

Reserveringsruimte infrastructuur en
buisleidingen

Rijk

Reserveringsruimte (veiligheid)

Veiligheidszones rondom
munitie of explosieven

Rijk

Veiligheid

Zend- en ontvangstlocaties

Rijk

Veiligheid

Zone waar deze laag van invloed is:
Deels
Zone B, Zone C, zone E, Zone F – spoorzone

Paragraaf 3 Toetsingskader zon

Het landbouwgebied gaat vaak samen met andere
doeleinden, zoals natuurbeheer, cultuurhistorie
of waterveiligheid. Bij de realisatie van een
zonneveld dient in dat geval getoetst te worden of
de komst hiervan in strijd is met waterveiligheid,
cultuurhistorische- of natuurwaarden. Hierdoor is het
realiseren van zonnevelden soms maar beperkt of
onder voorwaarden mogelijk. De beperkingen door
deze aspecten zijn hiernaast in kaart gebracht. Zo
zijn er in het beheersgebied of uiterwaardengebied
van Rijkswaterstaat restricties door waterveiligheid.
Ook zijn er beperkingen voor zonnevelden in
Unesco Werelderfgoed-gebieden (cultuurhistorie)
en weidevogelgebieden (natuurwaarden). Voordat
er in weidevogelgebieden zonnevelden ontwikkeld
kunnen worden, dient eerst onderzoek gedaan
te worden naar de effecten van zonnevelden op
weidevogelgebieden. Op de volgende pagina staan
ook de weidevogelkerngebieden, waar de meeste
weidevogels verblijven; deze hebben vanuit de
provincie beschermde status. De uitkomst van
dit onderzoek bepaalt of de zones waarin dit
toetsingsvlak geldt na verloop van tijd een trede
omhoog kan in het afwegingskader.
Zones waar vanuit beleid restricties gelden voor de
opwek van zonne-energie
Volledig:
» Zone A stadsrand, Zone C open landschap
Deels:
» Zone B, D open landschap, Zone F spoorzone,
Zone H snelwegzone, Zone L lintbebouwing
bron:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/
analysekaarten+np+res/default.aspx

Weidevogel(leef)gebied (zachte
beperking)
Beperkingen NNN
Agrarische gronden binnen
weidevogel(leef)gebied
Agrarische gronden buiten
weidevogel(leef)gebied)

Weidevogelkerngebieden

Weidevogelkerngebied

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/
NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01?s=SBNMmAIGAWuZIkGER
UA6BB_D_______8fv3__D2A

Paragraaf 4 Landschap
Verschillende soorten landschappen hebben elk
hun eigen landschappelijke kenmerken. Deze
kenmerken hebben invloed op de zogenaamde
landschappelijke draagkracht van gebieden voor
zonnevelden en windparken. Het landschap van
de gemeente Woerden wordt gekenmerkt door
het veenweidelandschap. De verkavelingsstructuur
en de verkavelingsrichting verschilt per zone. De
beeldentaal van dit landschap bestaat uit dijken,
veenriviertjes, cope-verkavelingen en erven. Verder
heeft het landschap een open karakter met verre
zichtlijnen. In de algemene voorwaarden van het
afwegingskader is daarom reeds opgenomen dat
zonneparken bij voorkeur een maximale hoogte van
1,5 meter hebben en maximaal 2,5 meter.
Onderstaande voorwaarden worden gehanteerd bij
de ontwikkeling van zonnevelden en windparken:
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 landschappelijke
inpassing met een natuurlijke randstructuur
gebaseerd op oorspronkelijke en (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 er visueel
over de panelen heen kan worden gekeken. 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 bijbehorende elementen zoals
transformatorhuisjes. Plaats deze bijbehorende
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.
Wind
» Volg grootschalige lijnen in het landschap.
In Woerden zijn er bijvoorbeeld noord-zuid
structuren. Verder wordt het landschap
doorsneden door infrastructurele lijnen.
» De windturbines in rijopstelling kunnen de
bestaande identiteit van structuren versterken.
» Zorg voor uniformiteit en minimaliseer
variaties tussen windturbinetypen en groottes.
» De grote schaal van het landschap vraagt om

een 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 het thema landschap een rol speelt
Vooral:
» Zone B – Open landschap, Zone C – open
landschap, Zone J – Open landschap
Deels:
» Zone D – open landschap, zone E – open
landschap

Voorbeeld van windopstelling langs infrastructurele
lijn (A15 bij elst)

Paragraaf 5 Bodemsoort
Het grondgebied van de gemeente Woerden
bestaat voor een groot deel uit veengronden, met
name het open gebied. De zone langs de Oude Rijn
bestaat uit kleigronden. De gronden hier omheen
bestaan uit kleigrond op veen. De bodemsoort
heeft invloed op het landschap. Daarnaast zorgen
verschillende bodemsoorten voor verschillen in
bijvoorbeeld waterhoudend vermogen, draagkracht
en bodemdaling. Er worden voor de realisatie
van zonnevelden en windparken geen directe
voorwaarden gesteld aan de ondergrond, maar
de (draagkracht van de) bodem kan wel invloed
hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen
een zoekgebied. Hier dient rekening mee te worden
gehouden bij een vergunningsaanvraag voor een
zonneveld of windpark.

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Paragraaf 6 Landschap van ontginningen
De ontginningen hebben gezorgd voor een bepaalde
structuur en richting van het landschap. Zoals
beschreven bij de voorwaarden voor landschappelijke
inpassing van zonnepanelen, dient rekening te
worden gehouden met de richting en de verkaveling
van het landschap. De structuur van de copeontginningen dient daarbij te worden aangehouden.
Ook de transformatorhuisjes moeten binnen dit
landschappelijk patroon geplaatst worden.

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Paragraaf 7 Landbouw
Bij het afwegen van locaties voor de realisatie van
zonnevelden of windturbines moet rekening worden
gehouden met de huidige productiviteit van het
landschap. Sommige locaties zijn minder geschikt
voor landbouw dan andere. Het is niet wenselijk om
zeer geschikte landbouwlocaties voor de opwek van
zonnevelden in te zetten. Wel biedt dubbelgebruik
van landbouwgebied soms mogelijkheden,
bijvoorbeeld door een zonne-overkapping te
realiseren bij teelt van bepaalde soorten rood fruit.

BUURTCENTRUM REIJMER IN BABBERICH.

Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/fruit-kweken-onder-een-dakvan-zonnepanelen-lukt-dat~be6c0686/?referrer=https%3A%2F%2F
www.google.com%2F
Bron Kaarten: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Paragraaf 8 Biodiversiteit

Het thema ‘biodiversiteit’ heeft een relatie met de
realisatie van zowel zonnevelden als windparken.
De ontwikkeling van zonnevelden en windparken
biedt namelijk de mogelijk tot het versterken van
de bestaande biodiversiteit. Dit kan op de volgende
manieren:
» Extensieve ontwikkeling van zonnevelden met
bloemen en groen tussen de rijen met panelen,
waarmee de biodiversiteit kan worden versterkt.
Deze werkwijze kan vooral worden toegepast
in Zone C (zuidkant), Zone J (onder de snelweg)
en Zone H langs de snelweg aan de zuid- en
westzijde.

ZONNE’PARK’ DE KWEKERIJ HENGELO

https://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/picknicken-tussen-dezonnepanelen/

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

» Extensieve ontwikkeling van zonnevelden
aan de randen van de gebieden met een hoge
biodiversiteit. Op deze manier kunnen de
gebieden met een rijke biodiversiteit worden
uitgebreid. Deze werkwijze kan goed worden
toegepast in B – Noordwestzijde. De locaties waar
al een hoge biodiversiteitswaarde is, zijn minder
geschikt voor de ontwikkeling van zonnevelden.

Paragraaf 9 Bodemdaling

Gebieden waar sprake is van bodemdaling bieden
kansen voor een koppeling met zonne-energie. 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 CO2 vrij bij
het inklinken van veengronden. Dit kan worden
tegengegaan door het grondwaterpeil dichter bij
het maaiveldniveau te brengen. Eventueel kan dan
gedacht worden aan vernatting in combinatie met de
ontwikkeling van zonnevelden. Er dient dan rekening
te worden gehouden met de poldergroottes, omdat
vernatting alleen per polder kan.
Bodemdaling speelt vooral een rol in:
» Zone B, C – open landschap

https://zonopwater.nl/home

Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Gebieden minder gevoelig
voor bodemdaling

Paragraaf 10 Droogte

In het gebied ten noorden van de Oude Rijn is
sprake van droogte. Droogte kan ervoor zorgen
dat agrarische gronden minder geschikt worden
voor deze functie. Dit kan een reden zijn om deze
gebieden te benutten voor de opwek van zonneenergie, eventueel in combinatie met beplanting
die beter tegen droogte kan of die de bodem meer
schaduw geeft dan gras.
Droogte speelt vooral in het gebied langs de rivier:
Zone B, C – open landschap

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24169/
handreikingzonne-energie.pdf
Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Paragraaf 11 Peilbesluiten met oppervlaktepeilen

Bij de ontwikkeling van zonnevelden op gronden
waar vernatting plaatsvindt, is het belangrijk om
rekening te houden met de poldergrenzen. Bij
vernatting wordt het grondwaterpeil omhoog
gebracht, zodat de bodemdaling wordt afgeremd.
Het verhogen van het peil gaat per peilvlak. De
overige velden in de polder worden minder geschikt
voor de huidige agrarische functie, als gevolg van
de vernatting. Wel kan er gedacht worden aan
het schakelen naar natte teelt, zoals bijvoorbeeld
cranberries.

https://www.rd.nl/image/contentid/
policy:1.1597472:1569564020/2019-09-25-katWO1-crouwels-5-FCweb.jpg?f=16x9&$p$f=ea31437
kaart via https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5

Paragraaf 12 Cultuurhistorische waarde
In paragraaf 3 van dit bijlagedocument
‘toetsingskader zon’ zijn cultuurhistorische waarden
van het Unesco werelderfgoed reeds meegenomen.
Daarnaast bestaan er ook cultuurhistorische waarden
met betrekking tot landschappelijke structuren
zoals ontginningen en watergangen. Zo hebben de
ontginningen en de omgang met water een stempel
gedrukt op het buitengebied van de gemeente
Woerden. Ook kan er bijzondere waarde worden
toegekend aan zowel het rivierengebied met de
oeverwallen als aan het veenweidegebied met een
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
waardevol polderlandschap met de bijzondere copeontginningen. Kenmerkend aan dit landschap 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.
https://woerden.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=43c003f835364b0286053d6accb59944

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. Het Zegvelderbroek is daarnaast bijzonder
vanwege de waaiervormige verkaveling.

Hieronder staat per polder toegelicht welke
cultuurhistorische elementen zich in de polder
bevinden. Deze teksten horen bij het kaartbeeld op
de vorige pagina.
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 realisatie van zonnevelden moeten
cultuurhistorische waarden en waardevolle
elementen gewaarborgd blijven. Houd rekening
met kwetsbare en cultuurhistorische objecten in
de omgeving door een (buffer)afstand te hanteren
of zorgvuldig in te passen.
• Laat waar mogelijk de oorspronkelijke historische
landschappelijke structuren terugkomen in de
vorm van de opstelling.
• Houd rekening met lijnstructuren zoals
houtwallen.
Wind:
• Inpassing van windturbines bij cultuurhistorische
bouwwerken is een aandachtspunt. Er
dienen geen windturbines bij kleinschalige
landschapselementen te worden gerealiseerd.
Cultuurhistorische waarden spelen een rol in:
• Zone I – lintdorpen
• Zone B en zone C zijn aandachtspunten vanwege
elementen die structuur geven

Waterline
Ook de waterlinie is van cultuurhistorische waarde.
De kaart laat de belangrijkste structuren en
zoneringen zien die behoren tot het cultuurhistorisch
waardevol gebied van de waterlinie. Bij de
ontwikkeling van duurzame energie dient rekening te
worden gehouden met deze structuren. Ook kunnen
de structuren en zoneringen juist benadrukt worden
door de opstelling van een windpark of zonneveld.

Bron: https://waterlinieacademie.nl/wp-content/uploads/2019/02/
ActualisatieGebiedsvisieOHW2018.pdf

Paragraaf 13 Fietspad en recreatie
Bij de ontwikkeling van windparken en zonnevelden
dient er ook rekening te worden gehouden met
bestaande en geplande recreatiegebieden en
recreatiepaden (zoals fiets- en wandelpaden).
Zon- en windinitiatieven mogen niet voor hinder
zorgen bij recreatiegebieden en -paden, maar
kunnen bijvoorbeeld wel gecombineerd worden met
recreatie.
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 de ontwikkeling van zonnevelden
worden gemaakt.
• Hinderlijke lichtschitteringen door zonnepanelen
dienen te worden voorkomen, zodat recreanten
niet alleen maar met een zonnebril hier kunnen
wandelen.

ZONNE’PARK’ DE KWEKERIJ HENGELO
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

•

Voorkom dat recreanten alleen nog maar tussen
zonnevelden wandelen of fietsen.
• Bestaande fiets- en wandelpaden mogen niet
verdwijnen door zonnevelden.
Wind:
• Bij ontwikkeling van recreatiezones kan een
koppeling met de ontwikkeling van windenergie
worden gemaakt.
• Houd rekening met bestaande fiets- en

•

wandelpaden (ook over boerenland).
Windturbines moeten hier ver genoeg vanaf staan
zodat deze niet hinderlijk zijn voorrecreanten.
Bestaande fiets- en wandelpaden mogen niet
verdwijnen door windturbines.

Zones met een mogelijkheid voor combinatie duurzame
energie opwek en recreatie:
Zone E – open landschap en zone J – open landschap
Fietspad
Toekomstige recreatieve
ontwikkeling

Paragraaf 14 Archeologische waarden
In heel de gemeente 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 in de bodem liggen veelal
onder het grondwaterpeil, waardoor in deze 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 grondgebied
van Woerden in meerdere of mindere mate
archeologische verwachtingen kent en bij ingrepen
van een bepaalde grootte en bodemdiepte is daarom
archeologisch onderzoek nodig (zie legenda). Wel
is er een vrijstellingsregel voor de ontwikkeling van
kleinschalige plannen.
Indien een plangebied kleiner is dan 2500 m2
(0,25 ha) wordt het vrijgesteld van archeologisch
onderzoek, tenzij:
1. het plangebied (gedeeltelijk) deel uitmaakt
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 Rijks monument
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
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

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 sleuven voor riolering,
kabels en leidingen en te graven sloten en
waterwegen. Lijnvormige bodemingrepen hebben
vaak een beperkt oppervlak, maar doorsnijden
wel een groot gebied en geven daardoor een
uitgelezen mogelijkheid om doorsneden door het
landschap te onderzoeken.

Zon:
• Afweging om in deze gebieden zonnevelden te
realiseren: Oude structuren kunnen zichtbaar
gemaakt worden met behulp van zonnevelden
• Afweging om in deze gebieden geen zonnevelden
te realiseren: Er mag bij de ontwikkeling van
zonnevelden geen schade worden aangericht
aan archeologische waarden. Hierbij moet ook
rekening worden gehouden met het combineren
van zonnevelden en aanpassingen in het
waterpeil.

Wind:
• Er mag geen schade aan de ondergrondse
structuren worden aangericht bij de ontwikkeling
van windparken.

Vooral in de volgende zones dient rekening te worden
gehouden met mogelijke archeologische waarden:
Zone A – stadsrand; Zone B – open landschap (noord
zone); zone D – open landschap; Zone E – open
landschap en zone I – lintdorpen

Voorbeeld inzichtelijk maken van ondergrondse
archeologische waarden :

Cat

1

2

Restrictie

Bevoegd

Archeologisch rijksmonument

Geen bodemingrepen

Archeologisch waardevol gebied

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3
meter over een oppervlakte vanaf
50 m2 is archeologisch onderzoek

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.

noodzakelijk

Voorbeeld inzichtelijk maken van ondergrondse archeologische
waarden.(Bron:gemeente Beekdaelen, Etzenrade kasteel)

3

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3
Hoge verwachting op aantreffen
meter over een oppervlakte vanaf
archeologie: oude stroomgordel/ oeverwal 100 m2 is archeologisch onderzoek
noodzakelijk

Gemeente is bevoegd gezag.
Omgevingsvergunning is nodig bij
overschrijden vrijstellingsondergrens.

3a

Hoge verwachting op aantreffen
archeologie: boerderijlint

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3
meter over een oppervlakte vanaf
500 m2 is archeologisch onderzoek
noodzakelijk

Gemeente is bevoegd gezag.
Omgevingsvergunning is nodig bij
overschrijden vrijstellingsondergrens

4

Middelhoge verwachting op aantreffen
archeologie

Bij bodemingrepen dieper dan 1
meter over een oppervlakte vanaf
1.000 m2 is archeologisch onderzoek
noodzakelijk

Toetsingsvlak

5

Lage verwachting op
aantreffen archeologie

Bij bodemingrepen dieper dan 1
meter over een oppervlakte vanaf
10.000 m2 is archeologisch onderzoek
noodzakelijk

Gemeente is bevoegd gezag.
Omgevingsvergunning is nodig bij
overschrijden vrijstellingsondergrens.

Paragraaf 15 Geluidsoverlast
De geluidskaart van Woerden toont een accumulatie
van geluid rondom de snelweg en de spoorlijn.
•

•

Bij ontwikkeling van zonnevelden of windturbines
kan gebruik worden gemaakt van bestaande
geluidshinder door bijvoorbeeld windturbines in
deze zone te realiseren.
Ook kan er gedacht worden aan een combinatie
van zonne-energie met landschappelijke inpassing
die als geluidsbuffer optreedt (bijvoorbeeld
door een type beplanting in combinatie met
zonnepanelen, zodat het geluid deels wordt
afgevangen).

Geluidsoverlast speelt in:
• Zone F – spoorzone, Zone H – snelwegzone, zone
E – open landschap en zone J.

https://www.bam.com/en/press/press-releases/2017/5/bam-buildsa-unique-noise-barrier-with-integrated-solar-cells
Bron: Atlas Lopikerwaard
September 2019
https://www.ruimtevolk.nl/2019/atlas-van-de-lopikerwaard/

Paragraaf 16 Natuur
In paragraaf 3 ‘toetsingskader zon’ is de afweging
van zonne-energie in beschermde natuurgebieden
reeds meegenomen. Deze paragraaf laat zien
dat er ook kansen zijn voor de opwek van zonneenergie in gebieden net rondom natuurgebieden. Zo
kunnen zonnevelden een bufferzone vormen tussen
natuurgebieden en agrarische gebieden. Hieronder
worden enkele afwegingen genoemd:
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.
ZONNEPARKEN ALS BUFFER BIJ NATUURGEBIEDEN

Bron:
1. https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/05/20200501Onderzoek-natuur-en-energie-rapport.pdf ; p 32
Kaart: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=34cd5023664e4933a48c0ea669678dac

Wind:
• De opwek van windenergie is niet gewenst binnen
de natuurgebieden

Stappenplan voor grootschalige duurzame energie projecten
Om een adequaat participatietraject te doorlopen bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en
besluiten over concrete projecten voor grootschalige duurzame energie (wind en zon), wordt een
gemeentelijke stappenplan1 geïntroduceerd. De stappen uit dit stappenplan moet worden gevolgd
om zeker te zijn dat wordt voldaan aan de inspanningsverplichting. Een belangrijk onderdeel hiervan
is het gebiedsproces dat 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 het stappenplan
gepresenteerd, waarna er kort wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de verschillende stappen.
Doordat het stappenplan, in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog kan
wijzingen is het stappenplan nog niet in detail uitgewerkt.

1

Onderhavig stappenplan geldt voor projecten die grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk maken.
Bij kleinschalige opwek geldt de (eenvoudige) procedure voor een omgevingsvergunning.

Stappenplan voor grootschalige opwek

Stap 1: Zoekgebieden en afwegingskader

Stap 2: Gebiedsproces (per zone)

Stap 3: Selectie initiatiefnemers
Stap 4: Zon: Concept-omgevingsvergunningaanvraag
Wind: Concept omgevingsplan en vergunningaanvraag
Stap 5: Zon: Omgevingsvergunningprocedure
fa
Wind: Omgevingsplan-procedure
Stap 6: Realisatiefase

Stap 7: Exploitatiefase
Stap 8: Ontmantelingsfase

Stap 1: Zoekgebieden en afwegingskader
Stap 1 in het stappenplan 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 ontwerpend
onderzoek wordt uitgevoerd naar wat landschappelijk gezien de beste locaties zijn voor zonne- en
windparken en wat het draagvlak van het landschap (het maximaal open te stellen aantal hectares /
aantal windturbines) is. 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 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 (voorwaarden) 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.
NB. Als een initiatief wordt ingediend wanneer het gebied nog niet open is, wordt het initiatief pas in
behandeling genomen wanneer er een gebied is open gesteld.
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 aan de voorwaarden van het afwegingskader. Wanneer de initiatieven niet voldoen aan het
afwegingskader zullen zij afvallen. Voor de overige initiatieven geldt dat daarna wordt gekeken in
hoeverre zij voldoen aan mogelijke extra voorwaarden die zijn voortgekomen uit het gebiedsproces.
Wanneer dit het geval is, zullen deze initiatieven beter scoren dan initiatieven die dit niet (of in
mindere mate) doen.
Het college zal, op basis van de scores, beslissen welke initiatiefnemer door mag gaan naar de
ruimtelijke procedure. Hierbij geldt dat wanneer er plannen zijn ingediend voor meer hectare
zonneveld dan dat is vastgesteld in stap 2, dat de plannen met de hoogste scores worden
geselecteerd.
Stap 4: Concept-omgevingsvergunningaanvraag (zon) & concept-omgevingsplan (wind)
De initiatiefnemer zal in deze fase de resultaten tonen van het voorbereidende onderzoek (vb.
m.e.r.-beoordeling of landschapsplan). Tevens zal de procesbegeleider van de gemeente 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 een ieder de kans heeft
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 conceptomgevingsplan 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 een
ieder een zienswijze kan 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 goed omgevingsmanagement. Tevens is
het mogelijk dat voorafgaand aan realisatie van het plan bijvoorbeeld nog een uitrit vergunning of
kapvergunning nodig is. Deze vergunningen 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. Hiervoor zullen foto’s worden genomen een aantal weken voor de
aanvang van de bouwwerkzaamheden.

Indienen en beoordelen projectplannen
In onderstaande paragrafen wordt eerst ingegaan op de mogelijke eisen en checklist waar een
projectplan aan moet voldoen. Daarna wordt er ingegaan op de wijze hoe de projectplannen worden
beoordeeld. De exacte inhoud en beoordeling wordt ten tijden van het gebiedsproces bepaald.
Eisen projectplan
Iedere initiatiefnemer stelt een projectplan op. Hiervoor is een specifieke hoofdstukindeling bepaald
zodat projectvoorstellen uniform worden opgesteld en beoordeeld kunnen worden, te weten:
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Parkontwerp
Participatie
Omschrijving vervolgproces

Daarnaast gelden ook de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

De initiatiefnemer dient het projectplan in conform het digitale aanvraagformulier;
Het projectplan wordt geschreven in de Nederlandse taal;
Het projectplan is ondertekend door één of meerdere personen die bevoegd zijn om de
aanvraag in te dienen;
De initiatiefnemer kan aan de gemeente geen kosten in rekening brengen voor het uitwerken
en indienen van het projectplan;
Door inschrijving gaat u akkoord met de gestelde procedurele eisen.

Projectplannen die niet aan de voorgeschreven vormvereisten voldoen kunnen niet getoetst en
beoordeeld worden. Dat betekent dat deze projectvoorstellen automatisch onvoldoende scoren en
niet gehonoreerd zullen worden.
Checklist
In het afwegingskader wordt beschreven waaraan een zonnepark of windpark moet voldoen.
Hieronder wordt een checklist samengevat voor het projectplan.
Het projectplan wordt getoetst aan de hand van de onderstaande checklist
Hoofdstuk
1. Inleiding
De inleiding beschrijft hoe het
projectidee is ontstaan en wie
de initiatiefnemers zijn.
2. Parkontwerp
Het hoofdstuk parkontwerp
gaat in op alle ruimtelijke
aspecten die in het
afwegingskader zijn
opgenomen.

Checklist
In de inleiding moet worden omschreven welke partijen de
initiatiefnemers zijn en welke belang zij hebben in het project. Hierbij
moet ook worden omschreven hoe er wordt gestreefd naar tenminste
50% lokale eigendom.
Specifiek voor zonneparken:
• Het projectplan beschrijft de omvang van het zonnepark, de
landschapstype waarin het gelegen is, en toont duidelijk de
ligging van een projectgebied voorzien van een
onderbouwing waarom de betreffende locatie past binnen de
ruimtelijke voorwaarden zoals gesteld in het afwegingskader.
Tevens wordt beschreven of de locatie zich bevindt binnen
de locaties die aangewezen zijn in het gebiedsproces. Indien
dit niet het geval is, moet duidelijk onderbouwd zijn waarom
er wordt afgeweken van de aangewezen locaties.
• Het projectplan wordt vergezeld door een landschappelijk
ontwerp. Onderbouwd moet worden welke bouwhoogte

wordt aangehouden, op welke wijze is aangesloten bij
gebiedseigen randen en structuren of beplanting wel of niet
passend is.
De landschappelijke onderbouwing in het projectplan kan
vervolgens worden uitgebreid tot een onderbouwing in de
vervolgstap van de ruimtelijke procedure.
• Wanneer het projectgebied zich bevindt binnen een zone
waarin ook een andere thema speelt, moet er worden
beschreven hoe de verschillende waarden worden
gewaarborgd en hoe de andere thema’s er mogelijk op
vooruit gaan (de thema’s die spelen zijn te vinden in het
afwegingskader en worden besproken tijdens het
gebiedsproces).
Specifiek voor windparken:
• Het projectplan toont duidelijk de ligging en begrenzing van
het projectgebied, met daarbinnen een overzicht van de
geplande opstelpunten en toegangswegen voorzien van een
onderbouwing waarom de betreffende locatie past binnen de
locaties voortgekomen uit het gebiedsproces. Indien de
locatie zich buiten de locaties voortgekomen uit het
gebiedsproces bevindt, moet worden onderbouwd waarom
de locatie geschikt is en waarom er wordt afgeweken van de
aangewezen locaties.
• Het projectplan geeft inzicht in het parkontwerp (aantal,
locaties en afmetingen) van het windpark en gaat daarbij in
op de koppeling met bestaande landschappelijk structuren,
de invloed op lokale landschappelijke kernkwaliteiten en de
afstand tot bestaande of andere geplande andere
windparken.
• Het projectplan geeft inzicht in de gebruikswaarde, de
belevingswaarde en de toekomstwaarde in relatie tot het
landschap
• Het projectplan geeft inzicht in hoe de initiatiefnemer wilt
zorgen dat het geluid van de windturbines op woningen bij
derden wordt beperkt.
Voor zowel zonne- als windparken
• Het projectplan beschrijft op welke wijze het opruimen van
het zonne- en/of windpark wordt gewaarborgd.

3. Participatie
Het hoofdstuk participatie
bestaat uit een voorstel voor
financiële participatie en een
participatieplan. Het
participatieplan beschrijft
enerzijds de wijze waarop de
omgeving is betrokken bij de
inrichting van het project en
anderzijds hoe het wordt
bijgedragen aan de sociale
randvoorwaarden. Beide
aspecten dragen bij aan
betrokkenheid en draagvlak.

•

•
•
•

Het voorstel voor financiële participatie beschrijft welk
percentage van het ‘investeringsrecht’ beschikbaar is voor
één of meer corporaties of verenigingen (in oprichting) die in
staat zijn om zowel lokaal eigendom als zeggenschap over de
energieproductie te realiseren. Ook beschrijft dit voorstel op
welke wijze gevolg wordt gegeven aan de
inspanningsverplichting voor een (gesocialiseerde)
gebiedsbijdrage. Er moet zijn beschreven hoe hoog de
gebiedsbijdrage is en hoe deze over de omgeving van het
project is verdeeld en hoe deze tot stand is gekomen
Het participatieplan omschrijft met welke rechtsvorm(en) het
project ontwikkeld zal worden
Uit het participatieplan moet blijken op welke wijze de
omgeving betrokken wordt bij de inrichting van het project.
Het participatieplan beschrijft welke communicatiemiddelen
worden ingezet en op welke momenten.

•

4. Vervolgproces
Het hoofdstuk vervolgproces
beschrijft de processtappen die
de initiatiefnemer gaat nemen
indien een positief besluit is
genomen door de
Omgevingstafel.

Het participatieplan omschrijft op welke wijze inwoners en
grondeigenaren kunnen komen tot één gezamenlijk
projectvoorstel.
• In het participatieplan moet beschreven staan hoe de
initiatiefnemers aan de betreffende voorwaarden van de
gedragscode zon of wind willen voldoen.
• Als het initiatief geselecteerd wordt dient een definitief
voorstel voor financiële participatie te worden aangeleverd
en dienen de gemaakte afspraken te worden vastgelegd in
een omgevingsovereenkomst.
• Als het initiatief geselecteerd wordt dienen
(gespreks)verslagen van het participatietraject te worden
toegevoegd aan de aanvraag, waarbij ook moet zijn
aangegeven hoe er met de input van de omgeving is
omgegaan en waarom punten wel of niet zijn meegenomen.
Bij de beschrijving van het vervolgproces moet worden aangegeven
hoe er rekening wordt gehouden met omwonenden tijdens de bouw
van het project en hoe daar in het kader van hinder mee om wordt
gegaan.

Beoordelingskader
Algemeen:
De gemeente Oudewater wil initiatieven zorgvuldig tot stand laten komen waarbij de selectie
plaatsvindt op basis van kwaliteit. De gemeente stelt gedurende een bepaalde periode (na het
gebiedsproces) een projectgebied open voor het indienen van projectplannen. Alle initiatieven
worden verzameld en na afloop getoetst aan de criteria. Het deskundig paneel kent aan de hand van
de beoordelingssystematiek punten toe.
Inhoudelijke beoordeling.
In bovenstaande paragrafen zijn de criteria beschreven waar een projectplan aan moet voldoen. In
de checklist zijn alle aandachtspunten uitgewerkt, waar een individuele score aan kan worden
toegekend. Een projectplan krijgt per criterium een score van 0, 2, 6, 8 of 10 punten. Per hoofdstuk
wordt een eindscore berekend (gemiddelde van alle scores). De eindscore van het projectplan wordt
berekend op basis van een weging zoals hieronder beschreven. Een projectvoorstel waar op een of
meerdere onderdelen 0 of 2 punten worden gescoord, vinden geen doorgang. Daarna geldt dat de
projecten met de hoogste score worden geselecteerd totdat het maximaal aantal hectare of
windturbines is bereikt.
De weging van de scores is als volgt:
Inleiding
Parkontwerp
Participatie
Omschrijving vervolgproces
Totaal

5%
45%
45%
5%
100%

Scoregrondslag per beoordelingsaspect
Cijfer
10

Waardering
Uitstekend

8

Goed

6

Voldoende

2

Onvoldoende

0

Niets ingevuld

Omschrijving
Het projectplan toont aan dat
het onderwerp zeer goed is
beschreven en voldoet aan het
afwegingskader. Verder roept
het projectplan geen vragen
op. Het biedt een (inzicht op)
vooruitgang op minstens één
van de verschillende thema’s
die spelen in een gebied en
geen achteruitgang op de
andere thema’s.
Het projectplan is helder
beschreven en heeft goede
inzicht welke prestatie het
initiatief levert, dan we welke
kwaliteit wordt behouden. Het
initiatief roept geen vragen op
en voldoet aan het
afwegingskader.
Het projectplan biedt
voldoende aanknopingspunten
om ervan uit te gaan dat wordt
voldaan aan de minimale eisen
uit het afwegingskader. Op
ondergeschikte onderdelen
kan de tekst nog vragen
oproepen over de uitvoering in
de realisatiefase.
Het projectplan toont
onvoldoende aan dat er wordt
voldaan aan het
afwegingskader. De
omschrijving roept veel vragen
op, waardoor onvoldoende
vertrouwen aanwezig is dat
aan de voorwaarden wordt
voldaan.
Het projectplan is niet of
nauwelijks te beoordelen. Het
projectvoorstel toont niet aan
dat wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.

Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

1

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
1.1 16705 1. Definitie direct omwonenden is 250 m maar in de praktijk gaat het om zichtlijnen.

In het afwegingskader staat inderdaad als definitie bij zonneparken opgenomen dat direct omwonenden,
omwonenden zijn die binnen 250 meter vanuit de buitenranden van het zonneveld wonen. Zoals indiener aangeeft
gaat het om zichtlijnen. Het afwegingskader zal worden aangepast waarbij wordt aangegeven dat er in het
gebiedsproces wordt bepaald of er wordt uitgegaan van zichtlijnen of van de huidige definitie van 250 meter

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader.

1

1.2

16705 2. Definitie acceptatiegebied. Straal 500 m is flink, omdat het om wel +1.000 mensen kan gaan en dan is het weinig interactief. Liever
maatwerk.

De straal van 500 meter is inderdaad flink. Deze straal is gekozen op basis van het open karakter van het landschap van Deze reactie geeft geen
Woerden. Het aantal inwoners binnen de straal zal in de praktijk lager liggen dan in de reactie wordt gesuggereerd,
aanleiding tot het aanpassen
doordat het college voorstel stadsranden uit te sluiten voor zonnevelden.
van het Afwegingskader.

1

1.3

16705 3. Minimaal 50% lokaal eigendom is een risico bij projecten met een hoge investering, die dan niet opgehaald kunnen worden.

3. In het afwegingskader wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Indien blijkt dat de omgeving op een andere
manier wilt participeren in plaats van lokaal eigendom, kan dit in het plan worden aangegeven

Deze reactie geeft samen met
juridisch advies aanleiding
om alternatieve vormen van
financiële participatie een
plek te bieden.

2

2.1

16708 Fel tegen windturbines langs de A12 i.v.m. geluid. Woont er zelf: binnen 500 m van de A12/bij de Jumbo. Noemt alternatieven: alle
daken vol, gebruik geluidsschermen langs de weg, bevorder elektrisch rijden door deze even duur te maken als de auto, zonneweides
alleen als uit het zicht is, aardgas kopen in het buitenland.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

2

2.2

16708 Fel tegen windturbines langs de A12 i.v.m. geluid. Woont er zelf: binnen 500 m van de A12/bij de Jumbo.

1. Zon op dak heeft prioriteit in het afwegingskader. Het college wil daar op inzetten en werkt hierbij samen met
provincie, gebiedscommissie West-Utrecht en Stedin. De gemeente en de provincie Utrecht hebben subsidieregelingen
voor het ondersteunen van lokale energie-initiatieven. Subsidie voor de plaatsing van de zonnepanelen zelf is landelijk
geregeld via de SDE++.
Na een zorgvuldige weging van de inbreng uit het participatieproces en de inbreng van technische experts is het
college van mening dat een mix van zon en wind nodig is vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans.

2

2.3

16708 Bevorder het elektrisch rijden door de elektrische auto even duur te maken als de benzine auto.

Het bevorderen van elektrische auto's maakt geen onderdeel uit van het Afwegingskader. Extra elektrische auto's
zorgen wel voor extra elektriciteitsvraag, wat juist kan zorgen voor een grotere opgave om voldoende duurzame
elektriciteit te produceren.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

2

2.4

16708 Zonnepalen enkel uit het zicht.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

2

2.5

16708 Aardgas kopen in het buitenland want dat is nog steeds de meest milieu vriendelijke brandstof.

In het Afwegingskader wordt een voorkeur uitgesproken voor zonneparken met een maximale hoogte van 1,5 meter,
waardoor mensen over de zonnepanelen heen kunnen kijken. Wel geldt dat zonneparken zijn toegestaan tot 2,5m
hoog wanneer er koppelingskansen met bijvoorbeeld bodemdaling zijn. Hierbij geldt dat elk zonnepark moet zijn
voorzien van een landschappelijk rapport waarin inzichtelijk is gemaakt hoe het zonnepark landschappelijk wordt
ingepast
Binnen de elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord biedt de inkoop van aardgas in het buitenland slechts beperkte
mogelijkheden ter vervanging van kolencentrales doordat het emissiedoel voor de elektriciteitsdoel in 2030 vast ligt.
De keuzes over aardgas in de warmtevoorziening worden gemaakt in de warmtevisie Woerden.

3

3.1

16715 Alle daken vol, het is gemakkelijk te regelen en dan hebben we ook veel minder windmolens nodig, die helaas wel negatieve
bijverschijnselen opleveren.

Zon op dak heeft prioriteit in het afwegingskader. Het college wil daar op inzetten en werkt hierbij samen met
Deze reactie geeft geen
provincie, gebiedscommissie West-Utrecht en Stedin. De gemeente heeft een subsidieregeling voor lokale energieaanleiding tot het aanpassen
initiatieven. Subsidie voor plaatsing van de zonnepanelen zelf is een landelijke aangelegenheid. Een deel van de daken van het Afwegingskader.
is echter niet geschikt voor zonnepanelen door bv. ligging t.o.v. de zon, schaduwwerking of dakconstructie. In de
handreiking RES is vastgelegd dat enkel zonnestroominstallaties vanaf 15 kWp (ongeveer 50 panelen) meetellen. Na
een zorgvuldige weging van de inbreng uit het participatieproces en de inbreng van technische experts is het college
van mening dat een mix van zon en wind nodig is vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans.

16719 Van het gas af en over op warmtepomp doet elektriciteitsverbruik toenemen. Gigawindturbines ten koste van het open landschap. Hoe
kan een turbine van 240 m hoog wegvallen tegen een bomenrij van 30 m hoog? Stand weidevogels, maar ook laagfrequent geluid in
dichtbevolkt Utrecht. Voorstel: meer geleidelijke transitie en overgaan op minder belastende kernenergie. Ja tegen zon opdak,
kleinschalige zonneparken en kleine windturbines.

Het klopt dat windturbines mogeljk aanvaringsslachtoffers veroorzaken. Om te kijken of een uiteindelijke initiatief
voldoet een de wettelijke normen omtrent soorten- en gebiedsbescherming zal in een later stadium een ecologisch
onderzoek worden uitgevoerd waaruit moet blijken dat er wordt voldaan aan de wetteljke normen. Het klopt dat
windturbines (ook) laagrequent geluid produceren. Dit gebeurt ook bij scheepvaart, (spoor)wegen, etc). Bij
windturbines geldt dat het laagfrequent een klein deel is van het totaal. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat
wanneer er wordt voldaan aan de 47 dB Lden (de geluidsnorm voor windturbines) er geen aanvullende norm voor
laagfrequent geluid nodig is. Verder heeft RIVM een literatuuronderzoek naar gezondsheidseffecten van geluid van
windturbines gedaan, waarbij de conclusie was dat er geen eenduidig bewijs is voor effecten anders dan hinder.

16721 Waarom windturbines terwijl er nog zoveel daken zijn voor zon. .

Op basis van het capaiciteit van het energienetwerk is gekozen voor een energiemix van windturbines en zonneDeze reactie geeft geen
energie. Wanneer er alleen wordt gekozen voor zon op daken kan het energienetwerk het niet aan en worden de
aanleiding tot het aanpassen
gestelde doelen in het klimaatakkoord niet gehaald. Zon op dak heeft wel prioriteit in het afwegingskader. Het college van het Afwegingskader
wil daar op inzetten en werkt hierbij samen met provincie, gebiedscommissie West-Utrecht en Stedin.

4

5

5.1

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader
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5.2 16721 Afstand 500 m is helft van het eigenlijke (eerdere) advies. Regels RIVM gebaseerd op 70 m hoge turbines, niet 240 m.
Gezondheidsklachten in veel studies bewezen.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De gemeente heeft naar aanleiding van de door inwoners geuitte zorgen over het mogelijke gezondheidseffect van
windturbines een voorlopig advies gevraagd van de GGDrU en de ODRU om ten minste de WHO-richtlijnen te volgen.
GGDrU en ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste de WHO-richtlijnen te volgen (45 decibel) in plaats van
het Activiteitenbesluit (47 decibel). Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de
afstand van 500 meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale
geluidsbelasting te bewerkstelligen. Het concept afwegingskader, inclusief de afstand van 500 meter, is voorgelegd aan
de GGD en ODRU voor verder advies. In het advies over het concept-Afweginsgskader voor schriftelijke reacties
adviseert de GGDrU om in relatie tot windturbines de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken
door de WHO richtlijn (Lden 45 dB) na te streven en voornamelijk voor woonkernen een nog lager geluidsniveau te
ambiëren. Dit advies is strenger dan de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van windturbines voorschrijft (Lden 47
dB en Lnight 41 dB), maar vormt een betere bescherming tegen mogelijke gezondheidseffecten van windturbinegeluid.
Uit onderzoeken blijkt volgens de GGDrU dat geluid van windturbines als hinderlijker wordt ervaren dan weg-of rail
geluid (Janssen et al, 2011, Klaeboe 2016). Hoewel er volgens de GGDrU voor geluid van weg- en railverkeer ook een
verband met andere gezondheidseindpunten (slaapverstoring, effecten op het cardiovasculaire en metabole systeem,
leerprestaties, mentale gezondheid etc.) is gevonden kwamen deze verbanden niet duidelijk uit de RIVM review naar
windturbines. Ook de resultaten van studies naar de relatie tussen Lnight en ernstige slaapverstoring waren niet
éénduidig en voor Lnight heeft de WHO geen advieswaarde kunnen afleiden. Het RIVM concludeerde in een recente
review (RIVM 2020-0214) dat laagfrequent geluid niet tot extra hinder leidt ten opzichte van het niet laag frequente
geluid. Voor andere gezondheidseffecten bleek volgens het advies van GGDrU geen eenduidige wetenschappelijke
bewijs.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

5

5.3

16721 Oost-Woerden is afvalput en zelf woonachtig in Watermolen/Harmelen al diverse malen getroffen in woonomgeving (noemt 5
redenen), turbines moeten elders.

We nemen akte van uw opmerking dat u bezwaar hebt tegen de plaatsing van windturbines in uw woonomgeving. In Deze reactie geeft geen
Nederland is het klimaatakkoord vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder
aanleiding tot aanpassing van
uitgewerkt in de RES. De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken het Afwegingskader.
naar zonne- en windparken. Vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig
waarbij tijdens het proces tijdens het afwegingskader de Reijerscop naar voren is gekomen als geschikte locatie voor
windenergie. Daarnaast is geconstateerd dat er (potentieel) geschikte locaties zijn voor zonne-energie in de gemeente
Woerden.

5

5.4

16721 Opbrengsten naar omwonenden

Voor duurzame energieprojecten wordt door middel van het afwegingskader gestreefd naar 50% lokaal eigendom.
Tevens zullen de initiatieven geld afstaan aan een gebiedsfonds. Hiermee komen de opbrengsten ook terecht bij de
omwonenden

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

5

5.5

16721 Ophouden met samen, want het is opgelegd door de politiek

Er is een klimaatakkoord waarin doelen zijn vastgesteld. Dit is inderdaad een politieke keuze geweest. Echter, de
gemeente Woerden is al vroegtijdig in gesprek gegaan met haar inwoners om tot een gedragen afwegingskader te
komen, waarmee een prioritering wordt aangebracht voor bijvoorbeeld locatis voor zonneparken en windparken en
wordt aangegeven aan welke randvoorwaarden er aan voldaan moet worden.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

6

6.1

16724 Verwijzing naar raadsbrief 20R. 00042 waarin college Woerden aan gemeente Utrecht gevraagd heeft alle woningen aan te merken als
woonwijk met minimumafstand 800 m. Vraag 1: Waar komt deze 800 m' vandaan?
Vraag 2: Hoe kan het dat de gemeente Woerden in het voorliggende afwegingskader deze afstand nu stelt op 500 m'?
Vraag 3: Hoe consistent en betrouwbaar is de gemeente als het gaat over deze afstandseis?

De 800 meter uit raadsinformatiebrief 20R.00042 is gebaseerd op het voorstel van gemeente Utrecht, waarin deze
afstand werd gehanteerd voor inwoners van de wijk De Meern. In 2020 heeft Gemeente Woerden samen met
inwoners en technische experts onderzocht hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig
duurzame energie op te wekken. Hierbij heeft gemeente Woerden kennis genomen van de zorgen van inwoners met
betrekking tot het mogelijke gezondheidseffect van windturbines. Dit is aanleiding geweest een voorlopig advies te
vragen aan de GGDrU en ODRU. In hun voorlopig advies adviseren zij om tenminste de WHO-richtlijnen voor geluid (45
decibel) van windturbines te volgen in plaats van het Activiteitenbesluit (47 decibel). Het college heeft dit advies in het
concept-Afwegingskader vertaald in een afstand van tenminste 500 meter tussen woningen en windturbines. Dit is
geen norm, maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting van woningen te bewerkstelligen. Het
nieuwe concept-Afwegingskader is voor advies voorgelegd aan GGDrU en ODRU, zie antwoord 5.2 voor nadere
toelichting.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

6

6.2

16724 Verwijzing naar raadsbrief 20R. 00042 waarin college Woerden aan gemeente Utrecht gevraagd heeft alle woningen aan te merken als
woonwijk met minimumafstand 800 m. De gemeente stelt deze afstandseis gebaseerd te hebben op "ervaring". (pag.2 bijlagen
afwegingskader)
Vraag 4: Om wiens en over welke ervaring gaat het hier?
Vraag 5: Hoe objectief/subjectief zijn deze ervaringsbronnen?

Naar aanleiding van de zorgen bij inwoners over het mogelijke gezondheidseffect van windturbines heeft gemeente
Woerden een voorlopig advies gevraagd aan GGDrU en ODRU. Zij hebben geadviseerd om de WHO-richtlijnen voor
geluid te volgen (45 decibel) in plaats van het Activiteitenbesluit (47 decibel). Aan de hand van dit advies heeft het
college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500 meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar
een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te bewerkstelligen. Deze afstand is gebaseerd op ervaringen
en berekeningen van de bureaus die de gemeente Woerden ondersteunen bij het opstellen van het Afwegingskader,
waaronder Generation.Energy en Bosch & Van Rijn. Zie antwoord 5.2 voor nadere toelichting.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

5
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6.3 16724 Vraag 6: Gelden in de omliggende buurgemeenten dezelfde voorwaarden/eisen/restricties voor het plaatsen van windmolens als die in Binnen de door de nationale en provinciale regelgeving is het is aan het gemeentebestuur van de omliggende
de gemeente Woerden (gaan) gelden?
gemeenten om te bepalen welke voorwaarden, eisen en restricties zij hanteren voor het plaatsen van windturbines.
Gemeente Woerden heeft tijdens het participatieproces met alle omliggende gemeenten het concept-Afwegingskader
besproken. De wethouders van de vijf gemeenten van de Lopikerwaard, te weten IJsselstein, Montfoort, Oudewater,
Lopik en Woerden, hebben naar elkaar uitgesproken zo veel mogelijk dezelfde voorwaarden, eisen en restricties te
willen hanteren voor het plaatsen van windturbines. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle vijf gemeenten de 500 meter
afstand tussen woningen en windturbines in hun concept-Afwegingskader hebben opgenomen. Het uiteindelijke
oordeel hierover is aan de raden van de verschillende gemeenten.

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

7

16722 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. In het concept van september-oktober werd daarvoor
een afstand van 10 keer de tiphoogte genoemd, als te hanteren afstand waarbinnen de gemeente in gesprek gaat met
inwoners. In de praktijk is dat een afstand tussen 1500 en 2500 meter.
Het is een misverstand om deze afstand, bedoeld als richtlijn voor participatie, te betrekken op de geluidsnorm.
Daarvoor hanteren we in het in maart jl. gepubliceerde concept-Afwegingskader een afstand van tenminste 500 m. Op
basis van adviezen van GGD en Odru baseert de gemeente zich hierbji op de richtlijn van de WHO. Daarmee is
gemeente Woerden strenger dan de wettelijke geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit, die vertaald kan worden in
tenminste 350 m. Zie antwoord 5.2 voor nadere toelichting.

8

16735 Volstrekt nutteloos om in een kleine gemeente als Woerden initiatieven te ontplooien die een mondiale uitdaging mede-afhankelijk
maken van kleinschalige zonnepanelen of kleine windmolentjes. Niet zinvol om ons land in mini-stukjes op te knippen. We gaan de
energietransitie niet winnen met zon en wind, qua voorspelbaarheid en qua volume. Toenemende interesse voor kernenergie zeer
waardevol. RES/Afwegingskader temporiseren en landelijk onderzoek doen naar kernenergie. Tot uitsluitsel hierover geen
afwegingskader met besluitvorming en geen aanleg van zonneweiden en windmolens.

Het klopt dat klimaatprobleem een mondiaal probleem is. Echter moeten alle landen waaronder Nederland hier een
Deze reactie geeft geen
steentje aan bijdragen en zijn Europese doelen gesteld waaraan Nederland aan moet voldoen voor 2030. Om deze
aanleiding tot het aanpassen
doelen te behalen wordt er ingezet op zonne- en windenergie. Dit, omdat deze technieken het meest volwassen zijn en van het Afwegingskader
voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. Dit in tegenstelling tot kernenergie, dat een langere realisatietijd kent. Om de
doelen te halen moet er voor 2030 duurzame energie gerealiseerd worden. Voor kernenergie geldt dat een
kerncentrale niet te bouwen is voor 2030, waardoor er niet voldaan kan worden aan de doelen voor 2030. Het is aan
de landelijke politiek om te bepalen welke rol kernenergie in de lange termijn energiemix krijgt.

9

16736 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten Deze reactie is buiten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening behandeling gesteld door het
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
college.
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

10

16740 240 m hoge windmolens aan de A12. Voelt elektrisch gelande deeltjes rondom een windmolen.

Nabij de windturbines is het mogelijk dat er magnetische en electrische velden er zich bevinden. Echter, deze velden
hebben geen negatieve effecten op de gezondheid. De GGDrU en de ODRU noemen dit effect niet in hun advies.
Windturbines dienen te voldoen aan de wettelijke normen met betrekking tot magnetische en elektrische velden.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

11

11.1 16741 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed. AANVULLEND: er is een
norm voor slagschaduw en daarom langs de A12 niet mogelijk. Ook geluidsoverlast (van A12) voor Schilderskwartier bij zuidenwind. En
Waterrijk en Snel en Polanen ligten 200 tot 400 m van A12.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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11.2 16741 Ik wil er nog op wijzen is dat er een norm is voor de slagschaduwen waardoor de plaatsing van de molen langs de A12 niet mogelijk is.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de
Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een
windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een
stilstandvoorziening. Die schakelt de windturbine uit tijdens de slagschaduw. Een stilstandvoorziening is nodig als:

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

de afstand van de windturbine tot de woningen en andere ‘gevoelige bestemmingen’ (bijvoorbeeld scholen) minder
dan 12 maal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 110 meter (blad van 55 meter) geldt dan: binnen een
afstand van 1.320 meter.
gemiddeld meer dan 17 per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden
Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een
slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende
punten: of die dagen onbewolkt zijn,
of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien, of de wind precies waait uit de richting waar de zon
staat, of de windturbine wordt uitgerust met een stilstandvoorziening. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als
slagschaduw daadwerkelijk optreedt. In het gebiedsproces in een zoekgebied wordt samen met inwoners gekeken naar
aanvullende wensen waar initiatieven aan getoetst worden, zoals de hoeveelheid slagschaduw die een initiatief
veroorzaakt of een stilstandvoorziening.

12

16743 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

13

16745 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

14

16757 Tegen plaatsing van windmolens en zonnepanelen in Groene Hart en met name Woerden

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

15

16768 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland doet veel te weinig aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zonne- en windparken wilt in het Groene Hart. In Nederland is het
klimaatakkoord vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES.
De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en
windparken.
Om aan de klimaatsdoelstellingen te voldoen is het niet mogeljk om alleen in te zetten op energiebesparing. Om aan te
voldoen aan de doelstelling moet worden ingezet op energiesparing, maar ook ook opwek van duurzame energie. Een
grotere inzet op energie- en CO2 reductie in de industrie kan ook zorgen voor een grotere vraag naar hernieuwbare
elektriciteit, zoals blijkt uit het advies van de Stuurgroep Extra Opgave.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

16

16.1 16769 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Nederland doet veel te weinig aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop). Woerden moet haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

16

16.2 16769 AANVULLEND: Serieus kijken naar de mogelijkheden voor kernenergie in de toekomst.

Voor kernenergie geldt dat een kerncentrale niet te bouwen is voor 2030, waardoor er niet voldaan kan worden aan de Deze reactie geeft geen
doelen. Ook is gemeente Woerden door het rijk niet aangewezen als mogelijke locatie voor kerncentrales.
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

17

16771 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader
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16772 Geen sterke mening, maar wel een optie ter overweging: zonnepanelen plaatsen boven de spoorzone (zone F) en boven snelweg (zone Gemeente Woerden is voorstander van efficiënte en innovatieve toepassingen van zon-PV. In Nederland zijn inmiddels
H)
een aantal zon-PV projecten gerealiseerd op geluidsschermen en bermen lang rijkswegen. Doorgaan betreft het
kleinschalige projecten die worden gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. In het afwegingskader wordt
kleinschalige zon toegestaan in zone F en zone H, dus als er een concreet initiatief wordt ingediend zal de gemeente
hiernaar kijken. Er zijn bij de gemeente nog geen voorbeelden bekend van zonnepanelen boven spoor en snelwegen.
Als een concreet initiatief zich voordoet zullen initiatiefnemers afstemming moeten zoeken met Rijkswaterstaat en
Prorail, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid ter plaatse van deze infrastructuur.

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

19

16773 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

20

16774 Geen windmolens in reyerscop. Overal in Nederland hangen spandoeken tegen windmolens. Niemand wil ze.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in de Reijerscop. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig waarbij tijdens het proces tijdens
het afwegingskader de Reijerscop naar voren is gekomen als geschikte locatie voor windenergie.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

21

16778 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

22

22.1 16779 Tegen windmolens en zonneparken op Woerdens groengebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen(het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten. .

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

22

22.2 16779 AANVULLEND: Advies om voorstel Groene Buffer om meer bomen aan te planten te laten onderzoeken om het aandeel CO2 te
reduceren.

Het aanplanten van meer bomen is geen onderdeel van het afwegingskader. De bossenstrategie van het rijk zet in op
het realiseren van 37.000 hectare extra bos in 2030. De Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht heeft in haar
advies van januari 2021 aangegeven dat er in in principe allerlei mogelijkheden om duurzame energieopwekking en
recreatie te combineren, bijvoorbeeld in de vorm van windbossen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

23

16785 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

24

24.1 16787 Tegen het plaatsen van windmolens in de buurt van woonwijken en zeker op een afstand van 500 meter. Volop mogelijkheden voor
zonnepanelen op daken.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

24

24.2 16787 Intriest dat buitenlandse energieslurpende bedrijven met weinig werkgelegenheid worden toegestaan en goedkope groene energie
gebruiken. Er onstaat zo geen draagvlak en ons land vol met verschrikkelijke molens! Dat eerst regelen voor uitvoering ambitieuze
plannen. Wees zuinig op groen en leefomgeving.

Na het vaststellen van het afwegingskader moet een gebiedsproces worden doorlopen. Het doel van het gebiedsproces Deze reactie geeft geen
is om de acceptatie voor de iniatieven te bevorderen. Tevens moeten de initiatieven aangeven hoe zij de omgeving
aanleiding tot het aanpassen
hebben betrokken bij de totstandkoming van het project en hoe de omgeving kan meeprofiteren van een project.
van het Afwegingskader
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16788 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

26

16789 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten Deze reactie is buiten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening behandeling gesteld door het
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
college.
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

27

16793 Tegen windmolens in het Groene Hart en in een dichtbevolkte omgeving. Eerst de daken vol met panelen (ook geen
capaciteitsproblemen transport).

Zon op dak heeft prioriteit in het afwegingskader. Het college wil daar op inzetten en werkt hierbij samen met
Deze reactie geeft geen
provincie, gebiedscommissie West-Utrecht en Stedin. De gemeente heeft een subsidieregeling voor lokale energieaanleiding tot het aanpassen
initiatieven. Subsidie voor plaatsing van de zonnepanelen zelf is een landelijke aangelegenheid. Een deel van de daken van het Afwegingskader
is echter niet geschikt voor zonnepanelen door bv. ligging t.o.v. de zon, schaduwwerking of dakconstructie. In de
handreiking RES is vastgelegd dat enkel zonnestroominstallaties vanaf 15 kWp (ong 50 panelen) meetellen. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

28

16796 Geen windmolens in Woerden.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

29

16798 Dank voor visualisaties. Laten mooi zien wat te verwachten.

Dank u voor uw reactie. De gemeente Woerden heeft geprobeerd om duidelijk te maken wat er te verwachten is. We
waarderen het dat u aangeeft dat het goed gelukt is.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

30

Deze reactie geeft geen
16802 Blij met de visualisaties. Vraag: wanneer er veel wind- en zonne-energie opgewekt zal worden zoals in alle opgaves staat, hoe wordt dan Reservecapaciteit voor perioden met gebrek aan wind en zon is in het Nederlandse elektriciteitssysteem een
voorzien in de enorme reservecapaciteit?
verwantwoordelijkheid van de energiebedrijven en netwerkbeheerders, met toezicht vanuit de rijksoverheid. Van
aanleiding tot het aanpassen
oudsher wordt reservecapaciteit vooral geleverd door gascentrales en waterkracht (zogenaamde pumped hydro
van het Afwegingskader
plants). De technologische ontwikkelingen staan echter niet stil. In verschillende landen en projecten wordt de rol van
gascentrales aangevuld met accu's, vraagsturing en thermische opslag van elektriciteit.

31

16837 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

32

16853 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

33

16854 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

34

16855 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader
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16856 Tegen het plaatsen van windmolens in Reijerscop. Geeft overlast en is slecht voor gezondheid.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Omtrent het
aspect gezondheid geldt dat de gemeente heeft naar aanleiding van de vorig jaar door inwoners geuitte zorgen over
het mogelijke gezondheidseffect van windturbines een voorlopig advies gevraagd en gekregen van de GGD en de
ODRU om ten minste de WHO-richtlijnen te volgen. GGDrU en ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste de
WHO-richtlijnen te volgen en uit te gaan van een geluidswaarde van 45 decibel in plaats van de 47 decibel uit het
Activiteitenbesluit. Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500
meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te
bewerkstelligen. Het concept afwegingskader, inclusief de afstand van 500 meter, is voorgelegd aan de GGD en ODRU
voor verder advies. Zie antwoord 5.2 voor andere toelichting.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

36

16859 Tegen windmolen en de ontzettend lelijke zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energie
besparen (het bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

37

16858 Tegen windmolen en de ontzettend lelijke zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energie
besparen (het bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

38

16909 Tegen windmolen en de ontzettend lelijke zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energie
besparen (het bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

39

16914 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

40

16915 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

41

16916 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

42

16917 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

43

16919 Tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente Woerden! en tegen zonnenparken! eerst de grote bedrijven milieuvriendelijker!

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader
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16921 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

45

45.1 16926 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

45

45.2 16926 RIVM baseert zich op studies over kleinere windmolens die bovendien in dunbevolkt gebied staan, op grotere afstand van bebouwing.
Er zijn geen onderzoeken over windturbines van 240 meter hoog.

Het is niet juist dat hogere windmolens in de regel meer geluid produceren. Het is weliswaar zo dat de wind op grotere
hoogte harder waait, maar dat effect wordt teniet gedaan door het feit dat grotere windturbines vaak langzamer
draaien, met minder geluidproductie tot gevolg. Tegelijkertijd moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat er
veel verschil in geluidsproductie bestaat tussen verschillende typen windturbines, dat is de reden dat in het
Afwegingskader een voorkeur voor stillere windturbines is opgenomen. Initiatiefnemers zullen hierop beoordeeld
worden.
Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

44

46

16940 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

47

16941 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

48

16942 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

49

16943 Geen windmolens.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

50

16948 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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16954 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

52

16955 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

53

16956 Tegen windmolenparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het bedrijfsleven voorop) Zie reactie 15
dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

54

16962 Windmolens 2700 mrt. Aanhouden vanaf de bebouwing.

De gemeente heeft naar aanleiding van de vorig jaar door inwoners geuitte zorgen over het mogelijke
gezondheidseffect van windturbines een voorlopig advies gevraagd en gekregen van de GGD en de ODRU om ten
minste de WHO-richtlijnen te volgen. GGDrU en ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste de WHOrichtlijnen te volgen en uit te gaan van een geluidswaarde van 45 decibel in plaats van de 47 decibel uit het
Activiteitenbesluit. Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500
meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te
bewerkstelligen. Het concept afwegingskader, inclusief de afstand van 500 meter, is voorgelegd aan de GGD en ODRU
voor verder advies. Op basis van het advies van GGDrU en ODRU ziet het college geen aanleiding om de voorgestelde
afstand van 2700m te hanteren. Zie antwoord 5.2 voor nadere toelichting.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

55

16958 Begrip voor duurzame energieopwekking. Percelen met weidevogelsbescherming en weidegang moeten ontzien worden. Zelf actief
met maari- en bouwlandbeheer en werpt zijn vruchten af. Daarom geen duurzame energieopwekking op percelen met
vogelbescherming. Eigen land wordt ook verpacht, maar weidegang moet niet in gevaar komen. Daarom geen duurzame opwek op
percelen waar weidegang plaatsvindt.

De weidevogelgebieden in de gemeente zijn gelegen in de open zones B en C. Uit de prioritering in Paragraaf 2.4 van
het afwegingskader volgt dat deze zones vooralsnog niet worden opengesteld voor grootschalige hernieuwbare
energie. Pas als de voorkeurszones niet worden benut en daarmee de energiedoelen in gevaar komen, zal er worden
onderzocht of deze zones in aanmerking komen voor dit doel. Indien het zover komt dat deze zones worden
onderzocht, zullen de aanwezige natuurwaarden en zaken als weidegang worden meegenomen in de afweging.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

56

56.1 16959 Uit de raadsinformatiebrief 20R.00042 d.d. 28 januari 2020 over plannen van de gemeente Utrecht mbt windmolens blijkt dat het
college van de gemeente Woerden de gemeente Utrecht heeft gevraagd alle woningen aan te merken als woonwijk en daarmee de
minimumafstand woning-windmolen op 800 m' te stellen. Vraag 1: Waar komt deze 800 m' vandaan?

Zie antwoord 6.1

56

56.1 16959 In hoeverre houdt de gemeente rekening met het nog in te nemen standpunt van de Raad van State inzake het zogenoemde Neveler
0
Arrest, dat ziet op de realisatie van windmolens in het Belgische Aalter en Nevele?

In het afwegingskader wordt geen rekening gehouden met het zogenoemde Neveler Arrest. Dit Arrest is van belang
Deze reactie geeft geen
wanneer er wordt getoetst aan het Activiteitenbesluit. Dit zal gebeuren wanneer er zich een concreet project aandient. aanleiding tot aanpassing van
Gezien de tijdlijn (het doorlopen van een gebiedsproces en selecteren van initiatefnemers en het doorlopen van de
het Afwegingskader
ruimtelijke procedure) gaat de gemeente Woerden er vanuit dat er duidelijkheid is omtrent het Neveler Arrest
voordat er windturbines mogelijk worden gemaakt in de gemeente Woerden.

56

56.1 16959 Hoe wordt de maatschappelijke meerwaarde (vermindering van bestaande geluidoverlast) door het aanbrengen van geluidschermen
1
met zonnepanelen gewaardeerd en verdisconteerd in de beslissing over wel of geen realisatie van deze schermen?

56

56.2 16959 Vraag 2: Hoe kan het dat de gemeente Woerden in het voorliggende afwegingskader deze afstand nu stelt op 500 m'?
Vraag 3: Hoe consistent en betrouwbaar is de gemeente als het gaat over deze afstandseis?
De gemeente stelt deze afstandseis gebaseerd te hebben op "ervaring". (pag.2 bijlagen afwegingskader)
Vraag 4: Om wiens en over welke ervaring gaat het hier?
Vraag 5: Hoe objectief/subjectief zijn deze ervaringsbronnen? Waarom sluit de gemeente uit het oogpunt van gezondheid niet aan bij
de aanbevelingen van de WHO, waarin een maximaal geluidniveau van 45 dB Lden is genoemd?

Dit zal meegenomen worden in het overleg met Rijkswaterstaat en Prorail over het realiseren van zonne-energie in
zone H23 en zone F. Of dit middels geluidsschermen gebeurt of op een andere wijze hangt niet alleen af van het effect
op geluidshinder, maar ook van het effect op de ruimtelijke kwaliteit.
Zie antwoorden bij reacties 5.2, 6.1 en 7.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Pagina 9 van 56

Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
56.3 16959 Vraag 5: Hoe objectief/subjectief zijn deze ervaringsbronnen? Waarom sluit de gemeente uit het oogpunt van gezondheid niet aan bij
de aanbevelingen van de WHO, waarin een maximaal geluidniveau van 45 dB Lden is genoemd?

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De gemeente volgt het advies van de GGDrU en de ODRU om ten minste de WHO-richtlijnen te volgen. GGDrU en
ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste de WHO-richtlijnen te volgen (45 decibel) in plaats van het
Activiteitenbesluit (47 decibel). Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de
afstand van 500 meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale
geluidsbelasting te bewerkstelligen. Zie antwoord 5.2, antwoord 6.1 en antwoord 7 voor nadere toelichting.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

56

56.4 16959 De gemeente Woerden werkt samen met omliggende gemeenten. Vraag 6: Gelden in de omliggende buurgemeenten dezelfde
voorwaarden/eisen/restricties voor het plaatsen van windmolens als die in de gemeente Woerden (gaan) gelden?

Er is veelvuldig contact met de Lopikerwaard gemeenten en er zal worden geprobeerd om in alle gemeente dezelfde
afstanden/eisen te laten gelden als het om het aspect gezondheid gaat. Uiteindelijk beslissen de respectievelijke
gemeenteraden over de afstanden en eisen die gelden in iedere gemeente. Voor landschap geldt dat de
samenwerkende gemeenten hierin zelf een keus over mogen maken.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

56

56.7 16959 Welke garantie geeft de gemeente dat zij de regels/voorwaarden/eisen in de vergunning zal handhaven?

De omgevingsdienst / gemeente zijn verantwoordelijk om te zorgen dat de regels in een vergunning worden nageleefd. Deze reactie geeft geen
Tevens kan een omwonenden altijd een handhavingsverzoek indienen. Op basis hiervan moet de gemeente actie
aanleiding tot aanpassing van
ondernemen en een terugkoppeling geven. Hierdoor is er een garantie dat de gemeente zal handhaven.
het Afwegingskader.

56

56.8 16959 Gaat c.q. laat de gemeente (niet: de exploitant) jaarlijks de feitelijke geluidbelasting door windmolens op de gevels van woningen
vaststellen door het uitvoeren van metingen ter plekke op de gevels (dus niet: aan de hand van berekeningen door aannames en ook
niet door de exploitant (slager/eigen vlees))?

Artikel 3.14a, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat regels over de maximale geluidsbelasting van
Deze reactie geeft geen
windturbines. Deze maximale geluidsbelasting betreft een jaargemiddelde, een zogenoemde Lden- en Lnight-norm.
aanleiding tot aanpassing van
Het is daarom niet mogelijk om de geluidsbelasting op een woning direct door middel van immissiemetingen vast te
het Afwegingskader
stellen. Handhaving van de jaargemiddelde normen vindt plaats op basis van verplichte registraties van de
windturbinedata. Het bevoegd gezag kan deze registraties opvragen. Op basis van de registraties is het mogelijk om de
ontwikkeling van de jaargemiddelde geluidsnormen te monitoren.

56

56.8 16959 Worden de meetgegevens openbaar?

Het bevoegd gezag kan de waarden opvragen. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met initiatiefnemers
kunnen de gegevens openbaar worden gemaakt.

56

56.9 16959 Welke sanctie(s) richting de exploitant(en) van de windmolen(s) stelt de gemeente bij overschrijding van de toegestane
geluidbelasting?

56

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader
Wanneer er niet wordt voldaan aan de toegestande geluidsbelasting dienen de initiatiefnemers aanpassingen te doen Deze reactie geeft geen
aan de windturbine om te zorgen dat er voldaan wordt aan de geluidsnorm.
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader
Bij een concreet initiatief moet er een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken dat er Deze reactie geeft geen
wordt voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit.
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Het bevoegd gezag is verantwoordeljikheid voor handhaving van de voorwaarden en eisen die in een vergunning
Deze reactie geeft geen
worden gesteld. Voor het aspect geluid geldt dat Artikel 3.14a, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer
aanleiding tot aanpassing van
regels bevat over de maximale geluidsbelasting van windturbines. Deze maximale geluidsbelasting betreft een
het Afwegingskader.
jaargemiddelde, een zogenoemde Lden- en Lnight-norm. Het is daarom niet mogelijk om de geluidsbelasting op een
woning direct door middel van immissiemetingen vast te stellen. Handhaving van de jaargemiddelde normen vindt
plaats op basis van verplichte registraties van de windturbinedata. Het Bevoegd Gezag kan deze registraties opvragen.
Op basis van de registraties is het mogelijk om de ontwikkeling van de jaargemiddelde geluidsnormen te monitoren.
Tevens kunnen omwonenden een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente, waarop de gemeente moet
controleren of er wordt voldaan aan de regels zoals gestled in de vergunning.

56

16959 Op welke wijze garandeert de gemeente dat de nog te maken keuze van de windmolen niet zal leiden tot een overschrijding van het
maximaal toegestane geluidniveau op gevels van woningen?

56

16959 Bij wie berust de plicht tot controle en handhaving van de regels/voorwaarden/eisen die in deze vergunning zijn gesteld?

57

16960 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

58

17155 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx
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17156 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

60

17153 Hoeveel energie kan er opgewekt worden d.m.v. het plaatsen van wokkels in de middenberm van de A12. Alternatief voor zonnevelden Gemeente Woerden is voorstander van efficiënte en innovatieve toepassingen van hernieuwbare energie. De
Deze reactie geeft geen
en grote windmolens. Anders biodiversiteit achteruit en mogelijkheid voor ontnomen/beperkt. Welke opslag van zonne-energie is er
genoemde wokkels vormen echter geen alternatief voor zonnevelden en voor grote windmolens omdat zij aanzienlijk aanleiding tot het aanpassen
mogelijk in bestaande huizen?
minder elektriciteit genereren. Wel kunnen windwokkels, net als zon op dak en zon in (spoor)weg bermen mogelijk
van het Afwegingskader
een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzame energieopgave. Het een sluit het ander niet uit, maar het is
allebei nodig. De invloed van windturbines op de algehele biodiversiteit in een gebied is over het algemeen gering. Wel
kunnen er aanvaringen met insecten, vogels en vleermuizen plaatsvinden. Daarom wordt er in de vergunningfase van
een windpark onderzoek gedaan naar het verwachte effect op deze soorten. Ten aanzien van zonneparken kent het
afwegingskader specifieke voorwaarden voor zonneparken in gebieden met ecologische waarden en/of droogte. In
deze gebieden zijn enkel zuidopstellingen toegestaan met voldoende ruimte onder de panelen, waarmee de invloed op
de bodemecologie beperkt kan worden. Het is de gemeente niet precies duidelijk wat de indiener bedoelt met opslag
van zonne-energie in bestaande huizen.

61

17158 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

62

17159 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader

63

17160 Langs deze weg maken wij als direct aanwonenden bezwaar tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens op Woerdens
grondgebied ten zuiden / zuidoorsten van Harmelen. Dit doet maakt overmatig inbreuk op het groene karakter van deze leefomgeving
en is bovendien veel te dicht bij intensief bewoond gebied. Wij verzoeken u dan ook met klem hiervan af te zien en uit te zien naar
minder invasieve oplossingen. Uw reactie en voortgangsoverwegingen zien wij graag tegemoet.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u bezwaar maakt tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens op
Deze reactie geeft geen
Woerdens grondgebied ten zuiden / zuidoosten van Harmelen. Om tot de bepaling van de prioritering te komen heeft aanleiding tot het aanpassen
een langdurig proces plaatsgevonden waarin bewoners van de gemeente Woerden hun mening kunnen geven. Na een van het Afwegingskader
zorgvuldige weging van de inbreng uit het participatieproces en de inbreng van technische experts is het college van
mening dat een mix van zon en wind nodig is vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans. Op basis van
de ingekomen zienswijzen zien wij geen reden om de prioritering aan te passen.

64

17170 Bezwaar tegen plaatsing windturbines op grondgebied Woerden en tegen aanleg zonneweides op kostbare landbouwgrond. Nederland
is te klein voor plaatsing en wordt industrieel landschap. Dodelijk voor vlinders, insecten en vogels. Gezondheidsrisico omwonenden.
Windturbines geen garatie constante levering elektriciteit. Inzetten op zon op dak, voorlopig gas blijven gebruiken, focussen op
schone/veilige kernenergie en thoriumcentrales.

Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten Deze reactie is buiten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening behandeling gesteld door het
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
college.
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

65

17169 Tegen windmolens en zonneparken op Woerdens grondgebied. Gemeente Woerden moet zich ook uitspreken tegen windmolens bij de Zie reactie 15
gemeentelijke grenzen. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar
groene leefomgeving niet laten aantasten. grote molens zijn zeer ongezond vanweg lawaai en slagschaduw, ontsieren landschap,
maken depressief. Zonnepanelen kunnen op dak en geluidswallen, geen opoffering weiland nodig.

66

17178 N.a.v. uitgangspunt 8. Mist in de documenten plaatsen bebouwing voor extra zonnepanelen, bijv. bij parkeerplaatsen of carports. Kan
goed ingepast worden. Staat niet in de documenten.

Het plaatsen van zonnepanelen bij (of boven) parkeerplaatsen of carports valt buiten de reikwijdte van het
Deze reactie geeft geen
Afwegingskader. Veelal betreft dit vergunningplichtige activiteiten, waarvoor een haalbaarheidsverzoek ingediend kan aanleiding tot het aanpassen
worden. De gemeente weegt hierbij de belangen van energie-opwek af tegen andere stedenbouwkundige belangen.
van het Afwegingskader.

67

17181 Zoek ruimte in bestemmingsplannen voor windmolens (25 m) te plaatsen op bedrijventerreinen. Huidige regelgeving heeft minimale
afstanden tot spoor voor windmolens. Willen max. 100% lokale financiering ipv 50%. Wenst inspanningen van gem. Woerden voor
lokaal financieren. Zon op water al mogelijkheid opnemen in bestemmingsplan.

De gemeente Woerden vindt dat windmolens van 25m een te grote invloed hebben op het landschap en blijft bij de
Deze reactie geeft geen
huidige definitie van kleine windturbines. Verder klopt het dat er in huidige regelgeving minimale afstanden zijn tot
aanleiding tot het aanpassen
spoor. Deze afstanden zullen bij een concreet plan zeker worden meegenomen om te bepalen waar windturbines
van het Afwegingskader.
gesitueerd kunnen worden. Verder geeft u aan dat maximaal 100% lokale financiering wilt. De gemeente Woerden
streeft naar minimaal 50%, maar meer is natuurlijk wenselijk en mag altijd. Verder zal er een pilot worden gedaan voor
zon op water, maar is dit verder geen onderdeel van het afwegingskader.

68

17184 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.
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Nr.

69

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
17189 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

70

17192 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
Zie antwoorden bij reactie 7 en reactie 15.
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed. Daarnaast tegen
windmolenparken op Woerdens grondgebied en in bijzonder in en rondom Harmelen. Mijn inziens, en ook van Milieudefensie, doet
Nederland te weinig aan energie besparen met het bedrijfsleven voorop. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het energievraagstuk
op te lossen. Wij moeten ons prachtige landschap met polders, kades en waterpartijen niet aantasten met windmolenparken!

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

71

17195 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

72

17246 Brief met bezwaar tegen windturbines in Reijerscop. Vanwege geluidsoverlast. Twijfels voer afstandscriterium van 500 m.
Gezondheidseffecten. Wonen in monumentale boerderij waarbij aan veel eisen voldaan moest worden voor er vergunning verstrekt
werd. Reijerscop is cultuurhistorisch waardevolle polderkern en plannen zijn nu tegenstrijdig met verscheidene afwegingskaders van
destijds. Woongenot zal worden belemmerd. Zullen alle mogelijke juridische stappen zetten tegen een eventueel besluit.

We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Omtrent het
aspect gezondheid geldt dat de gemeente heeft naar aanleiding van de vorig jaar door inwoners geuite zorgen over het
mogelijke gezondheidseffect van windturbines een voorlopig advies gevraagd en gekregen van de GGD en de ODRU
om ten minste de WHO-richtlijnen te volgen. GGDrU en ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste de WHOrichtlijnen te volgen en uit te gaan van een geluidswaarde van 45 decibel in plaats van de 47 decibel uit het
Activiteitenbesluit. Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500
meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te
bewerkstelligen. Het concept afwegingskader, inclusief de afstand van 500 meter, is voorgelegd aan de GGD en ODRU
voor verder advies. Zie reactie 5.2.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

73

17238 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

74

17241 Ik ben tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zonne- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord Deze reactie geeft geen
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
aanleiding tot het aanpassen
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit van het Afwegingskader.
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

75

17250 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

76

17249 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx
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Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
17254 Tegen windmolenparken en zonneparken op Woerdens grondgebied. Als Nederland veel te weinig doet aan energiebesparen (het
bedrijfsleven voorop) dan moet Woerden haar groene leefomgeving niet laten aantasten.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Zie reactie 15

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

78

17255 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

79

17260 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

80

17257 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

81

17270 Brief met bezwaar tegen windturbines in Reijerscop. Vanwege geluidsoverlast. Twijfels voer afstandscriterium van 500 m.
Gezondheidseffecten. Wonen in monumentale boerderij waarbij aan veel eisen voldaan moest worden voor er vergunning verstrekt
werd. Reijerscop is cultuurhistorisch waardevolle polderkern en plannen zijn nu tegenstrijdig met verscheidene afwegingskaders van
destijds. Woongenot zal worden belemmerd. Zullen alle mogelijke juridische stappen zetten tegen een eventueel besluit.

Zie reactie 72

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

82

17269 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

83

17276 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

84

17277 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx
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85

85

86

87

87

88

89

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
85.1 17275 1. Kleinschalig zon. Omdat de bedrijven in de lintbebouwing niet zoveel stroom gebruiken, is het juist mooi als deze bedrijven wat toe
kunnen voegen voor de opwek voor de maatschappij. daarom is mijn zienswijze om, voor eigen gebruik eruit te halen.

Antwoord

De gemeente Woerden ziet kleinschalig zon alleen als mogelijkheid voor eigen gebruik. Dit ook vanwege het feit dat de Deze reactie geeft geen
netwerkcapaciteit op de middenspanningsringen beperkt is.
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

85.2 17275 2. De inwoners van woerden hebben aangeven dat 50% wel genoeg is voor 2030, kan dit dan ook worden genoemd bij 5C: c. Gemeente Het college heeft dit opgenomen in de argumentatie van het raadsvoorstel.
Woerden draagt 81 – 162 GWh bij in 2030; want anders geeft dat een verkeerd beeld.

17284 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

87.1 17288 Ik kijk vanuit mijn tuin op de A12. Bijna altijd is er sprake van een zuidwestenwind. Dan hebben we dag en nacht te maken met
geluidshinder . Dat accepteer ik, dan had ik er maar niet moeten gaan wonen. Wel is het zo, dat sinds 1980 (toen ik er kwam wonen) de
verkeersintensiteit fors is toegenomen.
Daarnaast, en daar maak ik me veel meer zorgen om, is de luchtvervuiling fors. Als COPD patiënt heb ik echt last van alle roet die van de
snelweg af komt. De gemeente Woerden doet daar helemaal niets aan.
Daar komen dan nog windmolens bij. En dat terwijl de regering er voorstander van is, om eerst zoveel mogelijk op daken zonnepanelen
aan te leggen.
Waarom gebeurt dit niet in woerden? In ieder geval veel te weinig!

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Voordat een windpark kan worden ontwikkeld moet middels een akoestisch onderzoek worden aangetoont dat de
windmolens niet tot onaanvaardbare geluidsoverlast zullen leiden. In dit onderzoek wordt het effect van de
windrichting altijd meegenomen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

De gemeente Woerden is van mening dat het sterkst moet worden ingezet op zon op dak. Dit is ook opgenomen in het
concept afwegingskader. Echter is het onwaarschijnlijk dat met enkel zon op dak de gehele duurzame energieopgave
kan worden vervuld, waardoor de gemeente Woerden gelijktijdig ook ruimte wil bieden voor windmolens en
zonnevelden.

Het is vervelend te horen dat de indiener overlast ondervindt van luchtvervuiling door de snelweg. Het concept
afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit is hierop echter niet van toepassing.
87.2 17288 !. Waarom moet alles zo stiekem?
De gemeente heeft in de afgelopen anderhalf jaar een zo transparant mogelijk proces willen voeren, waarin inwoners Deze reactie geeft geen
2. Waarom op de gemeentepagina een artikel getiteld: Laatste week schriftelijke reactieronde concept Afwegingskader?
de mogelijkheid kregen om mee te denken over plekken waar en voorwaarden waaronder grootschalige energieopwek aanleiding tot het aanpassen
3. Waarom niet een meer toegankelijke titel?
in de gemeente mogelijk is. De verschillende bijeenkomsten zijn in lokale media, met borden langs de weg, via sociale van het Afwegingskader.
4. Is de wethouder bang, dat hij dan slapende honden wakker maakt? Ik krijg zo langzamerhand wel de indruk.
media en via de communicatiekanalen van de gemeente kenbaar gemaakt. Dit is vanuit het uitgangspunt dat een
5. Waarom niet aan alle inwoners een persoonlijke brief?
transparant proces de acceptatie van het uiteindelijke resultaat vergroot. Ook het concept-afwegingskader is breed
6. wil de wethouder wel transparant zijn?
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van de gemeente en via de nieuwsbrief waar geinteresseerden zich op
7. Deze week nog bleek in het programma Pointer dat transparantie het draagvlak vergroot. Waarom moet het in woerden dan zo stil? konden abonneren. Daarbij is opnieuw aandacht besteed aan dit onderwerp in de laatste week dat mensen op het
8. Waarom kost het moeite om op de gemeente website te ontdekken hoe je überhaupt kunt reageren op het concept afwegingskader? concept-afwegingskader konden reageren, zodat mensen opnieuw gewezen werden op de mogelijkheid hun reactie
9. Mag ik dit ook weer als een bewijs zien, dat de boel zo stil mogelijk moet worden gehouden?
kenbaar te maken. De verslaglegging van het participatieproces is gepubliceerd op de website va nde gemeente en na
iedere fase teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Er is kortom geen sprake van een poging dit project zo stil mogelijk
te houden.

17325 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

89.1 17329 De Stichting Landgoed Linschoten ziet de voorgestelde grootschalige
zonnevelden langs de A-/N-wegzone en spoorzone als goed alternatief voor
windturbines in deze zones. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat, gezien
het spiegelend effect dat zonnepanelen kunnen hebben, realisatie van
zonnevelden binnen deze zones enkel wordt toegestaan mits een groenzone
tussen de te realiseren zonnevelden en het aangrenzende landschap wordt
aangelegd en daarmee de zonnepanelen uit het zicht worden onttrokken.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

De gemeente Woerden is content dat de Stichting Landgoed Linschoten mogelijkheden ziet voor de voorgestelde
Deze reactie geeft geen
grootschalige zonnevelden langs de A-/N-wegzone en is dankbaar voor de meegegeven overwegingen ten aanzien van aanleiding tot het aanpassen
een groenzone.
van het Afwegingskader.
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89.2 17329 Een ander onderdeel dat beschreven wordt in het Concept Afwegingskader
betreft de mogelijkheden voor kleinschalige windturbines in het
buitengebied. Dit ziet de Stichting Landgoed Linschoten, mits voldaan wordt
aan bepaalde voorwaarden, als een goed alternatief. De maatvoering en schaal
van kleine windturbines, met een ashoogte van maximaal 15 meter, zorgt er
niet alleen voor dat ze landschappelijk en ruimtelijk gezien gemakkelijker
inpasbaar zijn, ook kunnen ze onderdeel worden van het landschap en hierin
opgaan. De Stichting Landgoed Linschoten is dan ook van mening dat ze
nagenoeg overal in het buitengebied kunnen worden toegepast, mits:
- alle initiatieven onderworpen worden aan een landschappelijke toets en
kleine windturbines enkel worden toegestaan mits ze goed
landschappelijk worden ingepast;
- er geen windturbines in het open landschap komen te staan, op afstand
van de bebouwing;
- er maximaal 1 windturbine per perceel c.q. erf wordt toegestaan;
- de windturbine op korte afstand van de bedrijfsgebouwen wordt
gepositioneerd zodat de turbine onderdeel gaat uitmaken van het daar
aanwezige complex (met bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen).
89.3 17329 In het Concept Afwegingskader staat ook opgenomen dat er mogelijkheden zijn
voor de plaatsing van grote windturbines langs het spoor en de
auto(snel)weg. Voor de plaatsing van grote windturbines in deze zones is
Stichting Landgoed Linschoten dezelfde mening toebedeeld als voor de twee
windturbines op Reijerscop. Uit deze visualisaties blijkt wat de
landschappelijke impact is van grote windturbines, die qua maatvoering en
schaal niet aansluiten op het omliggende landschap, en de wijze waarop deze
het open en karakteristieke landschap van het Groene Hart en Landschap
Linschoten in het bijzonder aantasten. Aangezien windturbines die in de zone
langs het spoor en de auto(snel)weg worden geplaatst veelal op nog kortere
afstand van het landgoed gelegen zijn, zal de negatieve impact alleen maar
groter zijn. Daarnaast kan de plaatsing van windturbines in deze zone de
vrije zichtassen (zie figuur 1) aantasten die, voorkomend uit het
landschapsontwerp van Zocher, de basis zijn voor de inrichting en
uitstraling van het landgoed. Juist doordat het Concept Afwegingskader laat
zien dat er meer dan voldoende alternatieve mogelijkheden zijn om duurzame
energie op te wekken, kunnen we niet anders concluderen dan dat realisatie
van grote windturbines binnen deze zones ongewenst is en we derhalve tegen
deze ontwikkeling zijn.
89.4 17329 Uit deze visualisaties blijkt goed wat de landschappelijke impact is van de windturbines en de wijze waarop deze het open en
karakteristieke landschap van het Groene Hart en Landschap Linschoten in het bijzonder aantasten. Juist doordat het Concept
Afwegingskader laat zien dat er meer dan voldoende alternatieve mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken, kunnen we
niet anders concluderen dan dat de realisatie van deze grote windturbines ongewenst is en we derhalve tegen deze ontwikkeling zijn. We willen daarom ook van deze gelegenheid gebruik maken om de gemeente erop te attenderen dat het Concept Afwegingskader nog
niet formeel is vastgesteld, er momenteel nog een schriftelijke consultatieronde plaatsvindt en we er vanuit gaan dat de schriftelijke
reacties in het besluitvormingsproces serieus worden meegewogen.

Antwoord

89.5 17329 In het beleid staat opgenomen dat in de stadsrandzone enkele kleinschalige
zonnevelden onder voorwaarden zijn toegestaan. In het open landschap dat
wordt aangeduid met de letter E staat dat hier ook grootschalige zonnevelden
onder voorwaarden zijn toegestaan. Het gebied dat gelegen is tussen het
spoor, de A12 en Woerden is gedeeltelijk aangeduid als stadsrandzone en
gedeeltelijk als open landschap. Echter de strook open landschap is dermate
klein dat hier geen grootschalige zonnevelden ontwikkeld kunnen worden. Om
deze reden willen we te kennen geven dat Stichting Landgoed Linschoten het
wenselijker vindt dat de zone open landschap op die locatie groter wordt en
het gedeelte stadsrandzone kleiner.

Binnen het afwegingskader zijn 4 typen zones onderscheiden: gebieden die opengesteld worden voor 2030, gebieden Deze reactie geeft geen
die onderzocht worden t.b.v openstelling voor de opgave van 2030, gebieden die onderzocht worden voor de periode aanleiding tot het aanpassen
na 2030 en gebieden die uitgesloten worden. Zowel het gebied A-stadsrandzone als het gebied E-open landschap
van het Afwegingskader.
worden uitgesloten als zoekgebied voor wind en de stadrandzone wordt tevens uitgesloten voor zon. Voor gebied E
wordt aangegeven dat er als de doelen niet gehaald worden verder wordt onderzocht (net als de rest van het open
landschap). Hierbij blijven de opgestelde voorwaarden per zone gelden. Zo heeft het de voorkeur wanneer er een
integrale gebiedsopgave aanwezig is, of een geplande transformatie om duurzame energie hierin mee te nemen. Bij
verder onderzoek moet altijd worden meegenomen hoever de ontwikkelingen van bestaande bebouwing ligt en in
hoeverre dit zichtlijnen beinvloedt.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Aanpassing afwegingskader

De gemeente Woerden is content dat de Stichting Landgoed Linschoten mogelijkheden ziet voor kleine windturbines in Deze reactie geeft geen
het buitengebied. Voor kleine windturbines geldt dat er tijdens de vergunningaanvraag een landschappelijke
aanleiding tot het aanpassen
onderzoek moet worden uitgevoerd. Deze zal ook worden beoordeeld. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt van het Afwegingskader.
hoe de turbine onderdeel uitmaakt van de reeds aanwezige structuren en complexen. Verder geldt voor windturbines
met een rotordiameter groter dan 2 meter het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt dat windturbines niet te dicht bij
woningen gesitueerd kunnen worden. Tevens is in het afwegingskader opgenomen dat maximaal 1 windturbine per
perceel is toegestaan.

Binnen het afwegingskader zijn 4 typen zones onderscheiden: gebieden die opengesteld worden voor 2030, gebieden Deze reactie geeft geen
die onderzocht worden t.b.v openstelling voor de opgave van 2030, gebieden die onderzocht worden voor de periode aanleiding tot het aanpassen
na 2030 en gebieden die uitgesloten worden. Er wordt voor nu met name gefocust op de polders Rijerscop en
van het Afwegingskader.
Cattenbroek (voor wind zone J). De snelweg en de spoorzone worden verder onderzocht, maar pas opengesteld als de
hernieuwbare doelen niet gehaald worden. dat komt dus overeen met de wens dat er op andere plekken 'betere'
alternatieven zijn.Dit deel van het open landschap wordt ervaren als meer dynamisch, doordat het reeds doorsneden is
door de snelweg als grotere structuur. Juist omdat de windturbines zelf ook een overtreffende schaalgrootte hebben
(evenals doorsnijdende structuur snelweg) wordt deze locatie als meer geschikt voor windmolens beschouwd. Wel
wordt aangegeven dat het belangrijk is om bij verder onderzoek rekening te houden met vrije zichtlijnen en
opstellingstypen. De zone langs het spoor en de snelweg staat voor nu vooral voor de opwek van zon in het
afwegingskader; de zone langs de snelweg (maar in de polder Rijerscop en Cattenbroek) worden ook voor wind verder
onderzocht.

Het klopt inderdaad dat het Concept-Afwegingskader nog niet formeel is vastgesteld en dat dit een schriftelijke
consultatieronde is. Wij beantwoorden de ingediende schriftelijke reacties en zullen tevens ook aangeven of er een
aanpassing benodigd is aan het afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

90

90

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
90.1 17330 Als laatste presenteerde Woerden in 2021 de visualisaties. De 4 windmolens van optie 3 zijn kleiner geworden qua capaciteit en nog
minder energie opwek, maar dus ook minder opbrengsten en minder geld voor omgevingsfondsen en rentedelen. En er is ook een 2grote-windmolens variant die, alleen al als ik aan de aansluiting op het elektriciteitsnet denk, financieel slecht zal presteren. Wederom
minder. Minder energie opbrengst, maar zeker ook minder financiële opbrengst, waardoor er ook minder gedeeld zal (kunnen) worden
tussen grondeigenaren en omwonenden. En dus minder saamhorigheid in de energietransitie.
Dit proces van minder, minder, minder ziet er qua energie opwek, dus als impact op het klimaat, zoals hieronder weergegeven uit. De
financiële opbrengst lijn heeft een scherpere daling en de lijn van opbrengsten voor de omwonenden zal waarschijnlijk door de nul
heen gaan. Zeker als u ziet dat het aandeel windenergie (zwart omlijnde blokken) verdwijnt en er dus alleen zonne energie productie,
op het moment dat heel Nederland produceert, overblijft.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Het college heeft in het concept-Afwegingskader een voorkeur uitgesproken voor een bijdrage bestaande uit 11 GWh
kleinschalige projecten, gecombineerd met 40 hectare zonneveld en 2 grote windturbines van 5,6 MW. Het college is
tot dit voorstel gekomen op basis van afweging van de inbreng uit het participatieproces, technische en ruimtelijke
afwegingen. Het college is daarbij van mening dat het delen van lusten en lasten in de energietransitie verder gaat dan
het verdelen van de financiële opbrengsten van initiatieven, het gaat ook om keuzes met betrekking tot ruimtelijke
kwaliteit. Een lagere energieopbrengst betekent inderdaad minder financiële opbrengsten voor initiatiefnemers en
voor de omgeving. Het college heeft in haar voorstel aangegeven dat het netwerk, en dus ook de benodigde
netwerkaansluiting, reden kan zijn om een hogere bijdrage te leveren. Een andere mogelijkheid die de gemeente
verkend is samenwerking met gemeente Montfoort.

Deze reactie geeft aanleiding
om in het Afwegingskader
duidelijker aan te geven dat
er een verband is tussen
financiële haalbaarheid van
initiatieven en de omvang
van een initiatief.

90.2 17330 In 2020 heb ik meegedaan met een energiecafé en online inloopavonden die de gemeente Woerden organiseerde in het kader van de
regionale energie strategie. Ik kon mijn inbreng leveren op het afwegingskader voor grootschalige wind- en zonne energie in Woerden.
Ik ben afgestudeerd energietechnoloog, houd van feiten en sommen als onderbouwing van analyses en had de energie analyse uit 2018
en de RES van de U16 als voorbereiding gelezen en gezien wat voor potentie er voor Woerden voor duurzame energieproductie is. En
dat er een elektriciteitsverbruik is van 1,4PJ in 2018 dat natuurlijk zal groeien naar 2030. En dat Woerden gekozen had een bijdrage te
leveren aan de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie. Er stond niet meer klimaatneutraal, viel mij wel direct op…
En op één van de volgende (i.v.m. pandemie online) avonden werd mij uitgelegd dat, net als landelijk, Woerden er vanuit ging dat in
2030 70% van de elektriciteitsbehoefte van Woerden duurzaam was. Dat is dus een stuk minder dan energieneutraal, maar in lijn met
Nederland. Dus terwijl de nood in Woerden hoger is dan gemiddeld in Nederland, door zakken en papekopveld, was het plan van
Woerden niet meer te doen dan gemiddeld in Nederland. Minder, dacht ik.
Maar toen ik mijn berekening voorlegde wat dat betekende, kreeg ik ook nog uitgelegd dat die 70% inclusief de realisatie van wind op
zee op het landelijk net was (dat is 40% wind op zee). Dus Woerden gaat ongeveer die andere 60% van die 70% van de
elektriciteitsbehoefte zelf lokaal duurzaam opwekken. Da’s dus nog minder….
Op één van de laatste avonden die ik heb bijgewoond werd de deelnemers een aantal opties voorgelegd. Deze kunt u ook terug zien in
het verslag van de participatie fase. Wat de deelnemers zouden kiezen. Lokale duurzame energie opwek voor 35%, 50% of 100% van
het verwachtte energie verbruik van Woerden in 2030. Zoals verwacht bij drie opties voorleggen, kiest de meerderheid het midden. De
ingelichte verduurzamers er welliecht iets boven. Maar wat mij opviel bij de voorbeelden van wat dat concreet voorstelt was dat er
overal van 100% zon op geschikte daken uitgegaan werd en daardoor minder windturbines en zonnevelden benodigd waren. Minder
dan je in eerste instantie zou denken bij een realistisch getal voor zonnepanelen op daken. Want niet alle geschikte daken zullen vol
gelegd worden. Dus een grotere kans dat Woerden in 2030 uiteindelijk minder realiseert. Alweer minder….
Vervolgens viel mij op dat in die som van zonnevelden ook nog eens geminimaliseerd gerekend werd en geen rekening gehouden werd
met de wens van diverse participatie deelnemers om geen blauwe, afgesloten deksels op het land te realiseren maar deze zonnevelden
als zonneparken te realiseren. Toegankelijk. Met wandelpaden. Fietspaden. Groen. Biodiversiteit. Educatie, etc.

Het proces richting een afwegingskader was erop gericht om zowel technisch, ruimtelijk als maatschappelijk in kaart te Deze reactie geeft geen
brengen waar en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dat
aanleiding tot het aanpassen
afwegingskader is onafhankelijk van de ambitie van de gemeente. Tenslotte: hoeveel energie je op wilt wekken is een van het Afwegingskader.
keuze die ook door de jaren heen kan veranderen. Terwijl het afwegingskader door de jaren heen juist robuust moet
zijn. Tegelijkertijd speelde echter wel de vraag hoeveel energie we nu eigenlijk op moeten wekken in de komende
jaren en wat daar een realistische bijdrage in is van de gemeente Woerden, opnieuw zowel technisch, ruimtelijk als
maatschappelijk. Daarbij kwam op de inloopavonden naar voren dat een meerderheid kiest voor een bijdrage van 50
procent van het gebruik in 2030. Dit gegeven is meegenomen in de gesprekken aan de RES-tafel, zodat de regio als
geheel een bod kan doen als bijdrage aan de opwek van duurzame energie. De uitkomsten van die gesprekken zijn op
dit moment nog niet bekend. Daarbij gaan we er inderdaad vanuit dat we een groot deel van de geschikte daken
kunnen gebruiken voor zonne-energie. U geeft terecht aan dat ook dat nog geen sinecure is. In de uitvoering zullen we
alles op alles moeten zetten om dat daadwerkelijk te halen.

91

17331 Mist aanpassingen richting andere visies zoals groenbeleid. Planten van bomen heeft effect op zonnepanelen. Graag meenemen in de
het afwegingskader of beleidsvisie. Heeft een reactie van de gemeente op deze opmerking weergegeven.

Het groenbeleid maakt geen onderdeel uit van het Afwegingskader duurzame energie. Bomen kunnen inderdaad een
effect hebben op het rendement van zonnepanelen, dit is echter geen reden voor het kappen van bomen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

92

17333 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
Antwoord
nr. D/21/
0
93.1 17334 Daken benutten, subsidie verstrekken versterken daken, zonneweides beperken tot minimum, . Gemeenten kan het best participeren Grootschalige opwek met behulp van windturbines en zonneparken is nodig om invulling te geven aan de duurzame
in windmolens op zee.
energieopgave die de gemeente heeft vanuit de RES. De opgave vanuit de RES komt op zijn beurt voort uit de
landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord. De gemeente is het eens met de stelling van de indiener dat er nog
veel mogelijkheden liggen voor zonnepanelen op daken. Daarom wordt in het afwegingskader prioriteit gegeven aan
dakgebonden zon. Wel geldt dat de gemeente geen subsidie gaat verlenen voor versterking van daken. Verder laat het
echter onverlet dat er ook grondgebonden zonneparken nodig zijn om invulling te geven aan de duurzame energie
opgave. Voor wind op zee geldt dat daar veel kan, maar ook daar zijn veel andere belangen, van natuur, scheepvaart,
zandwinning, defensie en van vissers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 ruim de helft van de opgave op
zee gerealiseerd wordt (49 TWh). Het een sluit het ander dan ook niet uit, maar versterkt elkaar: het is beidel nodig om
de landelijke en regionale hernieuwbare energieopgave te kunnen realiseren.

Aanpassing afwegingskader

93

93.2 17334 acceptatiegebied windmolens was 10 x tiphoogte en nu 500 m, dit is minachting van de burger.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

93

93.3 17334 geluidswal/scherm Leische Rijn doortrekken met zonnepanelen oplossing voor geluidsoverlast en energie

De gemeente is het wel eens met de suggestie van de indiener om zon op geluidsschermen mogelijk te maken. Om die Deze reactie geeft geen
reden wordt in paragraaf 2.3 ‘Voorwaarden per locatie’ onder zone H (A-/N- wegzone) de realisatie van zon op
aanleiding tot het aanpassen
geluidsschermen toegestaan.
van het Afwegingskader.

93

93.4 17334 waterstoffabrief in de regio voor overtollige wind- en zonne-energie. geen opslag in mega batterijen, wel in autobatterijen

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

93

93.5 17334 Tijdelijke vergunning voor max. 25 jaar. Opruimplicht regelen via jaarlijkes afdracht exploitant in een gemeentelijk fonds ==>
bescherming tegen failissement

De gemeente ziet het belang van opslagcapaciteit voor de opgewekte hernieuwbare energie. De realisatie van
waterstof fabrieken in de regio valt echter niet binnen de scope van het ter inzage gelegde afwegingskader. Het is aan
initiatiefnemers om te bepalen of energieopslag onderdeel uitmaakt van hun project. In het afwegingskader is
opgenomen dat dergelijke aanvullende installaties wel meegenomen moeten worden in het ruimtelijk ontwerp van
initiatiefnemers.
De initaitiefnemers moeten de projecten opruimen. Dit zal niet gebeuren via een jaarlijkse afdracht. Hierover zullen
wel afspraken worden gemaakt tussen de exploitant en de gemeente. Wat betreft de tijdelijk vergunning zal hier in het
gebiedsproces over in worden gegaan. Momenteel willen we het aantal jaar niet vastleggen, zodat wij als gemeente
kunnen inspringen op mogelijke veranderingen in de toekomst.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

93

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

94

17335 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

95

17336 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten Deze reactie is buiten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening behandeling gesteld door het
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
college.
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

96

17337 Tegen de plaatsing van windturbines in Woerden en daarbuiten en tevens tegen de aanleg van zonneweides op kostbare
landbouwgrond.

Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten Deze reactie is buiten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening behandeling gesteld door het
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
college.
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

97

17355 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zon- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

100

100. 17343 Er staan in de huidige tekst een aantal “open eind formuleringen”. Dat geeft de indruk dat het toch allemaal weer anders kan worden. Alle documenten zullen nog een keer goed worden gecontroleerd op open einde-formuleringen. Wanneer hier sprake
1
Dat roept onduidelijkheid op én onzekerheid bij bewoners én bij initiatiefnemers. Dat is geen goede zaak en dat kan niet de bedoeling van is wordt de tekst gewijzigd.
zijn.
Zeker voor de periode tot 2030 moet duidelijkheid gegeven kunnen worden.
Een afwegingskader, dat gaat over grote ingrepen in de leefomgeving met een duur van zeker
25 jaar, zou juist duidelijkheid en houvast moeten bieden voor bewoners én initiatiefnemers voor een bepaalde periode. (zie
onderstaande vragen)
Er is sprake van een Uitgangspuntennota en van het Afwegingskader. Ons Polderhart constateert dat de formuleringen in beide stukken
niet helemaal synchroon lopen. Dat leidt tot verwarring over wat nu precies bedoeld wordt.(zie onderstaande vragen)Ons Polderhart
stelt vast dat op verschillende tekstonderdelen er sprake is van teksten die met elkaar conflicteren (zie voor voorbeelden de vragen)

Deze reactie geeft aanleiding
tot het aanpassen van het
Afwegingskader, waarbij deze
wordt nagelopen op open
eind formuleringen.

100

100. 17343 4.Pag 9: In het open landschap gee de gemeente de voorkeur aan zonnevelden die niet hoger zijn dan 1,5 m, zodat men over de
10
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.

98

99

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
17339 Ik ben tegen het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in de buurt van Woerden

17341 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Vraag; Waar komt deze 1,5 meter vandaan? Dat is nog vrij hoog om goed overheen te kunnen kijken.
Waarom wordt toch ook 2,5m toegestaan? Dat is een hoge muur waar niet over heen te kijken is!
Projectontwikkelaars willen natuurlijk maximaal (=2,5m) en zullen dit willen realiseren, zodat er van die
1,5 m weinig terecht zal komen....
Hoe denkt de gemeente met de ruimte voor 2,5 meter binnen dit afwegingskader de 1,5m
voorkeurshoogte te kunnen handhaven?

100

100. 17343 5.Pag 10: Het inpassen van een zonneveld blij al jd een loca e-speciﬁeke aangelegenheid. Hierbij moet aandacht besteed worden
11
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.

Vraag: Een afscheiding in de vorm van een sloot/hek lijkt geen goede landschappelijke inpassing.
Het is nodig meer te eisen stellen aan de landschappelijke inpassing bijv. door het aanleggen van brede groenstroken, zodat het
zonneveld (ook in de winter) aan het zicht onttrokken wordt. Dus een hoogte van (groenblijvende) hagen of struiken van minimaal 1,5
m. (uitgaande van een maximale hoogte van 1,5 m van de zonnepanelen)
Voor windturbines gelden ook nadere (afstand-) regels. Bij zon ontbreken in het Afwegingskader nog nadere regels bij het aanleggen
van een zonneveld: Wat wordt de minimale afstand van een zonneveld ten opzichte van omliggende woningen? 200 m lijkt Ons
Polderhart de minimale afstand ten opzichte van woningen.
Hoe breed en hoog moet de groenstrook rondom een zonneveld zijn?

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

- Voor de maximaal toegestane hoogte van zonnevelden wordt in het afwegingskader onderscheid gemaakt tussen
Deze reactie geeft geen
zuidgeoriënteerde opstellingen en oost-west georiënteerde opstellingen. Dit heeft te maken met de afweging tussen aanleiding tot het aanpassen
effecten op de bodemkwaliteit enerzijds en behoud van het zicht over de zonnepanelen anderzijds:
van het Afwegingskader.
1. Bij zuidgeoriënteerde opstellingen is het mogelijk om negatieve effecten op de bodem te beperken door voldoende
ruimte vrij te houden onder (en tussen) de rijen met panelen. Zeker in gebieden waar sprake is van bodemdroogte
en/of waar de bodemecologie onder druk staat verdient dit de voorkeur. Om enige ruimte onder de panelen mogelijk
te maken geldt voor zuidgeoriënteerde zonnevelden een maximale hoogte van 2,5 m.
2. Bij een oost-west georiënteerde opstelling is echter altijd sprake van enige negatieve invloed op de bodem,
ongeacht de hoeveelheid ruimte die vrij blijft onder de panelen. Er komt bij deze paneeloriëntatie immers weinig
zonlicht tot de bodem en het regenwater wordt in te hoge mate ongelijkmatig verdeeld. Bij de afweging tussen
zichtlijnen en het tegengaan van bodembederf heeft daarom in deze gevallen het behoud van het zicht over de
panelen de voorkeur. Om die reden geldt voor oost-west georiënteerde zonnevelden een maximale hoogte van 1,5 m.
Het is geen vast gegeven dat initatiefnemers een voorkeur hebben voor oost-west opstellingen. De gemeente zal de
voorkeurshoogte handhaven door te beoordelen of een initiatiefnemer kiest voor een zuidgeoriënteerde opstelling of
een oost-west georiënteerde opstelling. Waarbij de gemeente de keuze van een initiatiefnemer zal toetsen op de
bovengenoemde afwegingen tussen bodemkwaliteit enerzijds en zicht over de zonnepanelen anderzijds.

Vanuit het oogpunt van veiligheid is een afscheiding van een zonneveld wenselijk. Ook verzekeraars vereisen veelal
Deze reactie geeft geen
een afscheiding van een zonneveld in verband met het risico op schade en diefstal. Een (bestaande) sloot kan onder
aanleiding tot het aanpassen
bepaalde voorwaarden volstaan als afscheiding. In andere gevallen zal een hek nodig zijn. Het is aan initaitiefnemers
van het Afwegingskader.
om middels een landschappelijk inpassingsplan aan te geven of op een hekwerk op een specifieke locatie onttrokken
aan het oog onttrokken kan worden door groenstroken, knotwilgen of anderszins. Wat betreft de minimale afstand tot
woningen is de gemeente van mening dat dit maatwerk is. Voor de afstandsgrens tussen zonnevelden en woningen zie
reactie 100.3.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
100. 17343 6.Pag 11; Figuur 1. Indeling zones op kaart.
12
Vraag: Deze kaart is lastig te lezen omdat de groentinten erg dicht bij elkaar liggen. Ook laat de resolutie te wensen over. Dit kaartje
geeft onvoldoende duidelijkheid aan de burger van Woerden. Er staan hier 5 soorten open landschap: hier zou duidelijker verwoord
moeten worden in de legenda wat precies wordt bedoeld.
Tevens is onduidelijk waar een zone ophoudt, en een andere zone begint.
Hoe breed is de Spoorzone?
De Spoorzone is soms smal en wordt soms breder paars gekleurd ; Nergens wordt aangegeven waarom dit zo is en wat ermee bedoeld
wordt.
De vraag is om een duidelijker kaart te vervaardigen voor de burgers van de gemeente Woerden voor dit belangrijke onderwerp, dat
een grote impact heeft op hun leefomgeving voor de komende decennia.

Antwoord

100

100. 17343 7.Pag 14: onder D: Open landschap: oeverwallen landschap met dijken en kernen: Ontwikkeling van grootschalig zon moet gekoppeld
13
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)
Vraag: Hierboven wordt blijkbaar grootschalig zon in de gehele zone D toegestaan.
Hoe kan dit?

In paragraaf 2.4 van het concept-Afwegingskader is aangegeven dat zone D nader onderzoek behoeft. Daarbij is
Deze reactie geeft geen
aangegeven dat het kan zijn dat er verdiepend onderzoek nodig is om de draagkracht van het landschap in een
aanleiding tot aanpassing van
bepaalde zone te bepalen.
het Afwegingskader.
• 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.
Afhankelijk van de uitkomsten van het nadere onderzoek kan in de toekomst voorgesteld worden om een of meerdere
delen van zone D open te stellen voor grootschalige zonne-energie. Evengoed is het mogelijk dat een of meerdere
delen van zone D op basis van dit nadere onderzoek uitgesloten worden voor grootschalige zonne-energie.

100

100. 17343 In paragraaf 8a van de nota Uitgangspunten voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden staat, dat de directe
14
opengestelde zoekgebieden uitsluitend zon op geluidschermen/bermen in de Spoorzone F betreffen. Grootschalig zon tot 2030 wordt
beperkt tot zone J. In paragraaf 8c staat: Grootschalig zon in de open landschappen is om te onderzoeken voor de opgave na 2040 of
later.

In paragraaf 8a van de nota Uitgangspunten voor het Afwegingskader staat dat het college voorstelt om kleinschalige Deze reactie geeft geen
opwek voor eigen gebruik met behulp van zon op dak, kleine windmolens en kleinschalige zonnevelden toe te staan.
aanleiding tot aanpassing van
En om zon op geluidsschermen of in bermen langs de snelweg (zone H23) en langs het spoor (zone F) toe te staan. Het het Afwegingskader.
college wil onderzoek voor grootschalige zon en wind beperken tot zone J.

100

100. 17343 Er wordt gesproken over deelgebieden met een lage en een hoge biodiversiteit. Op basis waarvan en door wie is dit vastgesteld?
15
Waarom een vraagteken achter hoge biodiversiteit bij D14?

Voor het bepalen van lage en hoge biodiversiteit is gebruik gemaakt van de gegevens van Atlas Lopikerwaard. Dit is
vermeld in bijlage 6.8. Het vraagteken bij D14 betreft een typefout.

100

100. 17343 Zone D wordt verdeeld in D14,D15 D16 en D17.
Het door indiener bedoelde gebied kent dezelfde classificatie als zone D14. Het behoort tot dezelfde categorie
16
Ook het gebied tussen de Wildveldseweg en het Spoor wordt, gezien de kleur, in Figuur 1 blijkbaar gezien als behorend tot zone D. Hier vanwege de biodiversiteitswaarde van de betreffende zone. Het kaartmateriaal wordt op dit punt verduidelijkt na
staat geen nummer in. Behoort het daarmee tot Zone D14? Zo niet tot welke zone behoort dit gebied dan? En waarom?
vaststelling van het Afwegingskader door de raad.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

100

100. 17343 8.Pag 15: F: Spoorzone:
17
•Grootschalig wind in rij-opstelling
•Geen grootschalig zon

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

100

100

De gemeente is van mening dat de wijze waarop de indeling in zones tot stand gekomen is helder staat toegelicht in
Deze reactie geeft geen
paragraaf 2.2 van het Afwegingskader. Hier is ook aangegeven dat de begrenzing van zones indicatief is. Hierdoor blijft aanleiding tot aanpassing van
maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld als een initiatief op de grens van twee zones ontwikkeld wordt. Voor de spoorzone is het Afwegingskader.
aangegeven dat er geen maximale omvang in hectares geldt voor zonnevelden, maar een nader te bepalen maximale
breedte vanaf de weg (bv. 50 m breed).

Het klopt dat de mogelijkheden voor grootschalig wind in rijopstelling in de spoorzone beperkt is. Dit wordt duidelijk
gemaakt middels kaartlagen bij de digitale ontsluiting van het Afwegingskader.

Vraag: De mogelijkheden voor grootschalig wind in rijopstelling de Spoorzone zijn beperkt op
basis van het uitgangspunt dat 500 meter afstand van woningen gehouden moet worden.
Is de gemeente Woerden bereid een kaart toevoegen, zodat duidelijk is, waar volgens het Afwegingskader in de Spoorzone grootschalig
wind wordt uitgesloten cq wel mogelijk is?
100. 17343 Geen grootschalig zon in de Spoorzone
Het college past dit aan. Voor zonneparken in de spoorzone gaan dezelfde voorwaarden gelden als in zone H23 (A18
Hoe verhoudt zich dit met het direct openstellen van zon op geluidsschermen/bermen in de Spoorzone in de Nota Uitgangspunten?
weg). Waarbij geen maximale omvang geldt in ha. maar een nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg .

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader, vraagteken
bij D14 wordt aangepast.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader. Zon wordt
aangepast naar formulering
bij A-weg (zone H23)
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

100

100

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
100. 17343 9.Pag 15: Voor zonneparken langs de A-weg geldt geen maximale omvang in ha. maar een
19
nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg (bv. 50 m breed over een
lengteafstand langs de weg van 500 m).
Vraag; Het is goed, dat er geen maximale omvang is in hectares voor zon bij de A12.
Waarom wel een beperking van de breedte en de lengte?
Het zou toch juist goed zijn om maximaal rondom de A12 te profiteren van de mogelijkheden voor zon op zowel geluidschermen en
geluidswallen en bermen. Bij de A12 zou kunnen worden afgeweken van de maximale hoogte van 1,5m.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Het college past dit aan. De gemeente heeft juist beoogd om geen maximale omvang te laten gelden in ha. of in lengte,
maar een nader te bepalen maximale breedte vanaf de weg te definiëren. In geval van geluidswallen en
geluidsschermen geldt de hoogte van de geluidswal danwel het geluidsscherm als maximale hoogte voor een
zonnepark langs de snelweg. In geval van een zonnepark langs de snelweg zonder geluidsscherm handhaaft de
gemeente de maximale hoogte van 2,5 m met een voorkeur van 1,5 m.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader. De lengte en
maximale hoogte worden
aangepast.

100. 17343 Een aantal boeren, die beschikken over land tussen het spoor en de Wildveldseweg, maken deel uit van het bestuur van Ons
2
Polderhart. Zij zijn nadrukkelijk géén voorstander om goede en schaarse weidegrond vlak bij hun boerderijen, vol te leggen met
zonnepanelen.

-Het gebied tussen de Wildveldseweg en het spoor valt voor het grootste deel binnen zone D, zoals verbeeld op
Deze reactie geeft geen
Figuur 1 van het afwegingskader. Volgens de prioritering in paragraaf 2.4 van het afwegingskader wordt deze zone pas aanleiding tot het aanpassen
onderzocht als blijkt dat de voorkeurszones niet worden benut en daarmee de energiedoelen in gevaar komen. Wel is van het Afwegingskader.
uit het participatietraject met bewoners gebleken dat bewoners liever een grootschalig zonneveld zien in zone D, dan
in zone E, C en B.

De zuidzijde van het genoemde gebied grenst aan het spoor en valt binnen zone F, zoals verbeeld op Figuur 1 van het
afwegingskader. De gemeente acht de spoorzone een goede locatie voor kleinschalige zonneparken. Voor deze
zonneparken geldt echter geen maximale omvang in ha. maar een nader te bepalen maximale breedte vanaf het spoor.
Op deze manier wil de gemeente de realisatie van ‘langwerpige’ zonneparken langs het spoor mogelijk maken.

100

100. 17343 10.Pag 16: Lintbebouwing
20
•Zone is als richtlijn 200 m breed. Uitgangspunt hierbij is zicht op open landschap.
Vraag: De lintbebouwingszone is als richtlijn 200 meter breed.
Wat betekent dit? Wat tracht deze richtlijn vast te leggen?
Waar komt deze maat van 200 meter vandaan?
Is dat 200 meter vanaf de gevel van een woning of is dat 200 meter vanuit de as van weg?
En betekent 200 meter dan 100m naar de ene kant en 100m aan de andere kant?

De richtlijn dat een lintbebouwingszone 200 meter breed is beoogd vast te leggen dat kleinschalige energieopwekking Deze reactie geeft geen
bij lintbebouwing verband blijft houden met de bestaande erfbebouwing. De gemeente beschouwt kleinschalige
aanleiding tot aanpassing van
zonnevelden en kleine windmolens (en eventueel bijbehorende randapparatuur zoals transformatorhuisjes en
het Afwegingskader.
energieopslagsystemen) als onderdeel van het moderne agrarische bedrijf. Dat betekent dat deze installaties
onderdeel worden van het erfensemble. De indeling is de verschillende zones is indicatief, wat betekent dat de
gemeente op basis van een voorstel van een ervenconsulent en advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit &
Erfgoed bepaalt wat bij een specifieke situatie de gewenste positie van een kleinschalig zonneveld of kleine windmolen
ten opzichte van de bestaande erfbebouwing is.

100

100. 17343 Wat is de logica om geen lijnopstelling toe te staan bij lintbebouwing?
21

Een lintopstelling van kleine windmolens past naar mening van de gemeente niet bij de huidige lintbebouwingen in
gemeente Woerden en is daarom niet toegestaan.

100

100. 17343 •Geen grootschalige zonnevelden
22
Vraag: Het uitgangspunt is geen grootschalige zonnevelden in de lintbebouwing.
Hoeveel moet de afstand zijn van zonnevelden (grootschalig) van woningen? Is dat 500,400,300 of 200 meter?

Zie reactie 100.3

100

100. 17343 11.Pag 17 onder Prioritering:
23
3. Zones die pas worden onderzocht als de gestelde doelen niet worden gehaald.
Vraag; Wat wordt bedoeld met als de gestelde doelen niet worden gehaald.?
Over welke precies gestelde doelen gaat het?
Waarom wordt hier een andere formulering gehanteerd dan in de Nota Uitgangspunten? (Daar staat: “8c Voorstel zoekgebieden die
meer onderzoek vergen voor de opgave 2040”)
Welke formulering is de juiste?

De gemeente Woerden moet, net als alle gemeenten in Nederland, een bijdrage leveren aan het halen van de
Deze reactie geeft geen
doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit op land uit het Klimaatakkoord. Gemeente Woerden doet dit via een
aanleiding tot aanpassing van
bijdrage aan de Regionale Energiestrategie U16. De hoogte van de bijdrage aan de RES-U16 vormt een van de
het Afwegingskader.
onderdelen van de uitgangspuntennotitie en het Afwegingskader. De gemeente verwacht deze bijdrage te kunnen
leveren door middel van initiatieven in de zoekgebieden die zij wil openstellen tot 2030. In een van deze
zoekgebieden, te weten zone J, is aanvullend onderzoek nodig om de draagkracht van dit zoekgebied voor grootschalig
zon en wind te bepalen. De gemeente heeft daarnaast een inschatting gemaakt van de potentie voor grootschalige
zonnedaken. De gemeente verwacht dat de zoekgebieden tot 2030 voldoende ruimte bieden voor de gestelde doelen.
Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan is het mogelijk dat voorgesteld wordt om een van de zones die onderzocht
worden als de gestelde doelen niet gehaald worden als zoekgebied aan te wijzen. De tekst uit het conceptAfwegingskader is leidend. De verwachting van de gemeente Woerden is dat pas ten behoeve van de opgave na 2030
aanvullende zoekgebieden opengesteld hoeven te worden.

100

100. 17343 12.Pag 18 Figuur 2.
De betreffende tabel is opgenomen op bladzijde 22 van het concept-Afwegingskader.
24
Vraag: Waarom ontbreekt hier de verduidelijkende tabel onder 8a Voorstel direct open te stellen zoekgebieden, zoals wel weergegeven
in de Nota Uitgangspunten?
Deze vraag slaat ook op tabellen bij de Figuren 3 tot en met 5.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader. De per
categorie opgesplitste
tabellen uit het conceptAfwegingskader nemen we
op bij de kaarten.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
100. 17343 13.Pag 19; Figuur 4. Zones worden pas open gesteld als de hernieuwbare energiedoelen niet worden gehaald.
25
Vraag: De tekst onder figuur 4 strookt niet met wat er boven de figuur staat: ”Zoekgebieden die meer onderzoek vergen t.b.v. de
opgave van 2040 of later, onderzoek wel uitvoeren voor 2030”
Dit zou gecorrigeerd moeten worden.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Zie reactie 100.13 en reactie 100.23 voor nadere toelichting.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

100

100. 17343 14.Pag 20: De indeling van de zones in één van de vier categorieën kan gedurende de jd veranderen. Zo kunnen zones die in eerste
26
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.
Vraag: Hierboven staan veel "Kan zijn situaties" dat schept onduidelijkheid en onzekerheid voor alle betrokkenen; bewoners en
initiatiefnemers.
Deze voorbehouden zetten de inhoud van het Afwegingskader én de prioritering op losse schroeven. Het maakt besluitvorming door de
gemeenteraad vrijwel onmogelijk, want tegen welke inhoud van het Afwegingskader zegt de gemeenteraad nou precies Ja?
Het is zaak op korte termijn antwoorden te vinden op meeste van deze onzekerheden.
Wanneer kunnen die antwoorden worden verwacht?

De gemeente deelt de opvatting van reageerder niet. De betreffende zones behoeven extra onderzoek om te bepalen Deze reactie geeft geen
in welke categorie ze behoren. De aanvullende onderzoeken worden samen met inwoners van de betreffende zone en aanleiding tot aanpassing van
belangenorganisaties uitgevoerd. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden gedeeld met de gemeenteraad. het Afwegingskader.
Openstelling van een nieuw zoekgebied is een raadsbevoegdheid. Op het moment dat het college een nieuw
zoekgebied open wil stellen zal het college haar overwegingen, gebaseerd op het aanvullende onderzoek, delen met
de raad. Zie reactie 100.13 en 100.23 voor nadere toelichting.

100

100. 17343 15.Pag 20 onder 1 e voorkeurszones:
Dit is een scherpe observatie en betreft een vergissing in het Afwegingskader. In de spoorzone gelden dezelfde
27
e. Grootschalig en kleinschalig zon langs het spoor (zone F)
voorwaarden als langs de A12. Dat betekent dat grootschalige zonne-energie toegestaan is in een strook langs het
Vraag: Hoe kan dit want op pagina 15 staat “Geen grootschalig zon in de Spoorzone”?
spoor.
De onder e staande tekst is niet correct en zou vervangen moeten worden door de tekst uit de Uitgangspuntennota onder 8a waar in de
tabel staat “Zon op geluidsschermen/bermen”

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader. De tekst in
het Afweginskader wordt
vervangen door grootschalig
zon in spoorzone, net als in
de A12 zone.

100

100. 17343 16.Pag 20 onder Voorkeursvolgorde
28
3. Onderzoek naar zones; deze zones worden pas opengesteld voor vergunningverlening als de voorkeurzones niet worden benut en
daarmee de energiedoelen in gevaar komen.
Vraag: Waarom wordt hier een ander formulering gebruikt, dan in de Nota Uitgangspunten? Daar staat: "Zoekgebieden die meer
onderzoek vergen t.b.v. de opgave van 2040 of later, onderzoek wel uitvoeren voor 2030"
100. 17343 Bij de afweging van een grootschalig zonneveld wordt nadrukkelijk benoemd dat deze in één van de polders van D, E, C of B gaat
29
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 Vraag: Waarom wordt deze voorkeursvolgorde van de zones hier zo snel bepaald? Hiervoor ontbreekt de basis: Uit de
op pagina 3 geformuleerde "breed gedeelde opvattingen uit de participatiefasen 1,2 en 3” komt dit zelfs helemaal niet naar voren! Is
het niet beter, om eerst het onderzoek naar de zones af te wachten en dan met betrokken bewoners nader te overleggen, over de
voorkeursvolgorde?
100. 17343 Het valt Ons Polderhart op dat in het Afwegingskader bijv. voor kleine windmolens en kleinschalig zon gedetailleerde regels worden
3
gesteld, terwijl er voor grootschalige zonnevelden (die een veel grotere impact hebben op de leefomgeving) slechts weinig regels
gesteld worden aan de landschappelijke inpassing. Er ontbreken regels over de afstand ten opzichte van woningen.
Ons Polderhart is van mening dat de minimale afstand van zonnevelden voor omwonenden minimaal 200 meter zou moeten zijn.

Er is een andere formulering gekozen in het afwegingskader, omdat er een kleine kans is is dat de opgave voor 2030
niet haalbaar blijkt binnen de voorgestelde zoekgebieden. Het college acht deze kans zeer klein en heeft en daarom
voor gekozen deze zoekgebieden aan te wijzen als gebieden waar meer onderzoek nodig is t.b.v. de opgave na 2030.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Het college heeft deze voorkeursvolgorde binnen deze de zones D, E, C en B bepaald op basis van de inbreng van
inwoners. De besluitvorming hierover is aan een volgend college.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Afstandseisen zoals die in het afwegingskader zijn opgenomen voor windenergie, zijn ingegeven vanuit Nederlandse
wet- en regelgeving om gezondheidsschade door geluid te voorkomen. Voor zonneparken geldt dat de effecten voor
omwonenden beperkt worden tot een verandering van het uitzicht. Daarom is een afstandseis voor zonneparken niet
aan de orde.
Wel is in het afwegingskader de richtlijn opgenomen dat de begrenzing op kaart van bebouwingszones, waaronder
zone I – Lintbebouwing, indicatief is en ongeveer 200 meter rondom de fysieke bebouwing geldt. Uitgangspunt is
hierbij het zicht op het open landschap. Dat betekent dat binnen een afstand van 200 meter vanaf de fysieke
lintbebouwing in principe alleen grootschalige zonneparken kunnen worden gerealiseerd wanneer er reeds sprake is
van bestaande visuele onderbrekingen. Zie voor deze toelichting paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 van het
afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding
tot verheldering van de regels
voor kleine windmolens en
zonnevelden.

100

100

100
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nr. D/21/
0
100. 17343 17.Pag 22 Extra Onderzoek
30
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 Aweg, 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?
Vraag: Dit zijn nogal wat onzekerheden die effecten kunnen hebben op het huidige beschreven Afwegingskader. Die onzekerheden met
de meeste impact moeten snel helder worden.
Op welke (korte) termijn komen hier antwoorden?

Antwoord

100

100. 17343 TEN AANZIEN VAN DE BIJLAGEN:
31
•De kaart op de eerste pagina is niet aangepast naar aanleiding van de vergrote afstand van windmolens tot bebouwing (500). Dit gee
daarom een vertekend beeld. Idem op pagina 3.

De kaart in de bijlage is aangepast. De kaart toont de restricities vanuit milieu en veiligheid, en de zachte beperkingen
die gelden vanuit landelijk en provinciaal beleid, en de afstandsnorm uit het Afwegingskader. De nieuwe kaart geeft
daarmee een beeld van waar technisch windturbines geplaatst kunnen worden.

100

100. 17343
32

100

100. 17343
33

100

100. 17343
34

100

100. 17343
35

100

100. 17343 19.Pag 2 9.Zeggenschap is belangrijk:
36
A in zoekgebieden waar meer onderzoek nodig is, dient een gebiedsproces plaats te vinden voordat initiatieven gerealiseerd kunnen
worden. Omwonenden krijgen hierin een belangrijke stem.
Vraag: Wat wordt concreet bedoeld met “omwonenden krijgen hierin een belangrijke stem”?
Betekent dit, dat als 50% van de omwonenden tegen een initiatief is, dat het niet doorgaat?
Hoe gaat de gemeente garanderen en borgen de omwonenden daadwerkelijk een belangrijke stem krijgen?

100

Aanpassing afwegingskader

Het college is van mening dat het antwoord op de door u gestelde vragen voor een groot deel voort dienen te komen Deze reactie geeft geen
uit gebiedsprocessen in de zoekgebieden. Het is aan initiatiefnemers voor windenergie om ecologisch onderzoek uit te aanleiding tot aanpassing van
voeren naar het effect op (weide)vogels en om voorstellen te doen voor maatregelen om de impact op vogels te
het Afwegingskader.
verkleinen, bv. door middel van vogeldetectie en stilstandvoorzieningen. Windturbines en zonnepanelen hebben
binnen enkele jaren de CO2-uitstoot die vrijkomt bij productie gecompenseerd. De levensduur van de huidige
generatie windturbines is 15-25 jaar, de levensduur van zonnepanelen 25 jaar of langer.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van de
betreffende kaart in de
bijlagen van het
Afwegingskader.
•De relevan e van de tabel op pagina twee is onduidelijk. Er lijkt hier gesproken te worden over geluidsbelas ng van windmolens op
De tabel op pagina 2 geeft aan welke wettelijke normen er gelden, wat de juridische status van die norm is en welke
Deze reactie geeft geen
afstandsbeperking daarvan afgeleid is. Dat is van belang, omdat veel normen op andere wijze vastgelegd zijn.
aanleiding tot aanpassing van
bestaande bebouwing/objecten, maar wat de tabel daaraan bijdraagt is onduidelijk.
Bijvoorbeeld in decibel (voor geluid) of in een maximaal aanvaardbaar groepsrisico (veiligheidsnorm). Het college heeft het Afwegingskader.
ervoor gekozen deze normen te vertalen naar een afstandsnorm, omdat een afstandsnorm naar mening van het
college eenvoudiger te begrijpen is.
•Op de kaart op pagina 6 (toetsingskader zon) is het weidevogel kerngebied gelegen in gerverscop/houtdijken niet meegenomen, zoals Zachte beperkingen zijn bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden of stiltegebieden. Deze sluiten zonne-energie niet uit. Deze reactie geeft geen
die op de volgende pagina wel vermeld staat. Daarmee wordt de kaart onduidelijk. Verder is het onduidelijk wat zachte beperkingen
Zachte beperkingen zorgen wel voor aanvullende eisen en aandachtspunten voor zonne-energie.
aanleiding tot aanpassing van
zijn. Wij kunnen niet terugvinden wat dit zijn. Wat wordt hiermee bedoeld?
het Afwegingskader.
•De legenda bij de kaart op pagina 13 klopt niet.
Het is onduidelijk waar indiener op doelt. De legenda bij de kaart op pagina 13 van het bijlagenrapport geeft aan in
Deze reactie geeft geen
welke mate een gebied gevoelig is voor bodemdaling. Dit komt overeen met de kaart op pagina 13.
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE NOTA UITGANGSPUNTEN
Met betrekking tot uitgangspunt H geldt dat het elektriciteitsnetwerk in de Lopikerwaard beperkt ruimte biedt voor
Deze reactie geeft geen
grootschalige opwek. In de uitgangspuntennotitie staat toegelicht dat het daardoor mogelijk is dat een van de vijf
aanleiding tot aanpassing van
18.Pag 2 onder 5:
gemeenten hierdoor zijn opgave niet haalt. De colleges in de Lopikerwaard hebben naar elkaar uitgesproken dergelijke het Afwegingskader.
h. Een grotere bijdrage van gemeente Woerden kan nodig zijn vanuit bv. landschap of netwerk.
problemen eerst onderling op te wille lossen, voordat naar de RESU16 gekeken wordt. Het college stelt daarbij voor
Vraag: A tm G zijn heldere uitgangspunten waar voor gekozen is.
om daarom met een bandbreedte te werken (uitgangspunt c). In het raadsvoorstel is dit nader uitgewerkt in een
H is een merkwaardig uitgangspunt, omdat niet helder is wat dat betekent en waar de gemeente Woerden voor kiest.
drietal scenario's.
Het is zelfs een wankel uitgangspunt, omdat het grote impact kan gaan hebben op het totale verhaal.
Waarom wordt niet gewerkt met het formuleren in een kwantitatief scenario, waarmee (als dit scenario zich voordoet), gewerkt gaat
worden?.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Een belangrijke stem voor omwonenden wil zeggen dat zij betrokken zullen worden bij het gebiedsproces en dat
Deze reactie geeft geen
initatiefnemers een inspanningsplicht hebben om direct omwonenden te betrekken. De gemeente borgt dit in de
aanleiding tot aanpassing van
procestrechter en in de eis dat een initiatief uit een consortium dient te bestaan waarin een (coöperatieve) vereniging het Afwegingskader.
zit die 50% lokaal eigendom kan realiseren. Het college stelt geen resultaatverplichting op aan participatie, aangezien
het niet mogelijk is een vergunning te weigeren op grond van het resultaat van participatie. Het college heeft wel de
mogelijkheid ingebouwd om aanvullende participatieinspanningen op te leggen aan initiatieven.
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0
100. 17343 20.Pag 7 eerste alinea:
37
Waarbij opgemerkt dat een andere combinatie ook mogelijk is en er nog geen volledige
netwerktoets door Stedin heeft plaatsgevonden.
Vraag: Dit is nogal een stevig voorbehoud ten aanzien van het afwegingskader. Het zou dus allemaal nog anders kunnen worden…….
Die netwerktoets van Stedin zou toch snel te organiseren moeten zijn? Dan is die onzekerheid eruit.
“Een andere combinatie”: wie gaat dat bepalen op basis van wat?

Antwoord

100

100. 17343 21.Pag 11 Nader onderzoek is nodig naar zaken als veiligheid en naar de gewenste omvang van projecten langs de infrastructuur. Ook
38
speelt de vraag of de zonnepanelen naast het leveren van energie ook een rol kunnen spelen bij het verminderen van bestaande
geluidsbelasting.
Vraag: Dit is een goed punt.
Gaat onderzocht worden of met een geluidswal langs de A12, de geluidsoverlast voor Harmelen beperkt kan worden én dat die
geluidswal vol gelegd kan worden met zonnepanelen?

Op de geluidswal bij Veldhuizen wordt over een lengte van 1,5 kilometer zonnepanelen geplaatst. Het gaat om 11.622 Deze reactie geeft geen
zonnepanelen.
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

100

100. 17343 22.Pag 15 ten aanzien van de kaart en de tabel op deze pagina:
39
Vraag: Betekent deze kaart en tabel dat in alle open landschappen grootschalig wind is uitgesloten?

Ja, deze kaart betekent dat het college voorstelt om grootschalig wind in alle open landschappen, anders dan zone J,
uit te sluiten.

100

100. 17343
4
-Over de hoogte van de zonnevelden wordt in het Afwegingskader slechts een voorkeur uitgesproken voor 1,5m (hier is al moeilijk
over heen te kijken) maar 2,5 meter hoog kan blijkbaar ook…..

-Voor de maximaal toegestane hoogte van zonnevelden wordt in het afwegingskader onderscheid gemaakt tussen
zuidgeoriënteerde opstellingen en oost-west georiënteerde opstellingen. Dit heeft te maken met de afweging tussen
effecten op de bodemkwaliteit enerzijds en behoud van het zicht over de zonnepanelen anderzijds:

100

Aanpassing afwegingskader

Het college maakt inderdaad een stevig voorbehoud in de uitgangspuntennotitie ten aanzien van de voorgestelde
Deze reactie geeft geen
energiemix, omdat het aan de gemeenteraad is om daar een besluit over te nemen. Stedin voert de netwerktoets uit in aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
het kader van de regionale energiestrategie. Aangezien meerdere gemeenten, waaronder Woerden, hebben
aangegeven dat het aan de gemeenteraad is om te beslissen over de bijdrage aan de regionale energiestrategie en de
bijbehorende mix van zon op dak, kleine windmolens, zonnevelden en grootschalige windturbines, is de netwerktoets
met onzekerheden omgeven.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

1.Bij zuidgeoriënteerde opstellingen is het mogelijk om nega eve eﬀecten op de bodem te beperken door voldoende
ruimte vrij te houden onder (en tussen) de rijen met panelen. Zeker in gebieden waar sprake is van bodemdroogte
en/of waar de bodemecologie onder druk staat verdient dit de voorkeur. Om enige ruimte onder de panelen mogelijk
te maken geldt voor zuidgeoriënteerde zonnevelden een maximale hoogte van 2,5 m.
2.Bij een oost-west georiënteerde opstelling is echter al jd sprake van enige nega eve invloed op de bodem, ongeacht
de hoeveelheid ruimte die vrij blijft onder de panelen. Er komt bij deze paneeloriëntatie immers weinig zonlicht tot de
bodem en het regenwater wordt in te hoge mate ongelijkmatig verdeeld. Bij de afweging tussen zichtlijnen en het
tegengaan van bodembederf heeft daarom in deze gevallen het behoud van het zicht over de panelen de voorkeur.
Om die reden geldt voor oost-west georiënteerde zonnevelden een maximale hoogte van 1,5 m.

100

100. 17343 -De zorg van Ons Polderhart is, dat onvoldoende heldere regels voor grootschalige zonnevelden tot onnodige landschappelijk schade
5
gaat leiden.

Gemeente Woerden is het niet eens met de stelling dat er onvoldoende heldere voorwaarden worden gesteld aan de
ontwikkeling van grootschalige zonnevelden. In paragraaf 2.2 van het afwegingskader (‘Algemene voorwaarden’)
worden verschillende voorwaarden gesteld aan de ontwikkeling van zonneparken die bedoeld zijn om de invloed op
het landschap te beperken.

100

100. 17343 De gebruikte kaarten in het Afwegingskader zijn onvoldoende helder voor burgers. Ons Polderhart heeft zich vanzelfsprekend gericht
6
het gebied Wildveldseweg,Gerverscop en Rodendijk en krijgt geen duidelijk beeld wat daar nu tot 2030 gaat gebeuren, en ook niet in
de periode daarna: de huidige kaart over de mogelijkheid van grootschalig wind in de bijlage 6, is in tegenspraak met de teksten van
het Afwegingskader.
Onduidelijk in de kaarten is het gebruik van de 4 verschillende Open Landschappen; waarom en waar eindigt de ene zone en begint de
andere zone?

In het Afwegingskader is de indeling van de verschillende open landschapszones toegelicht. De overgang tussen
Deze reactie geeft geen
verschillende zones volgt veelal de polderontginneningen. De ontwikkelingen in het het open landschap van
aanleiding tot het aanpassen
Wildveldseweg, Gerverscop en Rodendijk na 2030 zijn op dit moment nog niet duidelijk. Zoals aangegeven in de
van het Afwegingskader.
prioriteitsvolgorde is er nader onderzoek wenselijk naar de mogelijke onwikkelingen in dit gebied. De gemeente wil dit
onderzoek uitvoeren samen met de inwoners en belangenorgansitaties in het betreffende zoekgebied.

100

100. 17343 1.Pag 2:Net als de RES is het afwegingskader geen sta sch document, het wordt periodiek
aangepast.
7
Vraag: Begrijpelijk dat niet alles voor eeuwig in beton is gegoten. Toch moet een afwegingskader voor een te overziene periode
duidelijkheid en houvast bieden aan bewoners én initiatiefnemers:
Tot welke datum is dit afwegingskader van toepassing?
"Het wordt periodiek aangepast".; Wat is periodiek? 5 of 10 jaar?

Gemeente Woerden verwacht dat het Afwegingskader dezelfde looptijd krijgt als de Omgevingsvisie. Het
Afwegingskader zal geactualiseerd worden wanneer er vanuit de regionale energiestrategie, vanuit technische
innovaties of vanuit veranderende regelgeving aanpassing nodig is.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

100

100. 17343 2.Pag 7:Ontwikkeling van zonnevelden of windturbines mag de kernkwaliteit van een gebied geen onevenredige schade toebrengen.
8
Vraag: Wie en op basis waarvan bepaalt of de "kernkwaliteit van een gebied onevenredige schade wordt toegebracht"?

Gemeente Woerden wil dit onderzoeken met behulp van de methode ontwerpend onderzoek. Dit zal samen met
inwoners van het gebied en met relevante belangenorganisaties, zoals LTO Woerden, dorps- of wijkplatform, lokale
(energie)coöperaties, grondeigenaren en landschappelijke organisaties.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot het aanpassen
van het Afwegingskader.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft aanleiding
tot verhelding van de regels
voor landschappelijke
inpassing van zonnevelden.
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0
100. 17343 3.Pag 8: Gemeente Woerden gee aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse bebouwing en 500 meter bij woonkernen om
De betreffende kaart is opgenomen als bijlage 6.1 in het Afwegingskader. Daarmee maakt deze kaart onderdeel uit van
9
het Afwegingskader. De genoemde locatie wordt gecorrigeerd.
zo geluidshinder nog verder te beperken. Dit heeft invloed op de locaties waar in theorie mogelijkheden zijn voor windturbines.
Vraag: Prima ! Dit is een uitgangspunt dat ook zal gelden voor na 2030.
Dan is het dus mogelijk een kaart te maken van de gemeente Woerden waarbij gebieden worden uitgesloten als zoekgebied voor
grootschalig wind, ook na 2030.Dat schept duidelijkheid voor bewoners en initiatiefnemers.
Is de gemeente bereid ten behoeve van de duidelijkheid naar alle inwoners een dergelijke kaart toe te voegen aan het Afwegingskader?
In de bijlage 6.1 is een dergelijk kaartje al opgenomen: "Mogelijkheden wind bij geluidbuffer van 500 meter".
Dit kaartje is in ieder geval niet correct waar het de lintbebouwing aan de Wildveldseweg
betreft. Langs het spoor, evenwijdig aan de Wildveldseweg is hier een klein strookje aangegeven waar "wind mogelijk zou zijn". Echter
dit is onmogelijk omdat de afstand tussen de Wildveldseweg en het spoor slechts ca 400 meter bedraagt. Volgens het kaartje zouden de
windturbines dan op ca 300 meter afstand van de woningen langs de Wildveldseweg komen te staan!
Graag een juiste weergave met een correctie van deze bijlage.

Aanpassing afwegingskader

101. 17347 Het overblijven van niet-afbreekbare onderdelen na het einde van de (economische) levensduur
1
(zoals de met kunstof versterkte wieken en de gewapend betonnen voet).[13]
• Sommige windturbines worden afgevuld met het broeikasgas SF6 om corrosie van binnenuit te
voorkomen.[14]

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Hergebruik van oude windturbines is een belangrijk thema. Er bestaat een secundaire markt waarin afgebroken
windturbines op andere plekken een tweede leven krijgen. Feit blijft echter dat na beëindiging van de levensduur een
deel van de windturbines (met name de wieken) moeilijk gerecyled kunnen worden. Hiernaar wordt op dit moment
veel onderzoek gedaan. Desalniettemin acht de gemeente het belang van een transitie naar een duurzame
energievoorziening groter.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader en
actualisatie van de
betreffende bijlage.

Zwavelhexafluoride (SF6) is inderdaad gas dat wordt gebruikt in elektrische installaties, zoals windturbines, als isolator.
In principe is het niet de bedoeling dat het gas in de atmosfeer terechtkomt, maar hier en daar kan er wat weg lekken.
Fabrikanten proberen het gebruik van dit gas terug dringen echter is het effect heel klein. Het programma Radar heeft
in november 2019 nagerekend dat de schade die windmolens met het eventuele lekken van SF6 aan het klimaat
toedoen ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windmolens van zichzelf besparen.
101

101

101

101. 17347 In Verschillende Fases heb ik deelgenomen met een online sessie en interview van
2
aardwarmte met deze conclusie:
De begeleidende projectleider(s) hebben een energiedoel, (met subsidie en in samenspraak
met andere belanghebbende gemeenten) een inspraaktraject gecreëerd die veel
onduidelijkheden en met sturende antwoorden bevatten.
Ze wekken het idee dat de inwoners inspraak hebben en er naar ze geluisterd wordt, maar in
het concept afwegingskaders is dit niet terug vinden.
De stelling die ze hanteren is:
“Wilt u de windmolen in U voor- of in u achtertuin” en
“Alleen de allergrootste windturbines heeft de beste kansen en rendement”
Naar mijn mening is hier weinig sprake van voortschijnend inzicht door de bedenkers van
deze energietransitie.
101. 17347 De belangrijkste nadelen van windenergie zijn:
3
• variabele opbrengsten door fluctuerende windsnelheden waardoor een back-up nodig voor
windvrije dagen.
• het stroomnet krijgt meer pieken en dalen waardoor bedrijven of uiteindelijk ook consumenten gedwongen worden om zelf
(huis)accu's aan te schaffen.
• hoge investeringskosten, vooral offshore twijfels over terugverdientijden van windturbines (door uiteenlopende berekeningen van
kosten van grondstoffen, productie en vervoer van materialen en uiteindelijk afbraak, variërend van 1 jaar tot meer dan 15 jaar
terugverdientijd.)[12]

In het participatietraject hebben we zo goed mogelijk informatie proberen te geven over de energietransitie en de
Deze reactie geeft geen
verschillende technische oplossingen. Tot 2030 vormen de afspraken uit het landelijke klimaatakkoord en de
aanleiding tot wijziging van
handreiking regionale energiestrategie de kaders voor de mogelijke technische oplossingen. Voor het
het Afwegingskader.
participatieproces hebben we Woerden onderverdeeld in verschillende gebieden en hebben we op basis daarvan
verschillende dilemma's geformuleerd. Dat waren dilemma's over locaties, maar ook over verschillende technische
oplossingen, zoals hoge turbines, lage turbines en zonnevelden. BIj deze locaties en technische oplossingen hebben we
informatie gegeven over de effecten op omgeving en op de energietransitie. Daarbij geldt inderdaad dat hoge
windmolens meer rendement opleveren dan lage. Het dilemma tussen meer lage windmolens versus minder hoge
windmolens voor een zelfde energieopbrengst is dan ook een goed dilemma om voor te leggen. De landelijke overheid
zet sterk in op kostenreductie van duurzame energie, waardoor hoge en grote windmolens financieel beter haalbaar
zijn.

101. 17347 Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege
4
de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.
Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid en
slagschaduw van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de
algemene bevolking en de normen kloppen niet of zijn verouderd en is gezondsheidsschade

Naar aanleiding van de zorgen bij inwoners over het mogelijke gezondheidseffect van windturbines heeft gemeente
Woerden een voorlopig advies gevraagd aan GGDrU en ODRU. Zij hebben geadviseerd om de WHO-richtlijnen voor
geluid te volgen (45 decibel) in plaats van het Activiteitenbesluit (47 decibel). Aan de hand van dit advies heeft het
college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500 meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar
een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te bewerkstelligen. Deze afstand is gebaseerd op ervaringen
en berekeningen van de bureaus die de gemeente Woerden ondersteunen bij het opstellen van het Afwegingskader,
waaronder Generation.Energy en Bosch & Van Rijn. Zie reactie 5.2 en reactie 7 voor nadere toelichting.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Het is bij de gemeente bekend dat de variabele stroomproductie van windturbines uitdagingen met zich meebrengt
Deze reactie geeft geen
voor het elektriciteitsnet. Gemeente Woerden heeft Stedin daarom ook ook betrokken bij de totstandkoming van het aanleiding tot wijziging van
concept-Afwegingskader. Stedin heeft aangegeven bijvoorkeur een verhouding van 50-50 tussen wind- en zonnehet Afwegingskader.
energie te hebben in verband met het netwerk. Dit advies is door het college meegewogen.
Er zijn verschillende manieren voor energiebedrijven en netwerkbedrijven om in te spelen op pieken en dalen in de
stroomproductie. Van oudsher speelt vraagsturing middels dag- en nachttarief een belangrijke rol, de rol van
vraagsturing zal in de toekomst veranderen. Energieopslag zal daar naar verwachting een rol in spelen. Of dat gebeurt
in de vorm van grote centrale energieopslag, of decentraal in de vorm van thuisbatterijen, auto accu's of
gecombineerde opwek en opslag is aan de markt.
Grootschalige windturbines in Nederland behoren op dit moment tot de goedkoopste opties voor duurzame
elektriciteitsopwekking behoren. Zie hiervoor ook de jaarlijkse terugkerende publicaties door het PBL in het kader van
de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De uitdagingen voor offshore windenergie vallen buiten
de reikwijdte van het Afwegingskader.
Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

101

101

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
101. 17347 landschapsvervuiling;
5
• invloed op flora en fauna: vogels en vleermuizen vliegen ertegen aan, [6] [7] maar ook dieren die
geluid gebruiken om te jagen/overleven kunnen hier veel last van krijgen.
• onrust/stress bij dieren en omwonende door de laagfrequente geluiden/ trillingen via de lucht of
grond. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar deze bijwerkingen, maar helaas worden
er tegenstrijdige conclusies uit getrokken.[8]

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Voordat een windpark kan worden ontwikkeld moet onderzoek naar de effecten op onder andere ecologie en geluid
(trillingen in de lucht) worden uitgevoerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het windpark onaanvaardbare gevolgen
voor ecologie en geluid zal hebben dan kan het windpark niet worden gerealiseerd.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

101. 17347 (inductie)straling van de windturbine en de (ondergrondse) stroomleidingen en blikseminslagverhoging,
6
waardoor omwonenden last kunnen krijgen van nevenschade.
• waardedaling van (vakantie)woningen in de nabijheid van windturbines.[10]
• verspreiding van industriële fijnstof in de lucht, wanneer windturbines binnen een reikwijdte
van 1 kilometer staan van fabriekspijpen die fijnstof uitstoten (met name als de schoorsteen
hoger is dan de as van de windturbine).[11]
• schittering bij een lage zonnestand ('s ochtends of 's avonds)

Windturbines zijn voorzien van blikseminslagbeveiliging waardoor schade aan de windturbine en eventuele
nevenschade moet worden voorkomen. Tevens moet, voor een windpark kan worden ontwikkeld, altijd worden
aangetoond dat plaatsing van het windpark niet tot ontoelaatbare veiligheidsrisico's zal leiden.

Trillingen die door een windmolen in de grond worden veroorzaakt zijn niet meetbaar op afstanden groter dan enkele
meters van de windmolen. Wat betreft trillingen via de grond mag daarom verwacht worden dat deze geen effecten op
omwonenden en hooguit zeer beperkte effecten op dieren zullen hebben.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Indien het planologsich mogelijk maken van een windpark tot planschade zal leiden kan een belanghebbende (zoals de
eigenaar van een vakantiewoning) in aanmerking komen voor een planschadevergoeding. Of sprake is van planschade
en of deze voor tegemoetkoming in aanmerking komt is per individueel geval ter beoordeling van een onafhankelijke
adviseur.
Uit een recent onderzoek Impact windmolens op verspreiding luchtverontreiniging (2016), blijkt dat de komst van 6
windmolens nabij een staalfabriek (Tata Steel te IJmuiden), nauwelijks voor veranderingen in de concentratie fijnstof in
de omgeving zorgt. Uit het onderzoek bleek dat er geen verandering groter dan 1 procent zou voorkomen. Ook de
concentratie van andere stoffen in de lucht worden niet of nauwelijks beïnvloed door windturbines. Windmolens
worden aangedreven door de wind, maar stuwen de wind niet voort.
Het effect van lichtschittering wordt bij windturbines voorkomen doordat in de Activiteitenregeling milieubeheer is
opgenomen dat windturbines moeten worden voorzien van antireflecterende coating.

101

101. 17347 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gesteld dat het recht op leven het
7
recht met de allerhoogste waarde is (The right to life is an inalienable right that is attributable to human beings and forms the supreme
value in the hierarchy of human rights).
Het recht op leven is onder andere verankerd in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een
Deze reactie geeft geen
Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. aanleiding tot wijziging van
Indien reageerder meent dat er sprake is van een gedragsschending kan hij een klacht indienen bij het Europees Hof
het Afwegingskader.
voor de Rechten van de Mens. Om de situatie te kunnen toetsen bij het Europese Hof voor de Rechten voor de Mens is
het vereist dat de situatie ook in de Nederlandse procedure onder de aandacht van de rechter is gebracht.

102

17348 Groene ruimte voor agrarische sector, maar ook ruimte voor ontwikkeling windenergie. LTO Noord merkt dat beloften
De gemeente neemt akte van de opmerking dat LTO in mei/juli verkenningen wilt starten naar de potentie van de
projectontwikkelaars niet nagekomen worden en er groeiend verzet is. Agrarische initiatiefnemers moeten lokale bevolking betrekken gebieden rond de A12. Indien de verkenning voldoet aan de eisen zoals in het afwegingskader zal de gemeente dit
bij de planvorming voor maatschappelijk draagvlak en eigendom. Zoeken naar verdienvermogen voor de toekomst om groene ruimte ondersteunen.
te kunnen beheren, zodat lokale omgeving kan recreeeren. Agrarische sector heeft baat bij warme band met lokale omgeving,
voldoende maatschappelijk draagvlak voor toekomstigen ontwikkelinge en optimale inpassing in het landschap. Voor de RES 1.0 wil LTO
Noord werken aan gebieddekkend plan voor realisatie van wind. Eerste verkenningen in mei/juli naar potentie gebieden rond A12.
Verzoek aan gemeente Woerden (en Montfoort) aanpak te steunen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

103

17350 Hierbij maak ik mijn bezwaar kenbaar tegen windturbines en zonneweides. Het verloedert het landschap en er zijn betere
alternatieven.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

We nemen akte van uw opmerking dat u bezwaar hebt tegen de plaatsing van windturbines en zonneweiden. In
Nederland is het klimaatakkoord vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld en technieken waarmee deze
doelen voor 2030 behaald kunnen worden. De doelen voor elektriciteit worden verder uitgewerkt in de RES. De
gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en
windparken. Vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig. Tijdens het
participatieproces voor het Afwegingskader is de Reijerscop naar voren gekomen als geschikte locatie voor
windenergie. Ook zijn er geschikte locaties voor zonne-energie in de gemeente Woerden.
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Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
104. 17354 Zoals u in het afwegingskader zelf ook al noemt brengen windmolens gezondheidsschade – voor zowel mensen als dieren – met zich
1
mee. Slagschaduw, geluidsoverlastschade en laagfrequent geluid schade hebben een negatief (lees ziekmakend) effect op onze
gezondheid. Informeer uzelf ook eens over de gezondheidsklachten in het dorpje Meden. De Nederlandse overheid en de Raad van
State opereren in strijd met het Europese recht – bij plaatsen van windmolens zal de gezondheid van burgers beschermd dan wel
verbeterd moet worden. Wij wachten de uitspraak van 6 april 2021 vol verwachting af. Zeker is dat wij u zullen houden aan ons
gezondheidsrecht en dat wij het willens en wetens doordrukken van belang dat ten koste gaat van onze gezondheid juridisch zullen
aanvechten. Vergeet niet dat u als gemeente een ZORGPLICHT heeft , ik verwijt de gemeente dan ook dat deze met de zorgplicht
ernstig tekort schiet. U stelt ons willens en wetens bloot aan gezondheidsschade veroorzaakt door het plaatsen van windturbines zo
kort op de woning terwijl er GEEN draagvlak voor is maar veel weerstand . In Reijerscop is een enquête gehouden onder de bewoners
en 90 % is TEGEN windturbines. Het TNO rapport laat ons zien dat 9 procent van de omwonenden ernstige hinder ondervinden van een
windturbine , daarnaast worden slaapstoringen verwacht bij 25 % van de omwonende .De wettelijke normen voor geluidsbelasting en
slagschaduw zijn gebaseerd op windturbines van 75 meter hoog. De richtlijnen zijn niet aangepast op windturbines van 240 tot 290
meter. Daarbij is de gestelde norm gebaseerd op een enkele studie van voor 2001. In de gemeente Apeldoorn wordt op dit moment
gesproken over nieuwe onderzoeken doen die gebaseerd zijn op de hoge windturbines. Het kan dus kennelijk wel, een gemeente kan
betrokken zijn. Ik kan hier in Woerden niet anders dan de conclusie trekken dat de gemeente willens en wetens haar inwoners
blootstelt aan gezondheidsschade veroorzaakt door het plaatsen van windturbines in Reijerscop. Reijerscop wordt al ernstig belast
door geluidsoverlast van de A12. Zie kaartje in afwegingskader bij 6.15 geluidsoverlast. En tel daarbij de overlast van het fijnstof op wat
deze snelweg met zich meebrengt. Mijn vraag: wanneer staat u op om uw bewoners te beschermen? Er wordt geen rekening gehouden
met de ziekmakende laag frequent geluid waarom niet als hier zoveel over te doen is ? Er is in Nederland nog NOOIT onderzoek gedaan
naar de gezondheidsschade die windturbines veroorzaken , de normen zijn gebaseerd op een Deens onderzoek waar er sprake is van
hele andere omstandigheden . Ook in deze DEENSE studie hadden mensen die op 500 meter woonde een verhoogd risico op hart en
vaatziekte , slapenloosheid , depressie , toename gebruik van antidepressiva en slaapmedicatie . Waarom dan toch uitgaan van deze
norm ? Dr.ir. de Laat ( klinisch fysicus / audioloog ) die dit onderzocht baseert zijn conclusie hierover op een meta-onderzoek van meer
dan 300 wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp , welke binnenkort gepubliceerd zal worden . Hij stelt dat het geluid maximaal
35 Db zou moeten zijn willen mensen geen klachten ondervinden . Waarom niet met deze gegevens aan de slag?

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn normen ten aanzien van geluid en slagschaduw door windturbines
opgenomen. Bescherming van diersoorten is onder meer geregeld in de Wet natuurbescherming. De normen op het
gebied van geluid, slagschaduw en ecologie voorkomen dat de ontwikkeling van een windpark tot onaanvaardbare
geluidshinder, slagschaduwhinder of onaanvaardbare gevolgen voor ecologie zal leiden. Of aan de normen kan worden
voldaan wordt middels onderzoek voorafgaand aan de ontwikkeling van een windpark bepaald.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

104

104. 17354 U heeft als volksvertegenwoordiger te maken met het “voorzorgprincipe “dit wordt u opgelegd vanuit de grondwet en heeft tot doel
10
naar de volksgezondheid te kijken en deze te beschermen. U heeft dus de verantwoordelijkheid om de RES 1.0 hierop te beoordelen .
Alle seinen qua geluid staan op rood waarom negeert u die ten koste van onze gezondheid en ten koste van het mooie groene hart .

De gemeente heeft advies gevraagd aan GGDrU en Odru over gezondheid en energietransitie. Het voorlopig advies van Deze reactie geeft geen
GGDrU en ODRU is reden voor het college om de WHO-richtlijnen te willen volgen. Zie reactie 5.2 en reactie 7 voor
aanleiding tot wijziging van
nadere toelichting.
het Afwegingskader.

104

104. 17354 Vanwege de coronamaatregelen zijn de geplande straatgesprekken en de fysieke bijeenkomsten geannuleerd. Waarom? Er waren echt De gemeente heeft de landelijke coronamaatregelen gevolgd. Toen de coronapandemie fysieke bijeenkomsten niet
Deze reactie geeft geen
11
wel mogelijkheden geweest om dit anders te organiseren.
langer toeliet, heeft de gemeente bijeenkomsten op andere manieren georganiseerd. Bv in de vorm van webinars,
aanleiding tot wijziging van
online bijeenkomsten, online enuête en interviews. Tijdens de eerste coronagolf is besloten om de start van de nieuwe het Afwegingskader.
fase in het participatieproces uit te stellen totdat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zouden zijn. Toen de landelijke
coronamaatregelen enige versoepeling boden voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten hebben wij dat in
september direct gedaan, ook weer met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Toen de tweede golf
maatregelen eind september van kracht werd zijn fysieke avonden geannuleerd en direct vervangen door online
bijeenkomsten. De gemeente heeft het bureau dat de avonden organiseerde ook opdracht gegeven om inwoners die
zich hadden ingeschreven voor een fysieke informatieavond, maar die niet bij een digitale avond aanwezig waren te
benaderen voor interviews. Het is niet in alle gevallen mogelijk gebleken om deze interviews af te nemen, bijvoorbeeld
door het ontbreken van contactgegevens. Wat betreft de gesprekken met inwoners van Reijerscop heeft de gemeente
vanaf september geprobeerd om deze te organiseren binnen de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM.

104

104. 17354 De gemeente heeft inwoners tijdens inloopavonden voorgelicht op basis van onjuiste informatie betreffende de afstand op woningen u
12
geeft aan in het concept afwegingskader dat deze afstand 10 keer de tiphoogte betreft maar zonder inwoners daarvan op de hoogte te
stellen vermeld u in het afwegingskader dat deze afstand 500 meter betreft. Zo worden wij belazerd door de gemeente en dat is zeer
kwalijk te noemen.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

104

104. 17354 Het verbaast me dan ook dat een partij als Pure Energie - op een nogal agressieve manier - grondposities probeert te bemachtigen in
13
Reijerscop. Dit terwijl we de gemeente (nog) niet hebben gezien om te praten met de bewoners van Reijerscop. Het gaat dus al direct
mis.
Als dit uw vorm is van het beoogde participatieproces vormgeven, dan heeft u daar als gemeente verwachtingen geschept voor de
bühne, die u niet bent nagekomen. Ik vind het een kwalijke zaak dat u als gemeente niet in contact bent getreden met uw bewoners.
En er zelfs voor kiest om een energiecoöperatie - die overigens nauwelijks 100 leden blijkt -niet terug te fluiten. Het is voor ons een
kwalijke zaak.

De gemeente Woerden heeft Pure Energie begin 2020 laten weten dat het college niet meewerkt aan of spreekt met Deze reactie geeft geen
individuele initiatieven zolang de raad het Afwegingskader niet heeft vastgesteld. De gemeente Woerden was
aanleiding tot wijziging van
onaangenaam verrast door het initatief van Pure Energie en Woerden Energie in Reijerscop. De gemeente heeft dit van het Afwegingskader.
meet af aan klip en klaar duidelijk gemaakt aan beide partijen.

104

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Dat geen onaanvaardbare geluidsoverlast, slagschaduwhinder of onaanvaardbare gevolgen voor ecologie op zullen
treden betekent niet dat een windpark helemaal geen geluidshinder, slagschaduwhinder of gevolgen voor ecologie zal
hebben. Echter is in Nederland bepaald dat een bepaalde hoeveelheid hinder, in het afweging van het belang van een
duurzame energieproductie, nog aanvaardbaar is.
Het is niet juist dat hogere windmolens in de regel meer geluid produceren. Het is weliswaar zo dat de wind op grotere
hoogte harder waait, maar dat effect wordt teniet gedaan door het feit dat grotere windturbines vaak langzamer
draaien, met minder geluidproductie tot gevolg. Echter verschilt de geluidsproductie nog wel sterk per
windturbinetype.
Doordat de maximale toegestane geluidsbelasting in het Activiteitenbesluit in decibel bij de ontvanger en niet als
afstand is uitgedrukt wordt bovendien voorkomen dat voor verschillende windturbinetypen verschillende
geluidsnormen gehanteerd zouden moeten worden. In wetgeving is vastgesteld dat windmolens op de gevel van
geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen) moeten voldoen aan de Nederlandse geluidsnorm van ten hoogste 47
dB Lden en aan de norm van ten hoogste 41 dB Lnight. Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat een windturbine niet
aan de normen kan voldoen dan mag deze niet gebouwd worden.
Uit een recente literatuurstudie door het RIVM (genaamd health effects related to wind turbine sound, an update) is
niet gebleken dat laagfrequent geluid voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan "gewoon" geluid. Laagfrequent
geluid wordt, net als "gewoon" geluid, wel in akoestisch onderzoek meegenomen waarbij ook rekening wordt
gehouden met het gegeven dat laagfrequent geluid verder draagt.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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104. 17354 Koeien ervaren vanwege hun trage aanpassing aan verandering van licht en donker veel stress van de slagschaduw die geproduceerd
14
wordt door windmolens. Er bleek al eerder dat koeien korter dragen en er meer misvormde kalfjes worden geboren in de directe
nabijheid van windmolens.
En dan hebben we nog het niet hoorbare – maar wel in het immuunsysteem merkbare - laagfrequente geluid waar koeien - die maar
liefst 47 keer beter ervaren dan mensen - erg veel stress van ondervinden. Dit zal productiedaling en ziekte tgv verminderde weerstand
bij onze koeien – en dan spreek ik nog niet over paarden en andere diersoorten - met zich meebrengen. Wij zullen u als gemeente dan
ook aansprakelijk stellen voor de gezondheidsschade aan ons dieren als gevolg van het plaatsen van windturbines, zonder gedegen
wetenschappelijk onderzoek naar LFG. U brengt onze dieren willens en wetens gezondheidsschade toe.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is geen onderzoek bekend waaruit een verband blijkt dat windturbines effect hebben op dierenwelzijn en de
gezondheid van dieren door de realisatie van een windpark. Hierbij is nog van belang dat in de uitspraak ABRvS 4 mei
2016 (nr. 201504506/1) de ABRvS – onder verwijzing naar het deskundigenbericht dat in deze procedure was
uitgebracht.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

104

104. 17354 De woningen – die nu al (onder invloed van geluid en fijnstof) een specifiek en beperkt publiek aantrekken – zullen naar verwachting 15 Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe planologische regime nadeliger wordt ten opzichte van het eerdere Deze reactie geeft geen
2
– 20% in waarde dalen. Niemand zit te wachten op slapeloze nachten en overlast.
regime en deze verslechtering leidt dat een omwonende daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van
aanleiding tot wijziging van
Onze vraag: wie vergoedt deze waardedaling?
het onroerend goed, leidt. Waardeverminder kan zich voordoen wanneer sprake is van een vermindering van het
het Afwegingskader.
woongenot of leefgenot, of wanneer nieuwe planologische beperkingen worden gesteld aan het gebruik of de
bouwmogelijkheden van het ontroerend goed. Voor het bepale van de vraag of voor individuele gevallen sprake is van
planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van deze schade is kent Afdeling 6.1 Tegemoetkoeming in schade aan de
Wet Ruimtelijke Ordening een aparte procedure. Belanghebbenden die menen in aanmerking te komen voor
planschade kunnen na het vaststellen van het plan, binnen vijf jaar hiertoe een verzoek doen via de gemeentelijke
website. Overgens moet opgemerkt worden dat inkomstderving en/of waardedalingen van onroerend goed geen
aanleiding vormen om af te zien van verlening van de omgevingsvergunningen voor wind- en zonneparken. Een
onafhankelijke adviseur beoorlt per individueel verzoek of er sprake is van planschade enof deze voor
tegemoetkoming in aanmerking komt. Wanneer de verzoeker recht heeft op een tegemoetkoming in de planschade
keert de gemeente deze uit. De initiatiefnemer van het project is vervolgens verplicht de uitgekeerde planschade aan
de gemeente te vergoeden zoals vastgelegd zal worden in de anterieure overeenkomsten. Hierbij wel een voetnoot
dat het afwegingskader geen planologische procedure is, en op basis van de resultaten van het afwegingskader geen
planschade aangevraagd kan worden. Bij een ruimtelijke procedure van een concreet project kan dit wel.

104

104. 17354 U schrijft dat u het Reijerscop landschap als zeer waardevol bestempelt.
3
Wat mij nu opvalt, is dat de waardevolle bescherming die u door vergunningsverplichtingen biedt inzake horizonvervuiling en
vergezichten, cultuurhistorische waarde , openheid nu opeens helemaal niet lijkt te gelden.
Nu het Reijerscopgebied is opengesteld als zoekgebied voor windmolens, blijkt er nog maar weinig van deze uitgangspunten
meegenomen te worden. Dit verbaast mij.
De te bouwen windturbines hebben nl. een behoorlijke impact op de openheid van ons mooie landschap. Een argument van u als
gemeente waarop een aangevraagde vergunning eerder kon worden afgewezen. Maar nu er landelijk politiek belang is inzake
windenergie opwekken, blijkt het open landschap opeens verwaarloosbaar.
Mijn vraag is waarom deze niet onderbouwde verschuiving in uitgangspunten plaatsvindt? Kunt u dit uitleggen?
Tevens schrijft u in het afwegingskader over de ruimtelijke kwaliteit van een gebied en dat deze versterkt moet worden of behouden
moet blijven en ook dat de ontwikkeling van windturbines de kernkwaliteit van het gebied geen onevenredige schade mag toebrengen.
Echter, met het plaatsen van een megahoge windturbines in onze polder gaat u volledig aan dit doel en aan de kernkwaliteit voorbij.
Kunt u dit uitleggen?

Er wordt per gebied benoemd of er belangrijke elementen of waarden gelden waarmee rekening gehouden moet
Deze reactie geeft geen
worden; dit kan invloed hebben op de manier waarop de duurzame bronnen moeten worden ingepast. Hieraan
aanleiding tot wijziging van
kunnen bij de vergunningsverlening voorwaarden gesteld worden: bijvoorbeeld opstellingsvoorwaarden, richtingen,
het Afwegingskader.
wel/geen begroeiing rondom zonnevelden afhankelijk van de begroeiing van de locatie. De zone langs de snelweg en
de polder Reijerscop zijn tijdens het participatieproces genoemd als een meer doorsneden plek van het landschap, iets
van een grotere schaal. Hierbij past grootschalige opwek beter dan bij de waaiervormige cultuurwaarden van de
Zegvelderbroek. Al met al worden er verschillende waarden en opgaven genoemd, waarna uiteindelijk voor alle
waarden samen een afweging gemaakt wordt. Dat er een landelijke opgave ligt is dus de aanleiding om de afwegingen
te maken en om binnen deze afweging de meest geschikte locatie verder te onderzoeken. De kwaliteitsverbetering kan
bijvoorbeeld ook gaan over investeringen in biodiversiteitversterking of het terugbrengen van kleinschalige
landschappelijke elementen.

104

104. 17354 U vermeldt in de legenda dat Reijerscop een gebied is met een 40 cm kleilaag en suggereert hiermee dat Reijerscop dus voldoende
4
draagkracht zou hebben om een windmolen te plaatsen. De 40 cm dikke kleilaag geldt echter niet voor het hele gebied. De draagkracht
van ons veenweidegebied is een absoluut aandachtspunt.
Zo ook de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Ik wijs u graag op uw eigen brief: SAMEN BODEMDALING DE BAAS.
U schrijft daarin onder andere dat bodemdaling een steeds groter wordend probleem is waar steeds meer omwoners in het groene hart
last van hebben.
Tel hierbij op dat er wordt uitgegaan van windmolens met een hoogte van 240 meter (of wellicht al de 4e generatie windmolens van
290 meter) en er bij het bouwen van zo een molen een minimale fundering aangebracht wordt in de grond van 26 meter bij 4 meter. Er
wordt voor deze fundering gebruik gemaakt van 1400 M3 beton en 9 ton staal/ ijzerwerk. Wat een gewicht voor een bodem die
gevoelig is voor bodemdaling.
Kunt u mij vertellen hoe het risico van bodemdaling meegenomen is in het afwegingskader? Meet u met dezelfde maat als u eerder in
uw eigen brief – die losstaat van de windmolenplannen - aangaf.

Dit is zeker een aandachtspunt; De bodemkaart is niet bedoeld om te suggereren dat hier overal voldoende
draagkracht is; er wordt wel genoemd dat het mee kan spelen bij de mogelijkheid van ontwikkelingen. Overigens geeft
de legenda aan dat de kleilaag groter dan 40 centimeter bedraagt. In deze fase is er nog niet naar specifieke locaties
(als in coordinaten gekeken). Bij vervolgstappen moet verder onderzoek dus uitwijzen hoe en of dit kan. Dit verdere
onderzoek geldt overigens voor meer aspecten die pas volledig onderzocht kunnen worden wanneer de precieze
locaties worden bepaald.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft aanleiding
tot wijziging in het
Afwegingskader. In de bijlage
toevoegen dat draagkracht
bodem ook invloed kan
hebben op mogelijke
ontwikkelingen in of locaties
binnen een zoekgebied.
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104. 17354 Ik zoek naar uw onderbouwing om windturbines langs de infrastructuur (A12) te plaatsen.
5
Ik ga ervan uit dat dit gebaseerd is op de 8 interviews die u eerder heeft gehouden - waarvan 1 met een bewoner in Kamerik en 7 met
bewoners in Woerden. Ik stel dan vast dat er hier gesproken is over andermans graf. Het aanwijzen van een zoekgebied door bewoners
van onze gemeente, die geen enkel belang of nadeel van ondervinden omdat ze niet binnen 10x de tiphoogte van de beoogde
windturbines wonen en die niet weten hoe het is om al onder voortdurende geluidsoverlast te mogen leven, staat mijns inziens ver af
van het willen realiseren van draagvlak onder de belanghebbende inwoners, zoals eerder aangegeven door de gemeente Woerden.
U heeft als gemeente de mond vol van participatie maar in werkelijkheid doet u helemaal niets aan participatie. Inwoners van
Reijerscop zijn niet geïnformeerd door de gemeente en niet betrokken bij het samenstellen van de RES.

Antwoord

104

104. 17354 Daarnaast mag de minimale en niet representatieve (lees belanghebbenden) opkomst bij bijeenkomsten niet als afspiegeling worden
6
gezien voor dat wat er daadwerkelijk leeft in polder Reijerscop, daar waar het allemaal zou gaan spelen. U nam u voor om te luisteren,
volop in gesprek te gaan en feedback te vragen op het afwegingskader.

Voor de gemeente zijn alle inwoners belanghebbenden bij dit onderwerp. Het participatieproces is daarom breed
Deze reactie geeft geen
onder de aandacht gebracht, onder andere via de wijk- en dorpsplatforms en via diverse communicatiekanalen. Het
aanleiding tot wijziging van
doel van het participatieproces was om alle inwoners van Woerden de kans te geven om mee te praten, niet om een
het Afwegingskader.
representatief beeld te schetsen van wat er leeft in een specifiek zoekgebied. In totaal zijn ruim 1.000 reacties
ontvangen, deels van dezelfde mensen. Deze inbreng vanuit de samenleving is in het concept-Afwegingskader
samengevoegd met een technische analyse, ruimtelijke visie, advies van van experts over lokale zeggenschap en advies
van de GGD, VRU en ODRU.

104

104. 17354 Als je dan de conclusie trekt dat er participatie heeft plaatsgevonden, terwijl de bewoners van het gebied Reijerscop - wat u denkt aan
7
te moeten wijzen als zoekgebied - nog niet eens geïnformeerd zijn door de gemeente, dan is er wat mij betreft een gebrek aan
vertrouwen in u en het verdere verloop van dit traject ontstaan. Mocht u het gesprek op 20 april met Reijerscop bewoners en andere
belanghebbenden – dat naar aanleiding van onze eigen correspondentie tot stand is gekomen – tot het participatieproces rekenen, dan
kan ik u alvast mededelen dat alle aanwezigen niet aanwezig zijn om afgevinkt te worden op een lijstje van participatiemomenten. Wij
zitten in de fase waarin teleurstelling in onze gemeente uitgesproken mag worden. Daarom zijn wij op uw uitnodiging ingegaan. U heeft
de mond vol van participatie maar in werkelijkheid is er helemaal niets aan fatsoenlijke participatie gedaan.

De gemeente heeft in september direct na de raadswerkgroep waarop het eerste concept-Afwegingskader werd
toegelicht aan de raad via een van de bewoners aangeboden om een speciale informatieavond voor de bewoners van
Reijerscop te organiseren. In november werd geantwoord dat de bewoners daar geen gebruik van wensten te maken.
Na uw schrijven van december 2020 heeft de gemeente ambtelijk en/of bestuurlijk overleg binnen de geldende
richtlijnen van het RIVM aangeboden.

104

104. 17354 U schrijft in uw afwegingskader dat het opwekken langs de infrastructuur sterk wordt verkozen boven het opwekken in het groene hart.
8
Dit is een bijzonder uitgangspunt, als u de mensen die juist langs deze infrastructuur wonen niet heeft gesproken. Waar baseert u uw
uitspraken en uitgangspunten eigenlijk op? Hoe ziet u de participatie van Reijerscop voor u? Ik kan u meedelen dat 90 % van de
bewoners van Reijerscop tegen windmolens zijn dat u veel weerstand kan verwachten op de door u voorgestelde plannen. U zou leren
van de situatie die is ontstaan is in Rijnenburg / Reijerscop en u beloofde het heel anders te doen echter constateer ik dat het onder u
verantwoordelijkheid nog erger gaat .
104. 17354 Het participatie proces waar u zo vol van bent was erg sturend en NEE tegen windmolens was op voorhand niet mogelijk . Waarom was
9
het in de enquête niet mogelijk om te toetsen hoeveel mensen er TEGEN windturbines zijn ? De trein dendert door en de
inspraakprocedures zijn er mijns inziens voor de bühne , er wordt niet geluisterd naar bewoners en tijdens de wedstrijd worden de
spelregels veranderd zonder dat bewoners daarvan op de hoogte wordt gesteld de fundering van dit proces is al vanaf de start verrot !

De uitspraken en uitgangspunten zijn gebaseerd op de meer dan 1.000 reacties die ontvangen zijn gedurende het
Deze reactie geeft geen
participatieproces in 2020. In fase 2 was opwekken langs de infrastructuur of opwekken in het Groene Hart een van de aanleiding tot wijziging van
voorgelegde dilemma's. Hierbij koos een overgrote meerderheid voor opwek langs infrastructuur.
het Afwegingskader.

104

104

105

17357 Via deze wwg wil ik graag aangeven GEEN WINDTURBINES OP WOERDENS GRONDGEBIED te willen

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Aanpassing afwegingskader

Het participatieproces is erop gericht geweest om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen uit zoveel mogelijk
Deze reactie geeft geen
verschillende gebieden in Woerden. Daarom hebben we aparte bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende
aanleiding tot wijziging van
kernen die de gemeente Woerden rijk is, toen dat nog kon. Toen de coronapandemie fysieke bijeenkomsten niet
het Afwegingskader.
langer toeliet, hebben wij de richtlijnen van de Rijksoverheid gevolgd. Toen die enige versoepeling boden voor het
organiseren van fysieke bijeenkomsten hebben wij dat in september direct gedaan, ook weer met inachtneming van de
richtlijnen van het RIVM. In totaal zijn er ruim 1.000 reacties ontvangen tijdens het participatieproces.
De vraag is geweest in welke gebieden van de gemeente welke vormen van duurzame opwek mogelijk zijn, zowel
ruimtelijk, technisch als maatschappelijk. Daarbij wisten we vooraf dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden,
omdat in dergelijke vraagstukken nooit eensgezindheid ontstaat over de gehele gemeente. Wel is een duidelijk beeld
ontstaan dat in de hele gemeente het Groene Hart een waardevol landschap is om te behouden, en dat windmolens en ook zonnevelden - het beste passen in combinatie met infrastructuur. Daarbij is het belangrijk om in gebieden waar
windmolens komen veel aandacht te hebben voor aspecten als geluid, slagschaduw en gezondheid. Dat doen we dan
ook. We hanteren in het concept-afwegingskader de WHO-richtlijnen voor geluid. Bovendien zijn mensen in de
omgeving van windturbines ook belanghebbende, en moeten die betrokken worden bij concrete plannen voor een
windpark. In dat kader is ook de 'tien keer de tiphoogte' genoemd. Als een ontwikkelaar een initiatief neemt voor
windmolens langs de A12, zullen inwoners in die omgeving dus betrokken worden bij de planvorming. Zie reactie 5.2
en reactie 7. Tijdens het gehele participatieproces is het raadsbesluit in acht genomen. De coronamaatregelen hebben
wel aanpassing van de participatievormen nodig gemaakt, deze zijn gecommuniceerd met inwoners en raad. De
manier waarop de gemeente de participatie in een zoekgebied voor ogen heeft staat beschreven in de procestrechter.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

In Nederland is het klimaatakkoord vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld en technieken waarmee deze
doelen voor 2030 behaald kunnen worden. De doelen voor elektriciteit worden verder uitgewerkt in de RES. De
gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en
windparken. Vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig. Tijdens het
participatieproces was het overigens wel mogelijk om nee tegen windmolens en nee wind- en zonne-energie te
zeggen. Een klein deel van de inwoners heeft dat ook gedaan en dit is ook opgenomen in de verslaglegging. Daarbij is

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zon-- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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17358 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

107

107. 17360 Gemeente heeft tunnelvisie. CO2 reductie is goede zaak. Industrie is verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik.
1
Woerden moet zich niet laten meeslepen met ondoordachte oplossingen en generaties opschepen met een slechte kwaliteit
leefomgeving. Wat de Groene Buffer betreft is het niet alleen waar moeten die windmolens komen, maar ook moet Woerden hier
volgzaam aan meewerken?

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

107

107. 17360 Kan Woerden nee zeggen tegen windturbines en zonnevelden? En kan het rijk ingrijpen in Woerden als Woerden nee zegt? Als
2
Woerden geen nee kan zeggen is participatie van inwoners dan nog wel netjes?

De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16 en het klimaatakkoord. Hiervoor zal ook de
gemeente Woerden actie moeten ondernemen voor duurzame opwek. Op basis van de verschillende
informatieavonden is naar voren gekomen dat het gebied langs de A12 een zone is die potentie heeft voor
windmolens. De werkgroep Extra Opgave heeft aangegeven dat er voor CO2 reductie in de industrie 15-45 TWh extra
nodig is. De werkgroep heeft het rijk geadviseerd deze additionele opgave op zee te realiseren middels 10 GW aan
extra wind op zee.
De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16 en het klimaatakkoord. Hiervoor zal ook de
gemeente Woerden actie moeten ondernemen voor duurzame opwek. In het klimaatakkoord is opgenomen dat
gemeenten, provincies en waterschappen zich organiseren in een regionale energiestrategie en gezamenlijk ten minste
35 TWh hernieuwbare elektriciteit op zullen wekken. In de handreiking RES is vastgelegd dat dit enkel met windenergie
en grootschalige zonne-energie (> 15 kWp) mag. In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat rijk en provincie eerst in
goed bestuurlijk overleg zullen gaan en zo nodig de instrumenten van het omgevingsrecht zullen inzetten om te zorgen
dat de opgave behaald wordt. Hiermee wordt niet afgeweken van andere ruimtelijke vraagstukken waar provincie en
rijk de medewerking van de gemeente via de wet Ruimtelijke Ordening kunnen afdwingen. Het college is van mening
dat het verstandiger is om zelf keuzes te maken in plaats van andere te laten beslissen over het grondgebied van
Woerden. Het college staat daarbij een restrictief beleid ten aanzien van grootschalig wind en grootschalig zon voor.

107

107. 17360 Dus Neen tegen ‘Grootschalige duurzame energieopwekking’ - met zonneparken en windmolenparken enz.- op Woerdens grondgebied. Op basis van het participatieproces blijkt dat het grootste deel van de deelnemers tussen de 50 en 100% van het eigen Deze reactie geeft geen
3
elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam wil opwekken in Woerden. Dit is niet realiseerbaar met enkel zon op dak.
aanleiding tot aanpassing van
Tijdens het participatieproces hebben inwoners aan kunnen geven geen windturbines en/of zonnevelden te willen. Een het Afwegingskader.
minderheid van de deelnemers heeft dit gedaan en dit is ook teruggekoppeld aan deelnemers en de raad.

107

107. 17360 Wij vragen ‘Den Haag’ om eerst en vooral het bedrijfsleven aan te zetten tot energiebesparingen en daarmee de vermindering van de Energiebesparing en CO2 reductie bij het bedrijfsleven vallen buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. Het college Deze reactie geeft geen
4
uitstoot van broeikasgassen. En niet de burgers van Nederland en hun leefomgeving onevenredig en onomkeerbaar aan te spreken om wijst er op dat CO2 reductie bij het bedrijfsleven in veel gevallen ook elektrificatie of overschakeling op waterstof
aanleiding tot aanpassing van
de klimaatdoelstellingen van de Wereld en van Nederland te realiseren.
vraagt. Beide verhogen de opgave voor hernieuwbare elektriciteit. Vooralsnog ligt er een advies van de Werkgroep
het Afwegingskader.
Extra Opgave om deze opgave op zee te realiseren middels 10 GW extra wind op zee.

108

17362 Steun voor de eerste prioritering zon op dak, bij spoor en op de snelweg. BR vooralsnog geen ruimte voor grootschalige wind langs A12, De gemeente Woerden zal de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op de hoogte houden wanneer er initiatieven of
willen wel op de hoogte blijven omdat in van invloed is op BR. Graag BR betrekken bij plannen voor grootschalige zon. Blij met het met gebieden worden opgesteld die invloed hebben op het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
rust laten van Groene Hart.
109. 17364 Brief vier A4-tjes met toelichting.
brief en antwoorden zijn hieronder uitgesplitst
1

106

109

109

109

109

109

109. 17364 (p. 23) Bij de vergunningverlening beoordeelt de gemeente een aanvraag op de volgende
10
aspecten: Van belang om zowel positieve als negatieve impact bij de beoordeling mee te
nemen. Dus niet alleen ‘aansluit’ maar ook afbreuk doet, niet alleen ‘meerwaarde’ maar
ook schade, niet alleen ‘betrokkenheid’ maar ook draagvlak.
109. 17364 (p. 24) Indien niet voldoende inspanningen zijn geleverd kan gemeente aandringen op
11
aanvullende participatie. Er moet niet alleen een inspanningsverplichting zijn maar ook
een resultaat worden getoond van die inspanningen in de vorm van verworven
draagvlak (bijvoorbeeld minimaal 70%). ‘Kan aandringen’ daarom wijzigen in: dringt de
gemeente aan op. Voldoende draagvlak is voorwaarde voor vergunningverlening.

109. 17364 (p. 25) Gemeente Woerden faciliteert het proces waarin wordt gestreefd naar vijftig procent
12
lokaal eigendom op projectniveau. Dit zou ten minste 50% moeten zijn.

Het college stelt een andere wijze van beoordeling voor en handhaaft deze. De door het college voorgestelde
beoordeling sluit aan op de werkwijze bij aanbestedingen, waardoor deze beter aansluit bij bestaande werkprocessen
binnen de gemeente.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

De gemeente gezag mag van een initiatiefnemer verlangen dat deze omwonenden informeert over het energieproject Deze reactie geeft geen
en inspanningen verricht om draagvlak te creëren en te vergroten. Het gaat daarom een inspanningsverplichting, niet aanleiding tot wijziging van
om een resultaatsverplichting. De rechtspraak zegt op dit moment dat de vraag of (voldoende) inspanningen zijn
het Afwegingskader.
verricht, een rol mag spelen in besluitvorming over de planologische medewerking als de gemeente participatiebeleid
heeft vastgesteld. Een resultaatverplichting houdt geen stand bij de rechter, de gemeente vind het daarom
onwenselijk deze op te nemen.

Wettelijk gezien is het niet mogelijk om 50% lokaal eigendom af te dwingen. Hierom is er gekozen om de zin dusdanig
op te schrijven dat we streven naar 50% lokaal eigendom. Hierbij geldt wel dat een project beter scoort wanneer er
50% of meer lokaal eigendom is
109. 17364 (p. 25) Indien nodig worden afspraken over financiële participatie aanvullend vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Afspraken over financiele participatie kunnen niet formeel worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Tevens geeft dit een
13
vergunninghouder(s) en het bevoegd gezag.
mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen in de business case zonder dat we het afwegingskader
Waarom niet standaard formeel regelen in plaats van symbolisch (niet afdwingbaar)?
moeten wijzigen

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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109. 17364 (p. 25) Bij de ontwikkeling van windenergie wordt een sociale grondvergoeding toegepast. Wat wordt verstaan onder sociale
14
grondvergoeding? En hoe en door wie wordt de “waarde”
hiervan vastgesteld?

109. 17364 (stap 3) Voor de overige initiatieven geldt dat daarna wordt gekeken of zij extra waarden /
15
wensen toevoegen aan een plan. Wanneer dit het geval is, zullen deze initiatieven beter
scoren dan initiatieven die het niet doen. Hoe ziet de scorekaart er uit? En welke criteria
worden hierbij gehanteerd? Ook negatieve scores moeten worden meegewogen. Hoe
wordt hierin voorzien?
109. 17364 (stap 4) Tevens zal de procesbegeleider een verslag aanleveren waarin staat beschreven hoe de procesparticipatie heeft
16
plaatsgevonden. Het resultaat van de participatie in termen van draagvlak moet hier ook onderdeel van zijn.
109. 17364 (stap 5) Hierna kan het college de concept-omgevingsvergunning vrijgeven voor inspraak
17
(facultatief), waarbij belanghebbenden de kans hebben om op de plannen te reageren.
Kan vrijgeven voor inspraak (facultatief) is te vrijblijvend. Wijzigen in zal (verplicht).
109. 17364 (stap 5) Hierbij geldt dat de gemeenteraad een mogelijkheid heeft om advies te geven aan het college. Dit is een achteruitgang in de
18
positie van de gemeenteraad. Is de raad hiermee akkoord?
109. 17364 (stap 5) Voor windparken wordt het omgevingsplan gewijzigd. De initiatiefnemer stelt het
19
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. Het
schrijven van Omgevingsplannen lijkt ons een taak van de gemeente. Wij vinden het
vreemd dat private initiatiefnemers zelf een concept omgevingsplan maken. Welke
kwaliteitseisen gelden hiervoor? Hoe wordt dit geborgd? Facultatief vrijgeven voor
inspraak en ter inzage leggen voor zienswijze lijkt met elkaar in tegenspraak. Te allen
tijde vrijgeven en ter inzage leggen voor inspraak.
109. 17364 (p.2) Op het moment dat andere technieken ook technisch en financieel haalbaar worden,
2
kan dit invloed hebben op het afwegingskader. Net als de RES is het afwegingskader
geen statisch document, het wordt periodiek aangepast. Met welke frequentie zal dit
gebeuren? Hoe is de procedure om innovatieve technieken te laten onderzoeken/aan te
melden? Hoe wordt de financiële haalbaarheid getoetst?
109. 17364 (p.7) Er moet zoveel als mogelijk een combinatie worden gemaakt met minimaal één ander
3
thema zoals recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, bodemdaling,
landschapsversterking etc. Kunt u hier concrete voorbeelden van geven?

109. 17364 (p. 7) Ontwikkeling van zonnevelden of windturbines mag de kernkwaliteit van een gebied
4
geen onevenredige schade toebrengen. Wat wordt precies verstaan onder schade?
Welke criteria gelden om te bepalen of schade evenredig of onevenredig is? Hoe is
compensatie voor eventuele schade geregeld?
109. 17364 (p. 7) Voor ieder initiatief geldt dat een participatieplan moet worden opgesteld en een
5
voorstel voor financiële participatie moet worden ingediend. In onze ogen dient er ook
een planschadeverhaalsovereenkomst te worden opgesteld waarbij wordt geregeld dat
de initiatiefnemer aansprakelijk is voor eventuele claims en dat, met name bij
windturbines, eventuele relatieve waardedaling van onroerend goed volledig wordt
gecompenseerd (dus geen toepassing van schadeforfait van 4%). Deze potentieel extra
kosten dienen door de initiatiefnemer in de business case verwerkt te worden. Deze (op
termijn potentieel bovenwettelijke) compensatie is bedoeld om het draagvlak voor de
initiatieven te vergroten en de weerstand te minimaliseren. De financiële participatie zou
het best gesteld moeten worden op ten minste 50%.
109. 17364 (p.8) Gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse
6
bebouwing en 500 meter bij woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken.
Heel goed om meer bescherming te bieden. Waarom geen 500 en 700 meter, dus
consequent +200m toepassen?

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Onder een sociale grondvergoeding wordt verstaan dat niet enkel de eigenaar van de grond waarop de windturbine
wordt geplaatst een grondvergoeding krijgt, maar waarbij ook een deel van de grondvergoeding bewoners in de
directe omgeving van de windturbine ten goede komt. Zo worden de baten en lasten van het windpark eerlijker
verdeeld. Hoe de waarde van de grondvergoeding wordt bepaald en verdeeld is nog niet op voorhand vastgelegd. De
wijze waarop het beste invulling kan worden gegeven aan een sociale grondvergoeding is afhankelijk van de exacte
locatie van het windpark.
In de bijlage procestrechter staat beschreven hoe de verschillende projecten worden gescoord, waarbij een project ook
een lage score kan krijgen en waarbij een project meer dan 1 keer een 0 of een 2 scoort vindt deze geen doorgang.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Participatie is een inspanningsverplichting. Het is niet mogelijk om een resultaatverplichting op te leggen aan
inititiatiefnemers. Naar mening van het college is het mogelijk dat participatie tot grotere maatschappelijke acceptatie
leidt en wenselijk dat het draagvlak voor een initiatief groeit.
Of het project wordt vrijgegeven zal worden bepaald door het college. Hiervoor zullen zij kijken naar het gebiedsproces
wat door lopen is en hoe de omgeving is betrokken bij het proces.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Dit is een wijziging door ingang van de nieuwe Omgevingswet. Het is in de praktijk geen achteruitgang ten opzichte van Deze reactie geeft geen
wat het nu is.
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Het opstellen van het concept-omgevingsplan zal in samenwerking gaan met de gemeente. De gemeente zal dan ook Deze reactie geeft geen
zorgdragen dat de kwaliteit van het omgevingsplan wordt gewaarborgd.
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat de RES iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. Het Afwegingskader zal
geactualiseerd worden wanneer er vanuit de regionale energiestrategie, vanuit technische innovaties of vanuit
veranderende regelgeving aanpassing nodig is.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Combinaties van duurzame energieopwekking met ander ruimtegebruik is in vele vormen denkbaar en zal afhangen
Deze reactie geeft geen
van het karakter van de specifieke locatie. Enkele voorbeelden van energielandschappen waarbij sprake is van
aanleiding tot wijziging van
meervoudig ruimtegebruik zijn zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk, Solarlandschap 'De Kwekerij' uit Hengelo en
het Afwegingskader.
zonnepark Garijp (voormalige vuilstortplaats). Ook de in ontwikkeling zijnde energietuin in buurgemeente Montfoort is
een voorbeeld van meervoudig landgebruik.
Compensatie voor schade wordt geregeld via de wettelijke planschaderegeling.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Een planschadeovereenkomst zal in een later stadium worden opgesteld en zal behoren bij de anterieure
overeenkomst. Het is inderdaad de bedoeling dat omwonenden worden gecompenseerd door de waardedaling van
woningen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Gemeente Woerden heeft de afstandsnorm afgeleid van het voorlopig advies van de GGDrU en ODRU om ten minste
de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te volgen. Zie verder reactie 5.2 en reactie 7.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.
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Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
109. 17364 (p. 9) Er moet een combinatie worden gemaakt met minimaal één van de thema’s die in de
7
betreffende zone spelen, zoals recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer,
bodemdaling, landschapsversterking etc. Gezien het belang van biodiversiteit dit
expliciet toevoegen.
109. 17364 (p. 23) Het initiatief wordt getoetst en gescoord. De gemeente toetst naast het beleid voor
8
grootschalige zonne- en windenergie ook op andere ruimtelijke en maatschappelijke
thema’s. Welke ruimtelijke en maatschappelijke thema’s zijn dit? Welke criteria worden
hiervoor gehanteerd en welke schaal wordt hiervoor gebruikt? In onze eerdere input van
februari 2020 hebben wij een schaal van -4 tot +4 voorgesteld met potentiële impact op
alle thema’s uit de Omgevingsvisie.
109. 17364 (p. 23) Projectbeschrijving en begrenzing van het gebied waarbinnen omwonenden worden
9
betrokken bij de voorbereiding van de ruimtelijke ontwikkeling. Dit suggereert dat
daarbuiten omwonenden worden uitgesloten. Op basis van welke criteria en door wie
wordt zo'n begrenzing bepaald? Welke criteria gelden vervolgens voor het bepalen van
voldoende draagvlak? Ons voorstel is om bijvoorbeeld minimaal 70% te hanteren zoals
de instemmingseis bij woningcorporaties.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De gemeente Woerden ziet natuurontwikkeling als onderdeel van biodiversiteit en vindt dat het dusdanig al als
expliciet is genoemd.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

De initatieven worden getoetst aan de critieria zoals reeds benoemd in het afwegingskader. Hierbij kan het dus gaan
om bodemdaling, biodiversiteit, recreatie etc. In de bijlage 'procestrechter' is weergegeven hoe de verschillende
onderdelen worden beoordeeld.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

De afstandscriteria voor het betrekken van omwonenden bij initiatieven zijn gebaseerd op zichtcriteria voor open
landschap uit de plan-MER voor de provinciale omgevingsvisie en op inbreng tijdens het participatieproces. De
gemeente is geen voorstander van instemmingseisen voor hernieuwbare elektriciteit; de Omgevingswet geeft een
inspanningsplicht voor participatie, ook de in voorbereiding zijnde wetsvoorstel versterking participatie op decentraal
niveua spreekt van inspanningsplicht. De gemeente geeft in de procestrechter aanvullende voorwaarden, waaronder
de mogelijkheid dat een initiatiefnemer aanvullende activiteiten dient te ontplooien.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

110

17365 Stelt voor om een omgevingspanel Reijerscop-Harmelen in te stellen. Bewoners voelden zich overvallen. Begrip voor weerstand, maar
denken ook dat windenergie nodig is voor Woerdense bijdrage aan de overgang naar schone energie. Heel actief betrekken
omwonenden met inspirerende voorbeelden. Past ook bij de burgerfora van commissie Brenninkmeijer.

In het stappenplan behorende bij het afwegingskader is opgenomen dat na het vaststellen een gebiedsproces moet
Deze reactie geeft geen
worden doorlopen. Tijdens dit proces zal er in overleg worden getreden met omwonenden, initiatiefnemers en andere aanleiding tot wijziging van
direct betrokken. Het is de bedoeling dat omwonenden in dit proces heel actief worden betrokken.
het Afwegingskader.

111

17367 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Het college zal het onderzoek naar de leefbaarheid in Zegveld onder de aandacht brengen van het dorpsplatform
Zegveld om samen met hen te bezien of het onderzoek kan dienen als basis voor een visie op de leefbaarheid van
Zegveld t.b.v. het omgevingsplan.
De gemeente vind het vanuit cultuurhistorisch oogpunt en vanuit het oogpunt van de nabijheid van Natura2000 gebied
onwenselijk om grootschalige windturbines nabij Zegveld mogelijk te maken. Om dezelfde reden wil de gemeente
eerst aanvullend onderzoek doen naar de effecten van zonne-energie rond Zegveld, voordat besloten wordt het gebied
al dan niet open te stellen voor zonnevelden ten behoeve van de opgave na 2030.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

112

112. 17369 Onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Zegveld. Nadrukkelijke opening om in gesprek te gaan met het dorp om inkomsten uit zon
1
en wind te koppelen aan het verbeteren van aanpak bodemdaling en aansluiten bij gebiedsproces Gebiedscommissie West.

112

112. 17369 Graag ruimte in het afwegingskader voor een dorpswindpark en een dorpszonneweide om te kijken of en hoe Zegveld dit wil
2
vormgeven.

113

17380 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

114

17382 Ondersteuning van de bevindingen uit het leefbaarheidsonderzoek Zegveld van Woerden Energie

De gemeente neemt akte van uw ondersteuning van het verzoek van Woerden Energie inzake Zegveld. Zie reactie
112.2 voor nadere toelichting.

115

115. 17385 Particperen had aan de klimaattafels gemoeten, want nu nepparticipatie.
1

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
De inrichting van het participatieproces aan de klimaattafels is een nationale bevoegdheid. Gemeente Woerden werkt Deze reactie geeft geen
binnen de landelijke kaders, zoals vastgelegd in de Klimaatwet en het klimaatakkoord. Gemeente Woerden is het
aanleiding tot wijziging van
proces open ingestap met de vraag naar wat inwoners belangrjik vinden en hoe inwoners aankijken tegen wind- en
het Afwegingskader.
zonne-energie. Deze inbreng is samen met onder andere een technische analyse en ruimtelijke visie stapsgewijs
uitgewerkt tot het concept-Afwegingskader. De opbrengsten van de verschillende fases zijn uitgebreid teruggekoppeld
aan inwoners en gemeenteraad.
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Sub Join nr Reactie
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0
115. 17385 Ook afstand woning-molens is aangepast in loop proces. Horizonvervuiling, gezondheidsproblemen, biodiversiteit. Beschermde
2
diersoorten. Bouwen woningen en bedrijven wordt nog moeilijker.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7. Het effect op
landschap, biodiversiteit en beschermde diersoorten is meegewogen in het concept-Afwegingskader.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

115. 17385 Vervalt status beschermd gebied van het Groene Hart?
3

De beschermde status die het Groene Hart als Nationaal Landschap genoot is in 2011 opgeheven. In de Nationale
Omgevingsvisie is het Groene Hart wel als speciaal gebied aangewezen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

116

17387 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

117

17389 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

118

118

118

119

118. 17390 Wij zien dat de gemeente reeds grondig onderzoek heeft uitgevoerd in samenwerking met de inwoners
1
van Woerden. Voor het overgrote deel kunnen wij ons ook vinden in het voorgestelde afwegingskader.
Echter zien wij een risico, waar verschillende andere gemeentes eerder al tegenaan zijn gelopen. Wij
zien dat een gemeente, die meerdere (toekomstige) geschikte gebieden heeft maar zich in eerste
instantie beperkt tot slechts één specifiek relatief klein gebied, vaak de volgende bezwaren krijgt:
• Clustering van alle projecten binnen een relatief klein gebied is niet wenselijk;
• Grote landschappelijke impact binnen een klein gebied;
• Relatief klein aanbod van projecten waardoor het minst slechte park een vergunning krijgt
terwijl er veel betere alternatieven kunnen zijn in een ander gebied;
• Slechte verdeling van de netcapaciteit.
118. 17390 De gemeente Woerden geeft aan dat het afwegingskader is gemaakt om enerzijds makkelijk te reageren
2
op initiatieven en anderzijds inzichtelijk te maken welke locaties gestimuleerd kunnen worden om een
invulling te geven aan de opgave om duurzame energie op te wekken. Bij voorbaat wordt het overgrote
deel van de gemeente uitgesloten/in de wacht gezet en gaat de gemeente voorbij aan het doel om
duurzame energie op te wekken op de meest geschikte plekken binnen de gemeente. Door nu specifiek
een relatief klein gebied aan te wijzen is er een grote kans dat “betere” locaties niet kunnen worden
beoordeeld en de kans is groot dat “minder geschikte” locaties worden ingezet omdat er een keuze
gemaakt moet worden in een bij voorbaat beperkt gebied. Ook is het aannemelijk dat er niet voldoende
geïnteresseerde grondeigenaren zijn binnen het relatief kleine gebied, de meeste agrariërs willen
immers niet met hun bedrijf stoppen of inkrimpen, en zodoende de doelstelling voor 2030 niet op tijd
wordt behaald.
118. 17390 Verzoek openstelling zone D17 voor zonneweide van circa 10 ha op agrarisch bedrijf zonder opvolging.
3

17392 Verzoek verruimen kleinschalig zonnepark naar 2 ha om meer kostenefficient te maken.
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Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

De gemeente maakt een bewuste keuze voor clustering van de opgave in een beperkt gebied. Dit gebeurt op basis van Deze reactie geeft geen
de inbreng van inwoners, van landschappelijke belangenorganisaties en op basis van ruimtelijke visie. De voorgestelde aanleiding tot wijziging van
procestrechter en beoordeling van initiatieven dient te borgen dat de beste initiatieven een vergunning krijgen. Bij de het Afwegingskader.
keuze van zoekgebieden is rekening gehouden met de beschikbare netwerkcapaciteit.

De gemeente heeft op basis van de inbreng van inwoners, landschappelijke organisaties, ruimtelijke visie,
Deze reactie geeft geen
netwerkcapaciteit, wettelijke kaders en provinciale beleidskaders keuzes gemaakt ten aanzien van de beste
aanleiding tot wijziging van
zoekgebieden. Binnen deze zoekgebieden is naar mening van de gemeente voldoende ruimte om de opgave voor 2030 het Afwegingskader.
te behalen. Zeker voor zonne-energie is de tijd tot 2030 in verhouding tot de tijd die nodig is voor realisatie nog ruim
voldoende om aanvullende zoekgebieden aan te wijzen mocht de huidige inschatting onjuist zijn.

Een van de redenen voor het opstellen van het Afwegingskader is dat de gemeente Woerden wil voorkomen dat
Deze reactie geeft geen
zonnevelden gevestigd vanwege bedrijfsbeëindiging. De gemeente is van mening dat dit niet de doorslaggevende
aanleiding tot wijziging van
factor mag zijn voor de locatiekeuze van een zonneveld. Om die reden is gemeente Woerden al geruime tijd in gesprek het Afwegingskader.
met de provincie om te komen tot 'energieruilverkaveling', waarbij goede grond van agrariërs die hun bedrijf willen
beëindigen geruild kan worden met minder goede grond van agrariërs die hun bedrijf voort willen zetten. De minder
goede grond kan vervolgens ingezet worden voor bv. zonneweides.
De gemeente neemt akte van deze wens, maar gaat hier niet in mee. Landschappelijke inpassing en een maatvoering
die passend is bij lintbebouwing wegen in deze zwaarder dan kostenefficiëntie voor de initiatiefnemer.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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17393 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

121

121. 17394 Bewoner Schilderskwartier: wéér opgeschrikt. Alleen inzet op zon en wind, geen alternatieven zoals kernergie en waterstof. Maximaal
1
zon op dak. Geld vrijmaken voor één of twee kernreactoren kunnen regio uitbundig voorzien van enerige.

De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16 en het klimaatakkoord. Hiervoor zal ook de
gemeente Woerden actie moeten ondernemen voor duurzame opwek. Momenteel zijn windparken en zonneparken
de meest volwassen technieken om de doelen tot 2030 te halen. Kernenergie kan in de toekomst een rol spelen.
Kernenergie kan niet voor 2030 worden gerealiseerd en de locatiekeuze is een landelijke bevoegdheid, er zijn geen
aangewezen locaties voor kenenergie in gemeente Woerden of binnen de RES-U16. Waterstof is geen energiebron,
maar een energiedrager. Om waterstof te produceren is een bron nodig, bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie.
Bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat energie verloren. In het Afwegingskader is aangegeven dat
ingezet wordt op zon op dak.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

121

121. 17394 De afstand tussen woningen en windturbines zou aangepast moeten worden van 500 naar 1.500 meter.
10

121

121. 17394 Participatie afdwingen op straffe van geen vergunning.
11

Geluidshinder van windturbines hangt samen met het geluidsniveau en met de acceptatie van omwonenden. Op basis
van het advies van de GGD en ODRU ziet het college geen aanleiding om de afstand tussen woningen en windturbins te
vergroten tot 1.500 meter.
De gemeente is geen voorstander van instemmingseisen voor hernieuwbare elektriciteit, de Omgevingswet geeft een
inspanningsplicht voor participatie, ook de in voorbereiding zijnde wetsvoorstel versterking participatie op decentraal
niveau spreekt van inspanningsplicht. De gemeente geeft in de procestrechter aanvullende voorwaarden, waaronder
de mogelijkheid dat een initiatiefnemer aanvullende activiteiten dient te ontplooien.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

121

121. 17394 Opwek met zon en wind is niet constant, dus kolen- of biomassacentrales? Of aardgas winnen uit de noordzee of importeren uit
2
buurlanden.

De opwek met zon- en windenergie is inderdaad niet constant, maar vullen elkaar goed aan. Om die reden stelt het
Deze reactie geeft geen
college een combinatie van wind- en zonne-energie voor. Op welke wijze de overblijvende onbalans tussen vraag en
aanleiding tot wijziging van
aanbod van elektriciteit wordt opgelost is een verantwoordelijkheid van de energiebedrijven en netwerkbedrijven. Het het Afwegingskader.
toezicht hierop is landelijk geregeld via de Elektriciteitswet. De benodigde flexibiliteit kan geregeld worden via bv.
energieopslag of vraagsturing. Kolen- en gascentrales zijn slechts in beperkte mate een alternatief, omdat de
elektriciteitssector haar CO2-uitstoot in 2030 fors moet verminderen.

121

121. 17394 Waterstof wordt te weinig gemaakt in Nederland. Kijken naar landen om ons heen.
3

De keuze voor import van waterstof is aan de landelijke overheid, dit valt buiten de scope van het Afwegingskader.

121

121. 17394 Ik ben geen voorstander van de RES, de noodzaak om regionaal voor 2030 een bepaald quotum aan hernieuwbare energie op te
4
wekken.

121

121. 17394 Er moet zoveel als mogelijk een combinatie worden gemaakt met minimaal één ander thema zoals recreatie, natuurontwikkeling,
5
waterbeheer, bodemdaling, landschapsversterking etc. Dit lijkt me tamelijk utopisch, of is een windturbine "natuurontwikkeling" of
gaan we recreëren in een zonneveld?
121. 17394 Naast de monitoringsverplichting zou er ook een handhavingsverplichting voor de gemeente inclusief een passend sanctiebeleid
6
moeten gelden.

Er zijn verschillende voorbeelden van combinaties van thema's in Nederland. In buurgemeente Montfoort wordt
gewerkt aan een Energietuin, waarin een zonneveld samen moet gaan met recreatie. Ook elders zijn hier reeds
voorbeelden van te vinden.
De omgevingsdienst / gemeente zijn verantwoordelijk om te zorgen dat de regels in een vergunning worden nageleefd.
Tevens kan een omwonenden altijd een handhavingsverzoek indienen. Op basis hiervan moet de gemeente actie
ondernemen en een terugkoppeling geven. Hierdoor is er een garantie dat de gemeente zal handhaven.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

121

121. 17394 Hoe tijdelijk is tijdelijk uit het afwegingskader? Wees specifiek en geef een termijn !
7

Hoe tijdelijk tijdelijk is hangt af van afspraken met de intiatiefnemers en omwonenden.

121

121. 17394 Daarnaast mag ik hopen, dat aan de vergunning voor het plaatsen van een windturbine c.q. zonneveld tevens de verplichting wordt
8
gekoppeld om na afloop van de vergunningsperiode de rommel op te ruimen en het landschap in zijn oorspronkelijke staat terug te
brengen.
121. 17394 Hoe duurzaam zijn zonnepanelen en windenergie? Hoelang gaan ze mee? Hoeveel CO2 reductie behalen ze?
9

De opruimplicht is opgenomen in het Afwegingskader en ook in de Provinciale Omgevingsverordening.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

120

121

121
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Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
De gemeente neemt kennis van uw standpunt. In Nederland is landelijk in de wet vastgelegd dat de CO2 uitstoot
Deze reactie geeft geen
vermindert dient te worden met ten minste 49% in 2030 en 95% in 2050. Het doel voor 2030 is uitgewerkt in het
aanleiding tot wijziging van
klimaatakkoord, het eerste klimaatplan conform de klimaatwet. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het het Afwegingskader.
quotum hernieuwbare elektriciteit op land en op zee. Het is aan gemeenten om via de regionale energiestrategie aan
te geven welk aandeel ze daar in willen leveren. Het is aan de raad om hier een keuze in te maken.

Windturbines hebben een economische levensduur van 15-20 jaar en hebben de CO2 uitstoot die nodig is voor hun
productie binnen een à 2 jaar terugverdient.
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122

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
122. 17398 81 GWh is lage ambitie ten opzichte van het energieverbruik van Woerden. Mijns inziens ruimtelijk en politiek bezien maar weinig
1
betekenis als niet óók de lange termijn in ogenschouw wordt genomen. Wat is ruimtelijke impact als de lange termijn opgave voor 2050
in ogenschouw wordt genomen?

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Het college deelt de mening dat 81 GWh een lage ambitie is ten opzichte van het energieverbruik van Woerden en
stelt daarom een hogere ambitie van 112 GWh voor. De ruimtelijke impact van de lange termijn opgave voor 2050 is
van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke vraag is welke keuzes landelijk gemaakt worden ten aanzien van wind op
zee, kernenergie en de import van energie. Ook energiebesparing, warmtetransitie en innovaties zoals geothermie
hebben effect op de ruimtelijke impact van de opgave van 2050. Om die reden vindt het college het niet zinvol om de
ruimtelijke impact van de opgave van 2050 inzichtelijk te maken.

Deze reactie geeft aanleiding
tot wijziging van het
Afwegingskader. De opgave
voor 2030 wordt opgehoogd.

122

122. 17398 Visuele impressies geen volledig beeld en misleidend. Gekozen standpunten te ver weg, veel obstakels op de voorgrond. Geen enkel
De standpunten zijn gekozen op basis van landschappelijke zichtlijnen en vanaf typerende en kenmerkende punten in
2
beeld met volledige rij opstelling in beeld. Beleving is subjectief en afhankelijk van locatie (rijdens over snelweg versus wandelend over gemeenten Woerden. Daarbij is in deze fase niet gekozen voor een volledig beeld, maar voor een impressie. In een
klompenpad). Er zouden beelden vanuit Montfoort-Heeswijk toegevoegd moeten worden.
volgende fase zullen de beelden aangevuld worden met andere locaties.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

122

122. 17398 Waarom zonneparken 2,5 m (veel te) hoog? De kweek van bv. zachtfruit is niet in verhouding tot uitwerking op landschap. Een groene
3
rand van 3 meter of meer aan rand kavels met zonnepanelen verzacht de impact en helpt de biodiversiteit enigzins. Is zuidorientatie
van zonnepanelen mogelijk met de wens om historische verkavelingen te laten volgen?

Zie reactie 100.10.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

123

17400 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

124

124. 17401 Recycling problemen van 20 jaar geleden en nu.
1

Hergebruik van oude windturbines is een belangrijk thema. Er bestaat een secundaire markt waarin afgebroken
windturbines op andere plekken een tweede leven krijgen. Feit blijft echter dat na beëindiging van de levensduur een
deel van de windturbines (met name de wieken) moeilijk gerecyled kunnen worden. Hiernaar wordt op dit moment
veel onderzoek gedaan. Desalniettemin acht de gemeente het belang van een transitie naar een duurzame
energievoorziening groter. Het afwegingskader en de provinciale omgevingsverordening bevatten een opruimplicht,
waarmee fabrikanten en initiatiefnemers gestimuleerd worden om recycling verder te brengen.

124

124. 17401 Het gebruikte isolerend kortsluiting voorkomend SF6 ( Sulfur Hexafluoride) broeikasgas voor de eeuwigheid in de stratosfeer blijft.
2

Zwavelhexafluoride (SF6) is inderdaad gas dat wordt gebruikt in elektrische installaties, zoals windturbines, als isolator. Deze reactie geeft geen
In principe is het niet de bedoeling dat het gas in de atmosfeer te-rechtkomt, maar hier en daar kan er wat weg lekken. aanleiding tot wijziging van
Fabrikanten proberen het gebruik van dit gas terug dringen echter is het effect heel klein. Het programma Radar heeft het Afwegingskader.
in november 2019 nagerekend dat de schade die windmolens met het eventuele lekken van SF6 aan het klimaat
toedoen ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windmolens van zichzelf besparen. De industrie werkt aan
alternatieven voor SF6 en de EU werkt aan een herziening van de F-gassen verordening. De verwachting is dat de
Europese Commissie een voorstel tot verdere uitfasering van SF6 zal doen, omdat de EU zonder maatregelen na 2030
niet zal voldoen aan het Montreal Protocol (gat in de ozonlaag) en SF6 een belangrijk broeikasgas is waarvan de
emissies zonder aanvullende maatregelen oplopen.

124

124. 17401 Windturbines en zonnepanelen leveren geen constante stroom
3

Het is bij de gemeente bekend dat de variabele stroomproductie van windturbines uitdagingen met zich meebrengt
voor het elektriciteitsnet. (Regionale) netbeheerders zijn daarom ook nauw betrokken bij de gesprekken die
momenteel in het kader van de Regionale Energie Strategie worden en zijn gevoerd. Dit valt buiten de reikwijdte van
het voorliggende afwegingskader duurzame elektriciteit.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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124

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
124. 17401 Windturbines zorgen voor slagschaduw en een altijd aanwezige bromtoon. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer sluit niet aan op
4
Europese richtlijn 2001/42/EG +. Deze Europese richtlijn gaat voor dat van de lidstaten en dat het ontbreken van een goed technisch
onderbouwde m.e.r. al voldoende is om projecten te stoppen of af te breken. België is dat al eens overkomen.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn normen ten aanzien van geluid en slagschaduw door windturbines
opgenomen. Hiermee wordt de hinder door windturbines tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Aanvullend op de
normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de gemeente Woerden bovendien een afstandsnorm van 500
meter in het afwegingskader opgenomen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Uit een recente literatuurstudie door het RIVM (genaamd health effects related to wind turbine sound, an update) is
niet gebleken dat laagfrequent geluid voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan "gewoon" geluid. Laagfrequent
geluid wordt, net als "gewoon" geluid, wel in akoestisch onderzoek meegenomen waarbij ook rekening wordt
gehouden met het gegeven dat laagfrequent geluid verder draagt.
Het standpunt van het rijk is dat de Nederlandse algemene regels voor windturbines zoals opgenomen in het
Activiteitenbesluit niet plan-merplichting zijn. Op basis van eerdere arresten van het HvJ EU heeft de Afdeling in 2019
geoordeeld dat er geen plan-merplicht geldt voor deze algemene regels. Die lijn kan de Afdeling naar mening van het
Rijk blijven hanteren, omdat het arrest Vlarem II geen nieuwe inzichten biedt t.o.v. eerdere arresten. Dit standpunt is
door de minister van IenW ook in de beroepsprocedures van 6 april 2021 naar voren gebracht en verdedigd.
Aanvullend stelt het college voor om de striktere WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te hanteren. Zie reactie
5.2 en reactie 7.
124

124. 17401 We niet vooraf volledig op de hoogte zijn van de gegeven subsidies, de kosten die gemaakt worden om de turbines op land en zee aan
5
te sluiten op het net, met dikke kabels van koper kilometers lang en vanuit zee nog eens extra lang. Vooral buitenlandse investeerders
daar rijker van worden en er met ons belastinggeld ervandoor gaan door alle subsidies.

Het subsidiebedrag waar bij de ontwikkeling van een windpark aanspraak op kan worden gemaakt wordt jaarlijks
Deze reactie geeft geen
bijgesteld door het PBL in navolging van de prijsveranderingen op de markt. Over het algemeen gelden windturbines in aanleiding tot wijziging van
Nederland als de meest kostenefficiënte vorm van duurzame energieopwekking. Bij windparken op land komen de
het Afwegingskader.
kosten voor de netaansluiting hierbij voor rekening van de ontwikkelaar van het windpark. Wind op zee valt buiten de
reikwijdte van het Afwegingskader.

124

124. 17401 Wij als burgers vooraf nergens in gekend zijn en worden en nu als doekje voor het bloeden zogenaamd mogen meepraten maar zeker
6
niet besluitvormend worden gehoord.

Gemeente Woerden heeft vanaf begin 2020 een transparant participatieproces gevormd, waarbij vanaf begin af aan
door de gemeenteraad is vastgelegd dat de raad het beslissingsbevoegd is over het Afwegingskader. Het college heeft
het participatieproces conform dit raadsbesluit uitgevoerd en hier ook gedurende het gehele proces over
gecommuniceerd.
Er is een transparant proces geweest de afgelopen anderhalf jaar. De gemeente heeft de tussentijdse opbrengsten uit
het participatieproces ook gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en raadsinformatiebrieven. Het is de
gemeente niet duidelijk wat er bedoeld wordt met de vraag om openheid te geven.

125

17405 Geen lelijke windmolens in ons mooie landschap. Graag openheid geven ipv jullie plannen erdoorheen proberen te drukken.

126

17406 Normaal om burgers te betrekken bij de besluitvorming. Windturbines met gigantische hoogte. Afstand 10 keer tiphoogte is 2,4 km,
dus geen windmolens. Spelregels veranderd. Gevolgen: boeren voordeel, burenruzies, gezondheidsproblemen, slagschaduw,
geluidsoverlast. Slechte ervaringen met zendmast, na verwijderen geen klachten meer. Oplossingen: zon op dak, geluidssscherm A12
met zonnepanelen, kernenergie in toekomst, windturbines op zee, inzetten op waterstof. Broeikasgas SF6 in mast turbine. Wil als
bewoner graag meepraten in de RES 1.0.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Alle vormen van duurzame energie zijn nodig om de Europese en nationale doelstellin-gen van 16% duurzame
Deze reactie geeft geen
opgewekte energie in 2023 te behalen. In het nationale Klimaat-akkoord is opgenomen dat ten minste 35 terawattuur aanleiding tot wijziging van
(TWh) aan hernieuwbare energie op land gerealiseerd moet worden. De invulling hiervan zal waarschijnlijk
het Afwegingskader.
techniekneutraal zijn
In Nederland is windenergie één van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Bij windenergie
door middel van windturbines behoren de kosten per opge-wekte kWh tot de laagste van alle duurzame opwekkingsvormen. Om aan de ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie op land te voldoen zal windenergie komende
jaren één van de meest kosteneffectieve wijzen om hernieuwbare energie te produceren zijn. Kernenergie is niet
realiseerbaar voor 2030 en is een landelijke bevoegdheid.
Zwavelhexafluoride (SF6) is inderdaad gas dat wordt gebruikt in elektrische installaties, zoals windturbines, als isolator.
In principe is het niet de bedoeling dat het gas in de atmosfeer te-rechtkomt, maar hier en daar kan er wat weg lekken.
Fabrikanten proberen het gebruik van dit gas terug dringen echter is het effect heel klein. Het programma Radar heeft
in november 2019 nagerekend dat de schade die windmolens met het eventuele lekken van SF6 aan het klimaat
toedoen ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windmolens van zichzelf besparen. Zie verder reactie 124.2.

127

17411 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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0
128. 17418 Schrijvers afwegingskader vooringenomen. Reijerscop afvoerputje gemeente. Veel tegenstrijdigheden in concept. Huidige
1
bestemmingsplannen heel streng. Landschappelijk: Breudijk is geen gaaf ontginningsgebied, want wordt doorsneden met spoorlijn.
Reijerscop: dynamisch gebied zonder natuurwaarden. Niet juist! Al 40 jaar bezig met agrarisch natuurbeheer. Weidevogelbeheer en
botanisch randbeheer: goede waardes die met zonneweiden zullen verdwijnen. Ook geen oplossing voor biodiversiteit en bodemdaling.
Uitdrogen bodem geeft extra CO2 uitstoot.

Antwoord

128

128. 17418 Er is niets gedaan met de consulatierondes. Voorkeur voor 2 windmolens langs A12 in polder Bijleveld. Beoogde locatie Reijerscop is
2
niet goed: lijn lange wetering aanhouden.

De opbrengsten van de verschillende consultatierondes zijn verwerkt in het concept-Afwegingskader. Zonnepanelen in Deze reactie geeft geen
de berm of in geluidsscherm langs de A12 staan hoger op de prioriteringslijst dan polder Reijerscop. Op basis van de
aanleiding tot wijziging van
consultatierondes is de gemeente tot de conclusie gekomen dat een gebiedsproces in Reijerscop nodig is, in dit
het Afwegingskader.
gebiedsproces zal samen met bewoners, omwonenden en belangenorganisaties een verdiepingsslag gemaakt worden
op de algemene voorwaarden uit het Afwegingskader. De gemeente deelt de voorkeur voor 2 windmolens in polder
Bijleveld niet. De huidige visualisaties zijn een impressie en vormen niet de door de gemeente beoogde zoeklocatie. De
gemeente neemt de suggestie om de Lange Weterin gaan te houden mee voor de volgende fase, onder voorbehoud
van instemming door de raad met het afwegingskader.

128

128. 17418 Zonnepanelen in berm of geluiddscherm A12.
3

De gemeente onderschrijft de kansen die zonnepanelen in de berm of op een geluidsscherm van de A12 bieden. Deze
optie maakt onderdeel uit van de direct open te stellen zoekgebieden.

128

128. 17418 Sociale grondvergoeding concreter uitwerken. 50% lokaal eigendom moet verplichting zijn.
4

128

128. 17418 Vorig jaar aangedrongen bij gemeente Utrecht 800 m afstand van lintbebouwing.
5

De sociale grondvergoeding kan tijdens het gebiedsproces concreter uitgewerkt worden. Het is juridisch niet mogelijk
om lokaal eigendom verplicht te stellen, wel zal de gemeente initatieven die inzetten op ten minste 50% lokaal
eigendom hoger scoren.
Zie reactie 5.2.

128

128. 17418 Stop met framing en polarisatie dat landbouw oorzaak teruggang flora en fauna, want de oorzaak is het afwegingskader.
6

128

128. 17418 Als landschap toch niet belangrijk is, dan pleiten voor boerderijmolentjes van 23 of 35 m. Verzoek volledige brief naar raad. Bijlage:
7
filmpje van Groene Rekenkamer.

128

Aanpassing afwegingskader

De gemeente neemt akte van uw mening over de schrijvers van het afwegingskader. Het Afwegingskader vormt een
Deze reactie geeft geen
van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Het schept de kaders om nieuwe opgaven, zoals de aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
energietransitie, een plaats te bieden in het landschap. Dat zonneweides negatieve effecten kunnen hebben op
weidevogels is bekend, reden voor de gemeente om de provinciale weidevogelkerngebieden uit te sluiten voor zonneenergie. Zonneweides kunnen wel ruimte bieden om het waterpeil te verhogen, waardoor verdroging en bodemdaling
beperkt worden. Ook biedt het kansen voor kruidenrijke mengels, waardoor andere vormen van biodiversiteit (planten
en insecten) juist toe kunnen nemen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Het is de gemeente onduidelijk op welke framing en polarisatie gedoeld wordt. De achteruitgang van flora en fauna
valt buiten het kader van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Het gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit en het landschap. Dit vormt een belangrijk onderdeel van Deze reactie geeft geen
het Afwegingskader. Het is ook de reden dat gemeente Woerden de maximale hoogte van boerderijmolens op 15
aanleiding tot wijziging van
meter ashoogte (ongeveer 21 meter tiphoogte) wil handhaven).
het Afwegingskader.
Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zon-- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord Deze reactie geeft geen
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
aanleiding tot wijziging van
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit het Afwegingskader.
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

129

17422 Tegen

130

17427 Windwokkels in middenberm A12. Capaciteit Zonnebloem zonnepaneel ontbreekt. Zonnevelden en windmolens beperken
woningbouw. Nieuwbouw zou zelfvoorzienend moeten zijn qua energie. woerden moet zorgen voor meer groen! Tegels lichten voor
meer groen- en bloemstroken.

Windwokkels en de zonebloem zonnepaneel leveren niet genoeg bijdragen om de doelen te bewerkstelligen. Zij
kunnen een kleine toevoeging doen, maar zijn geen vervanging voor de huidge zonneparken en windturbines.
Wanneer dit in de toekomst verandert zullen zij worden meegenomen in het afwegingskader. Verder geldt dat
nieuwbouw wordt voorzien van zonnepanelen. Voor meer groen geldt dat de gemeente hier ook mee bezig is.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

131

17442 Normaal om burgers te betrekken bij de besluitvorming. Windturbines met gigantische hoogte. Afstand 10 keer tiphoogte is 2,4 km,
dus geen windmolens. Spelregels veranderd. Gevolgen: boeren voordeel, burenruzies, gezondheidsproblemen, slagschaduw,
geluidsoverlast. Slechte ervaringen met zendmast, na verwijderen geen klachten meer. Oplossingen: zon op dak, geluidssscherm A12
met zonnepanelen, kernenergie in toekomst, windturbines op zee, inzetten op waterstof. Broeikasgas SF6 in mast turbine.

Zie reactie 126

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

132

17445 Normaal om burgers te betrekken bij de besluitvorming. Windturbines met gigantische hoogte. Afstand 10 keer tiphoogte is 2,4 km,
dus geen windmolens. Spelregels veranderd. Gevolgen: boeren voordeel, burenruzies, gezondheidsproblemen, slagschaduw,
geluidsoverlast. Slechte ervaringen met zendmast, na verwijderen geen klachten meer. Oplossingen: zon op dak, geluidssscherm A12
met zonnepanelen, kernenergie in toekomst, windturbines op zee, inzetten op waterstof. Broeikasgas SF6 in mast turbine.Wil als
bewoner graag meepraten in de RES 1.0.

Zie reactie 126 .

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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0
17446 Reijerscop niet geschit voor windmolens: geluidsoverlast aan bewoners, nog geen uitsluitsel, maar wel is volgens RIVM
hinder/slaapverstoring aangetoond. Onder punt 6.15 staat geluidsoverlast. Accumulatie snelweg en spoorlijn. Deelt niet de mening dat
waar geluid is er nog wel wat bij kan. Geluidsoverlast is serieus. Geluidsnorm teruggebracht, maar is Lden (jaargemiddelde. Afstand
molen tot bebouwing: windmolens te dichtbij in vergelijking met Denemarken (4 x tiphoogte) en Duitsland (10 x tiphoogte).
Windmolens geven slagshaduw. Voorbeeld RVO leidt tot 1800 m, maar dit wordt lang niet gehaald. Waardevermindering van
woningen. Dus geen windmolens in Reijerscop bij Harmelen. Planschade compenseert allen financiele schade, niet de
gezondheidsschade. Energie uitsluitend uit zonnevelden, voldoende landoppervlak voor in Lopikerwaard.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Voor het aspect geluid en gezondheid is advies gevraagd aan de GGD. Op basis hiervan heeft de gemeente Woerden
Deze reactie geeft geen
een afstand aangehouden tot woonbebouwing van 500 meter. Dit komt overeen met ongeveer 45 dB Lden. Dit is
aanleiding tot wijziging van
strenger dan de huidige norm. Hiermee neemt de gemeente Woerden de gezondheid van omwonenen serieus. Zie
het Afwegingskader.
voor nadere toelichting reactie 5.2 en reactie 7. Voor slagschaduw geldt dat Nederland al een strenge norm heeft,
maximaal 5 uur en 40 minuten per jaar. Er is niet aangetoond dat deze hoeveelheid slagschaduw leidt tot
gezondheidsschade. Omtrent het aspect waardevermindering geldt dat de planschade zal worden verhaald op de
inititiatefnemers via afspraken in de anterieue overeenkomst. Uitsluitend energie uit zonnevelden levert hogere
netwerkkosten op, zorgt voor onbalans probleem en levert de meeste elektriciteit in de zomer. De grootste vraag zit
echter in de winter. Volgens scenario's van KNMI levert een scenario waarbij zonne- en windenergie elk jaargemiddeld
even veel energie leveren als er nodig is voor direct gebruik de minste vraag naar reserve-opslag op. Nederland kan
dan volstaan met een reserve-opslag van 8 maal het daggebruik.

134

17448 Inwonersbelangen dient petitie in met 1205 ondertekenaars

De gemeente Woerden neemt akte van de petitie.

135

17452 Hierbij willen wij graag laten blijken dat wij het niet zien zitten om tegen windmolens aan te kijken. Met alle negatieve en nadelige
gevolgen voor gezondheid van dien. Laat het groene hart het groene hart blijven!

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig. De gemeente heeft advies gevraag
over het gezondheidseffect van wind- en zonne-energie aan GGDrU en ODRU. Als gevolg hiervan stelt het college voor
om de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te volgen in plaats van het Activiteitenbesluit. Zie reactie 5.2 en
reactie 7 voor nadere toelichting.

136

17453 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

137

17456 Steunt ingediende bezwaren inwoners Reijerscop tegen plaatsen windmolens en zonnevelden in open gebied. Aantasting natuuur en
landschap. Vogels en dieren hebben beter gehoor en ervaren meer overlast. Ieder dak volleggen en investeren in opslag (accu's) langs
snelwegen of rand industrieterrein. Op zee nog plaats voor windmolens.

De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat windmolens Deze reactie geeft geen
op zee niet mee tellen voor het bod van de gemeente Woerden. In het afwegingskader zet de gemeente Woerden in aanleiding tot wijziging van
op zon op dak. Echter, dit is niet genoeg om de opgave van de gemeente Woerden te halen. Hiervoor moet er ook
het Afwegingskader.
worden ingezet op windmolens en zonneparken. Beide zullen een invloed hebben op natuur en landschap. Voor
concrete plannen geldt dat hiervoor een landschappelijk en ecologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Voor
wat betreft opslag, de gemeente Woerden snapt het belang hiervan. Echter, de keuze voor opslag is aan
initiatiefnemers. Wind op zee is geen onderdeel van het Afwgingskader. In het Klimaatakkoord is wel afgesproken dat
het grootste deel van de opgave voor 2030 op zee gerealiseerd wordt. De zee is niet leeg, ook daar zijn andere
belangen van bv. visserij, gaswinning, scheepvaart en natuur.

138

138. 17461 Dus naast het feit dat er bedacht is om windmolens bij de snelweg te zetten waar huizen tussen staan is er ook een reden om nog eens
1
na te denken of we wel moeten aansluiten op het netwerkstation Rijnenburg. Het is namelijk ook een overweging die we totaal niet
begrijpen.
Ons landelijke netwerk van Hoogspanning en leidingnetten zijn aangelegd om de stroom te transporteren van de energie centrales naar
het binnenland en niet om aan te sluiten op netten die reeds aan hun maximale vermogen zitten. Het komt dus op het punt waardoor
de investeringen in wind en zon er niet meer uitkomen aangezien we ze stil moeten zetten omdat het net het dan vaak niet meer
aankan als het voor de energie opbrengst een mooie dag is. (Mooie dag met wind is een klote dag voor ons, los van het feit dat we het
niet eens kwijt kunnen). Mijn inziens is dit niet en niet volledig onderzocht en komen we in de problemen als de er op dagen met zon
en wind er meer opwekken dan het HS (Hoogspanningsnet) kan opvangen.
Het zou betekenen dat er afgeschakeld moet worden om het tussenspannings en dus hoogspanning net niet te over te belasten. (Te
veel is dus niet altijd goed en zonde van al het leed, maar ja we hebben de doelen gehaald zal men dan weer argumenteren.)

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Het is aan initiatiefnemers om transport van de opgewekte elektriciteit naar het netwerk te regelen. Dat de capaciteit
van het (regionale) elektriciteitsnetwerk een knelpunt kan zijn wordt breed onderkend en is nadrukkelijk onderwerp
van gesprek tussen netbeheerders, rijk en lagere overheden. Gemeente Woerden heeft Stedin betrokken bij de
totstandkoming van het Afwegingskader. Stedin is ook betrokken bij de regionale energiestrategie en voert een
netwerkimpactanalyse uit op basis van de plannen van de verschillende gemeenten. Het is mogelijk dat er dagen
komen waarop meer elektriciteit wordt opgewekt dan het netwerk aan kan. Er zijn diverse oplossingen voor
ontwikkeling, waaronder energie-opslag en vraagsturing.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
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138. 17461 Er zijn vast alternatieven locaties voor Windmolens genoeg waar het niet tussen de bewoners komt te staan en de afstand tot woningen De gemeente Woerden voert al geruimere tijd een proces om het afwegingskader op te stellen en vast te stellen.
2
gerespecteerd worden. (in meters: 10x de tiphoogte).
Hiervoor zijn ook verschillende informatieavonden georganiseerd waaruit de betreffende zoekzone naar voren is
gekomen. De gemeente Woerden kiest ervoor om te gaan voor een energiemix van wind- en zonneenergie vanwege
capaciteit op het netwerk. Omtrent de afstand tot de woningen het volgende: De gemeente heeft naar aanleiding van
de vorig jaar door inwoners geuitte zorgen over het mogelijke gezondheidseffect van windturbines een voorlopig
advies gevraagd en gekregen van de GGD en de ODRU. GGDrU en ODRU adviseren in hun voorlopig advies ten minste
de WHO-richtlijnen te volgen en uit te gaan van een geluidswaarde van 45 decibel in plaats van de 47 decibel uit het
Activiteitenbesluit. Aan de hand van dit advies heeft het college de afweging gemaakt om hieraan de afstand van 500
meter tot woningen te koppelen. Dit is geen norm maar een indicatieve afstand om een maximale geluidsbelasting te
bewerkstelligen. Het concept afwegingskader, inclusief de afstand van 500 meter, is voorgelegd aan de GGD en ODRU
voor verder advies. Zie voor nadere toelichting reactie 5.2 en 7.

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

138

138. 17461 Nu er plannen zijn om juist ons Reijerscop grote windmolens te plaatsen zijn we dan ook erg van ontdaan. Nu wij er mee zitten om als
3
zoek gebied te zijn bestempeld hebben we een buurtonderzoek gehouden of we dit wel willen en kunnen dragen dat wij het
zoekgebied zijn voor zon en wind. We hebben daarvoor eerst een Online vergadering met de buurt gelegd waarin ieders zijn zegje kom
doen en daarop een enquête laten invullen waarbij de uitslag duidelijk aangeeft dat 90% de windmolens niet zit zitten. Dit wetende is
wat mij dan zo bevreemd dat we een zoekgebied vormen zonder op enige wijze betrokken te zijn en blijk dat ieder die het aangaat dus
niet op de hoogte is/was en/of gehoord is??
Van Participatie (wat actieve deelname betekent) dus geen enkele spraken. Hoe kan de gemeente Woerden zo langs ons heen gaan?
Onbegrijpelijk! Zoals de wethouder Weger ons in ons persoonlijk gesprek al uitlegde is er van de voren met de inwoners van Woerden
gesproken en dit als zoekgebied na alle afwegingen als 1e keus naar voren kwam. Het is dan best raar dat je zoekgebied wordt waar
andere over hebben nagedacht en zelf wordt je niet gevraagd? ( We begrijpen de bedenkers wel “ als het maar niet bij mij komt” ).

138

138. 17461 Met het zoekgebied voor het plaatsen van windmolens langs de snelweg is dus blijkbaar geen rekening gehouden met de woonlint. Ons Er wordt ook voor lintbebouwing rekening gehouden met de geluidsnorm die voor windturbines geldt (deze is in de
4
mooie landelijk Reijerscop is z’n 6 kilometer lang en bestaat deels uit gemeente Utrecht (De Meern) en deels Woerden (Harmelen) en nacht strenger dan overdag). Als er meer specifieke locaties in beeld zijn moet er geluidsonderzoek gedaan worden om
vroeger zelf deels gemeente Linschoten en heten we nog grote deels Veldhuizen. Door de woonlint staan er meer dan 65 woningen
te kijken of de norm niet overschreden zou worden.
met gezinnen en heel veel Koeien. (Levende wezens)
Reijerscop is veder onderbroken door de rijksweg A12 welke rond 1932 is aangelegd en sinds die tijd drukker en drukker geworden. We
hebben dit geaccepteerd ook al is de geluidsnorm iedere keer bijgesteld we nu z’n 60 decibel aan continu geluid moeten dragen (ik
kwam tegen in de stukken tegen dat het zelf 70 DB genormeerd is). Nu worden we dus mogelijk ingesloten tussen twee geluid
bronnen De rijksweg en de windmolens ? (Hoe de wind ook waait het zal dus nooit meer rustig worden).

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

139

139. 17463 Ik maak groot bezwaar tegen de komst van windturbines in de gemeente Woerden. De giga grote turbines
1
plegen een onaanvaardbare aanslag op het landschap. Dit open cope landschap met zijn kenmerkende
vergezichten bestaat al vele honderden jaren en als uw plannen doorgaan is het aanzicht voorgoed verpest.
139. 17463 In de reactienota staan verder loze beloftes als:
10
• We streven naar kwaliteitsverhoging van de natuurwaarden.
• … er aandacht moet zijn voor het verbeteren van het landschap.
• Uitgangspunt voor het energielandschap is dat de maat en schaal van de bestaande
slagenverkaveling behouden blijft.
• We streven naar kwaliteitsverhoging van de natuurwaarden.
139. 17463 De “opgave”
2
Uitgangspunt voor alle plannen is de “Energietransitie RES-Regio U16” van 21 dec. 2018.
• Dit rapport is achterhaald (peiljaar 2016) omdat daarna de corona crisis uitbrak wat enorme
gevolgen heeft voor onze energievoorziening. Wellicht is nog niet alles duidelijk en blijvend, maar
dat geldt zeker ook voor alle ramingen in het rapport voor 2050. O.a. het verkeer door de toename
van thuiswerken, andere woonvoorkeuren, etc. zullen volgens velen definitief veranderen.
• Het is niet duidelijk gemaakt hoeveel energie nu op een duurzame manier moet worden opgewekt in
2050. Er worden alleen wat “knoppen” geschetst waar je aan kan draaien, zoals meer of minder
woningisolatie, meer of minder elektrische auto’s, etc.
• Het verkeer heeft een aandeel van 46% in het energie verbruik waarbij 33% is toe te schrijven aan
andere regio’s. Vanwege de centrale ligging van de U16 regio, moeten wij dus energie “aan andere
regio’s leveren” omdat ze over onze wegen rijden. Dit klinkt onrechtvaardig.
• Er wordt geen rekening gehouden met gedragsverandering, er wordt alleen gekeken hoe we de
energie op een andere manier op kunnen weken. B.v., er wordt alleen gekeken hoeveel het oplevert
als een benzine auto wordt vervangen door een elektrische. Gedragsverandering, b.v. minder auto
rijden of OV door meer thuis te werken wordt geheel buiten beschouwing gelaten.
• Door b.v. energie duurder te maken kan de vraag ook worden verminderd. Een simpele fiscale
maatregel kan zomaar betekenen dat er geen turbines nodig zijn

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

139

139

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

De gemeente heeft in de afgelopen anderhalf jaar een zo transparant mogelijk proces willen voeren, waarin inwoners Deze reactie geeft geen
de mogelijkheid kregen om mee te denken over plekken waar en voorwaarden waaronder grootschalige energieopwek aanleiding tot wijziging van
in de gemeente mogelijk is. De verschillende bijeenkomsten zijn in lokale media, met borden langs de weg, via sociale het Afwegingskader.
media en via de communicatiekanalen van de gemeente kenbaar gemaakt. Ook de plaatselijke en regionale media
hebben op gezette tijden over dit onderwerp bericht.
Het gaat hier overigens nog niet om concrete projecten. In het afwegingskader is duidelijk gemaakt welke gebieden
windenergie mogelijk is, onder welke voorwaarden dat dan kan en hoe participatie dan verder verloopt. Als een
belangrijke voorwaarde geldt de afstand tot woningen. Bovendien moeten mensen in de omgeving van een
toekomstige windmolen betrokken worden bij de planvorming.

De gemeente neemt kennis van uw standpunt.

De genoemde punten zijn criteria waarop de gemeente initiatiefnemers zal beoordelen. Initiatieven die beter
tegemoet komen aan deze punten zullen hoger scoren en meer kans maken op een vergunning.

De geschetste onzekerheden ten aanzien van de ramingen voor 2050 zijn voor de gemeente reden om enkel een
Deze reactie geeft geen
doelstelling voor 2030 op te nemen in het Afwegingskader en deze in een beperkt aantal zoekgebieden te realiseren. aanleiding tot wijziging van
Er is een groot aantal factoren waar gemeente Woerden beperkt invloed op heeft en die buiten de reikwijdte van het het Afwegingskader.
Afwegingskader vallen die van invloed kunnen zijn op de omvang van de opgave voor de periode 2030-2050. Duurdere
elektriciteit kan de vraag verminderen, duurder aardgas kan de vraag verhogen. Net als elektrificatie in de industrie,
stijgende CO2-prijzen of landelijke keuzes met betrekking tot nieuwe kerncentrales en wind op zee. Deze
ontwikkelingen vallen buiten de reikwijdte van het Afwegingskader.

Pagina 38 van 56

Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

139

139

139

139

139

139

139

140

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
139. 17463 Het “proces”
3
• De gemeente wekte de suggestie dat burgers mee konden praten, maar wij mochten alleen wat suggesties geven. De uitkomst, de
“opgave”, stond niet ter discussie. We mochten alleen onze voorkeur voor zon of wind aangeven, en waar dat moest komen.
• Naar nu blijkt is het netwerk van Stedin de reden om 50% zon en 50% wind te kiezen. Deze randvoorwaarden waren niet duidelijk
tijdens het proces, het blijkt pas achteraf.
• Tijdens het participatie proces gaven verreweg de meeste deelnemers aan geen windturbines te willen. Het is gek dat het enige wat
definitief besloten lijkt, windturbines betreft. Is het participatie traject alleen voor “de Bühne”.
• Er wordt gesproken over lokale financiële participatie. Dit doet niets af van de impact van turbines op het landschap. Het lijkt meer op
het met geld wegmasseren van bezwaren. Waarschijnlijk heeft “de gewone burger” hier niets aan en heeft alleen de “lasten”,
aantasting van het landschap.
• De informatie van de gemeente over dit onderwerp is bijzonder ingewikkeld. Op de info pagina
https://www.woerden.nl/inwoners/duurzameopwek staat enorm veel erg ingewikkelde informatie met daarbij ook nog eens tientalle
links naar verdere informatie met soms wel documenten van meer dan 100 pagina’s. Een gemiddeld burger zal hier niet aan beginnen.
Moet hij/zij b.v. de “uitgangspuntennotitie concept afwegingskader Woerden” gaan lezen? Dit terwijl de gemeente stelt de burger
nauw bij het proces te willen betrekken.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De landelijke overheid heeft in de klimaatwet opgenomen dat de CO2 uitstoot met 49% verlaagd dient te zijn en in
2050 met 95%. In het Klimaatakkoord, dat geldt als eerste klimaatplan, zijn afspraken opgenomen om deze doelstelling
te bereiken. Een van de onderdelen van deze afspraken betreffen het opwekken van duurzame elektriciteit. Daarbij is
afgesproken dat 49 TWh op zee wordt opgewekt, 35 TWh op land en 7 TWh op andere manieren (zoals kleine
zonnedaken). In het klimaatakkoord is ook afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen zich organiseren
in regionale energie strategieën (RESsen). Ieder RES geeft zelf aan welk deel van de opgave van 35 TWh ze wil
opwekken, waarbij landelijk is afgesproken dat enkel grootschalig zon (>15 kilowattpiek) en windenergie meetellen
voor deze bijdrage. De raad van Woerden heeft besloten deel te nemen aan de RES-U16. In juni 2020 heeft de raad
besloten welke bijdrage gemeente Woerden aan bod van de RES-U16 levert via het Afwegingskader. Tijdens het
participatieproces hebben inwoners in elke fase aan kunnen geven geen wind- en/of zonne-energie binnen de
gemeente te willen. Een minderheid van de inwoners heeft dit gedaan en dit is ook teruggekoppeld aan inwoners en
raad. In fase 3, waarin de hoogte van de bijdrage aan RES-U16 werd toegevoegd, hebben inwoners de vraag gehad hoe
hoog de bijdrage van gemeente Woerden aan de RES-U16 zou moeten zijn. Een meerderheid gaf de voorkeur aan een
bijdrage tussen de 50-100% van het eigen elektriciteitsgebruik in 2030, wat meer is dan haalbaar met enkel zon op dak.
Het college beseft dat elektriciteitsproductie een ingewikkeld onderwerp is en heeft gedurende het participatieproces
diverse activiteiten georganiseerd om de kennis te vergroten. Het toegankelijk maken van verslagen en eerdere versies
is bedoeld om inwoners die later aanhaken de kans te geven eerdere informatie tot zich te nemen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader. Het leidt
wel tot aanpassingen aan de
website, zodat duidelijker is
voor inwoners wat de meest
recente informatie is.

139. 17463 Windturbines
4
Het is onbegrijpelijk dat er windturbines geplaatst zouden worden terwijl de ruimte op daken nog nauwelijks
wordt benut. Hieronder een voorbeeld van de benutting van daken van bedrijfspanden in Woerden. Alleen bij
de rode kaders liggen zonnepanelen de rest is onbenut. Dit terwijl het verplicht is voor bedrijven om alle
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Maar de
overheid handhaaft blijkbaar niet. Dat lijkt toch de eerste stap!
139. 17463 Door het vlakke landschap zijn turbines van grote afstand te zien. En omdat ze bewegen trekken ze ook nog
5
eens de aandacht. Als je over de Blindeweg van Harmelen naar Montfoort rijdt zie je de turbines in Houten
duidelijk staan. Die staan op 12 km afstand en zijn “slechts” 150m hoog. Daarbij maakt het niet uit of ze nu
langs het AR-Kanaal staan of in het centrum van Houten. De gemeente zegt bewoners te laten meepraten
over de plek van de turbines. Omdat die 250m hoog worden maakt het niet meer uit waar ze komen te staan,
je ziet ze gewoon overal.
Wellicht hebben inwoners van Harmelen vanuit hun tuin niet direct zicht op de turbines, maar wie heeft dat
wel op b.v. het Vijverbos, en dat wil je toch ook niet kwijt. De Groene Hart is een belangrijk recreatiegebied,
het is een uniek vlak polderlandschap. Maar juist door de unieke eigenschappen van het landschap is de
aanslag van de turbines veel groter dan in andere regio’s.
139. 17463 In diverse regio’s in ons land worden/zijn windturbines geplaatst waarvan de energie bijna exclusief naar
6
buitenlandse partijen gaat, b.v. voor nieuw te bouwen datacenters. Per saldo schiet ons land daar dus niets
mee op. Ik neem aan dat voor alle hernieuwbare energie in onze regio nieuw te bouwen afnemers worden
uitgesloten?

Het college heeft in de voorkeursvolgorde nadrukkelijk aangeven dat zon op dak de voorkeur heeft. Om verschillende Deze reactie geeft geen
redenen zijn niet alle daken volledig te vullen, het kan gaan om gebrek aan netwerkcapaciteit, een dakconstructie die aanleiding tot aanpassing van
niet geschikt is of een business case die niet sluitend is. Zonnepanelen voor bedrijven hebben een terugverdientijd van het Afwegingskader.
8 - 14 jaar. Daarmee vallen ze buiten de bedoelde eis om maatregelen te nemen met een terugeverdientijd van 5 jaar.

139. 17463 Waarom niet vol inzetten op windturbines op zee?. Deze veroorzaken nauwelijks horizonvervuiling, er is veel
7
meer wind, er is ruimte en er is geen beperking op de grote van de windturbines. Op zee is de voortdurende
schaalvergroting van turbines makkelijk op te vangen terwijl er op land een grens aan de grootte is (hoop ik).
Windparken op zee kunnen zelfs zonder subsidie worden aangelegd, dus waar wachten we op?
139. 17463 De gemeente stelt dat de energie van wind op zee waarschijnlijk naar de grote industriegebieden gaat en dat
8
we daar kunnen wij als regio geen rekening mee houden. Maar waarom stopt de (rijks)overheid niet met de
extreem lage energieprijzen voor mega verbruikers zoals Tata Steel (zijn toch al veel problemen met
vervuiling en andere overlast, bedrijf is niet rendabel) of kunstmest producenten (stikstof geeft ook heel veel
problemen). Dan hebben we niet eens windturbines op land nodig!
139. 17463 De overheid geeft subsidie voor beplanting van erven in het landelijk gebied. Voorwaarde is dat de
9
streekeigen beplanting meerwaarde moet hebben voor natuur en landschap, zoals b.v. hagen, laanbomen of
boomgaarden. Hoe kan diezelfde overheid achter diezelfde erven giga-turbines plaatsen die de erfbeplanting
tot iets nietigs reduceert.
17465 Bewust dat duurzame energie nodig is. Slecht plan om windturbines langs A12 te plaatsen. Afstand tot woonwijken te klein. Beter om
geluidswal met zonnepanelen door te trekken. Ook logisch om deze geluidswal door te trekken voor fijnstof en geluid.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

De gemeente erkent dat windturbines van grote afstand zichtbaar zijn. Op grotere afstanden zijn er echter ook
plaatsen waar windturbines wegvallen achter andere objecten. Vanuit de plan-MER die provincie Utrecht heeft uit
laten voeren ten behoeven van de Provinciale Omgevingsvise trekt het college de conclusie dat de grootste visuele
impact zich beperkt tot 10 keer de tiphoogte. De gemaakte visualisaties laten ook zien dat vanaf grotere afstand de
visuele impact vele malen kleiner is. Het Groene Hart is een belangrijk en uniek landschap, reden waarom het college
slechts drie locaties als mogelijk geschikt voor grootschalige windenergie aanwijst.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Gemeente Woerden stelt voorwaarden aan initiatiefnemers met betrekking tot lokaal eigenaarschap. Aan welke
partijen de stroom geleverd wordt is een bedrijfsmatige beslissing van initiatiefnemers. Wat voor gemeente Woerden
telt is dat op het grondgebied van gemeente Woerden gerealiseerde windenergie meetelt voor de Woerdense bijdrage
aan de regionale energiestrategie. Ook bij verkoop van de stroom aan een buitenlandse partij of een partij buiten de
regio is dat het geval.
Wind op zee valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het grootste
deel van de opgave (53%) van de opgave op zee wordt gerealiseerd.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Het rijksbeleid valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader grootschalige duurzame energie.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

De afstand tussen windturbines en woningen is dusdanig dat de gemeente verwacht dat deze bestaande structuren
niet nietig maakt. De initiatiefnemer zal dit in zijn landschappelijk inpassingsplan duidelijk moeten maken.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Een geluidwal met zonnepanelen wordt mogelijk gemaakt in het afwegingskader. Hierbij geldt wel dat er overleg moet Deze reactie geeft geen
plaatsvinden met Rijkswaterstaat om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Echter geldt dat de geluidswal niet
aanleiding tot wijziging van
voldoende is om te voldoen aan de afspraken die de gemeente Woerden heeft gedaan. Op basis van verschilleinde
het Afwegingskader.
participatiemogelijkheden heeft de gemeente Woerden ervoor gekozen om naast zon op dak in te zetten op
windturbines en zonneparken.
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141

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
17469 Bijdeze wil ik u aangeven GEEN WINDTURBINES OP WOERDENSGROND GEBIED en omgeving te plaatsen.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zon-- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

142

17471 GEEN WINDTURBINES OP WOERDENS GRONDGEBIED

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen zon- of windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

143

17472 Rekent voor dat er slechts 57% aan duurzame opwek van elektra wordt voorgesteld in het bod RES. Ziet graag dat de afspraak voor
Woerden nagekomen wordt.

Op basis van de inbreng van inwoners tijdens het participatieproces, nieuwe berekeningen over het benodigd aandeel Deze reactie geeft geen
hernieuwbare elektriciteit in de U16 om het RES bod gestand te doen en de ruimtelijke visie heeft het college besloten aanleiding tot wijziging van
de raad voor te stellen om de bijdrage van Woerden te verlagen.
het Afwegingskader.

144

17474 Ik ben TEGEN het plaatsen van windturbines langs de A12.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

145

17476 Bij deze wil ik te kennen geven dat ik tegen het plaatsen van de windturbines langs de A12 ben.

We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Op basis van het
capaiciteit van het energienetwerk is gekozen voor een energiemix van windturbines en zonne-energie, waar na een
lang proces een zoekzone is aangewezen voor windturbines langs de A12. Wij zien geen reden om de prioritisering aan
te passen.
Zie reactie 144

146

17480 Zorgen over de nu nog groene omgeving Woerden.Al eerder zorgen geuit over windturbines en zonnevelden. Gezondheidsproblemen
door geluidshinder en slagschaduw. Vogels en insecten worden gedood. Horizonvervuiling. Wat doen zonnevelden met de grond. Met
de schittering van de zon. Daken vol, weilanden laten voor wat het is. Groen is belangrijk voor recreeeren en genieten.

147

17483 Bezwaar tegen 12 windturbines in regio Harmelen. Niet geschikt voor dit (woon)gebied. Negatieve invloed op gezondheid door geluid
en slagschaduw. Vogels vliegen zich dood. Kosten windturbine en niet duurzaam. Wat na ontmantelen? Nu worden ze begraven. NEE!

De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16. Hierbij geldt dat windmolens op zee niet mee tellen
voor het bod van de gemeente Woerden. In het afwegingskader zet de gemeente Woerden in op zon op dak. Echter,
dit is niet genoeg om de ambitie van de gemeente Woerden te halen. Hiervoor moet er ook worden ingezet op
windmolens en zonneparken. Beide zullen een invloed hebben op natuur en landschap. Voor concrete plannen geldt
dat hiervoor een landschappelijk en ecologisch onderzoek voor dient uitgevoerd te worden. Voor wat betreft opslag,
de gemeente Woerden snapt het belang hiervan. Echter, opslag is geen onderdeel van het afwegingskader. Voor het
aspect gezondheid is er overleg geweest met de GGD. De GGD heeft een advies gegeven die de gemeente Woerden
heeft omgezet in een afstand. De gemeente Woerden staat geen windturbines toe binnen 500m van woningen. Dit
komt ongeveer overeen met een geluidsniveau van 45 dB Lden en is strenger dan de Nederlandse norm, en komt
overeen met het advies van het WHO. Hiermee laat de gemeente Woerden zien dat zij gezondheid belangrijk vinden.
Voor slagschaduw geldt dat de Nederlandse norm al streng is. Namelijk 5 uur en 40 minuten per jaar. Een dusdanige
hoeveelheid slagschaduw zal geen gezondheidsproblemen veroorzaken. Verder geldt dat windturbines een duurzame
oplossing zijn, zij verdienen binnen enkele maanden tot een half jaar de uitstoot terug die het gekost heeft om de
windturbines te maken. Na het ontmantelen worden de meeste windturbines momenteel verkocht aan het buitenland
waar zij een tweede leven krijgen.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16. Hierbij geldt dat windmolens op zee niet mee tellen Deze reactie geeft samen met
voor het bod van de gemeente Woerden. In het afwegingskader zet de gemeente Woerden in op zon op dak. Echter,
de adviezen van GGDrU en
dit is niet genoeg om de ambitie van de gemeente Woerden te halen. Hiervoor moet er ook worden ingezet op
ODRU reden tot aanpassing
windmolens en zonneparken. Beide zullen een invloed hebben op natuur en landschap. Voor concrete plannen geldt
van het Afwegingskader,
dat hiervoor een landschappelijk en ecologisch onderzoek voor dient uitgevoerd te worden. Voor wat betreft opslag,
waarbij aanvullende
de gemeente Woerden snapt het belang hiervan. Echter, opslag is geen onderdeel van het afwegingskader. Voor het
voorwaarden worden gesteld
aspect gezondheid is er overleg geweest met de GGD. De GGD heeft een advies gegeven die de gemeente Woerden
bij geclusterde woningen.
heeft omgezet in een afstand. De gemeente Woerden staat geen windturbines toe binnen 500m van woningen. Dit
komt ongeveer overeen met een geluidsniveau van 45 dB Lden en is strenger dan de Nederlandse norm. Voor nadere
toelichting zie reactie 5.2 en reactie 7. Hiermee laat de gemeente Woerden zien dat zij gezondheid belangrijk vinden.
Voor slagschaduw geldt dat de Nederlandse norm al streng is. Namelijk 5 uur en 40 minuten per jaar. Een dusdanige
hoeveelheid slagschaduw zal geen gezondheidsproblemen veroorzaken.
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Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
148. 17485 Tegen want te dicht bij huizen! Veel overlast slagschaduw en geluid. Zonne-energie prima. Wind-energie heeft zich niet bewezen.
1
Voorstander van groen.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Nederland kent geen wettelijke norm voor de afstand tussen een windturbine en een geluidsgevoelige bestemming
(zoals een woning).

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

Voor de provincie geldt dat zij toetst aan het binnen Nederland geldende normenkader. De Nederlandse normen zijn
gebaseerd op kwalitatieve criteria. De Nederlandse geluidsnormen voor windturbines betreffen een vastgestelde
hoeveelheid geluidsbelasting. Deze normen zijn vastgelegd in artikel 3.14a van het Activitei-tenbesluit milieubeheer.
Ook de norm voor slagschaduw is op kwalitatieve waarden gebaseerd (grens aan de duur van slagschaduwhinder). De
normen hiervoor zijn te vinden in de artikelen 3.12 en 3.13 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
In artikel 3.12 van de Activiteitenregeling milieubeheer is ten behoeve van het voorkomen of beperken van
slagschaduw bepaald dat een windturbine voorzien moet zijn van een automatische stilstandvoorziening die de
windturbine afschakelt indien meer slag-schaduw optreedt dan de wettelijke norm toestaat. De norm stelt dat ter
plaatse van gevoelige objecten gemiddeld niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag
(17 x 20 minuten = 5 uur en 40 minuten per jaar) slagschaduw kan op-treden. Een windturbine is daarom altijd
voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windmolen tijdig afschakelt om te voorkomen dat de norm
voor slag-schaduw wordt overschreden. Bij alle woningen van derden dient te worden voldaan aan de wettelijke norm
(5 uur en 40 minuten slagschaduw per jaar).
Om windturbines te bouwen hebben we grondstoffen nodig, maar deze turbines leveren wel 15-25 jaar aan duurzame
energie. Dit in plaats van fossiele technieken die de aarde blijven vervuilen. Het toepassen van windturbines is een
bewezen schonere techniek dan het verbranden van fossiele brandstoffen.

148

148. 17485 Niet netjes hoe wordt gecommuniceerd naar bewoners. Binnen 4 weken reageren, je moet er maar toevallig achter komen.
2

De gemeente heeft in de afgelopen anderhalf jaar een zo transparant mogelijk proces willen voeren, waarin inwoners Deze reactie geeft geen
de mogelijkheid kregen om mee te denken over plekken waar en voorwaarden waaronder grootschalige energieopwek aanleiding tot wijziging van
in de gemeente mogelijk is. De verschillende bijeenkomsten zijn in lokale media, met borden langs de weg, via sociale het Afwegingskader.
media en via de communicatiekanalen van de gemeente kenbaar gemaakt. Dit is vanuit het uitgangspunt dat een
transparant proces de acceptatie van het uiteindelijke resultaat vergroot. Ook het concept-afwegingskader is breed
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van de gemeente en via de nieuwsbrief waar geinteresseerden zich op
konden abonneren.

149

17489 Tegen windmolens langs A12. Verbaasd dat hij als inwoner geen informatie heeft ontvangen. Windmolens op zee, niet vlakbij
woonwijk.

De gemeente heeft in de afgelopen anderhalf jaar een zo transparant mogelijk proces willen voeren, waarin inwoners
de mogelijkheid kregen om mee te denken over plekken waar en voorwaarden waaronder grootschalige energieopwek
in de gemeente mogelijk is. De verschillende bijeenkomsten zijn in lokale media, met borden langs de weg, via sociale
media en via de communicatiekanalen van de gemeente kenbaar gemaakt. Dit is vanuit het uitgangspunt dat een
transparant proces de acceptatie van het uiteindelijke resultaat vergroot. Ook het concept-afwegingskader is breed
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van de gemeente en via de nieuwsbrief waar geinteresseerden zich op
konden abonneren. In het afwegingskader worden afstandseisen verbonden aan de plaatsing van windmolens, zodat
windmolens niet te dicht bij bebouwing komen. Hierbij hanteert de gemeente de WHO-richtlijnen voor geluid van
windturbines, zie reactie 5.2 en reactie 7. Voor wind op zee lopen aparte trajecten vanuit het Rijk, waar dit
afwegingskader niet over gaat.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

150

17490 Hierbij maak ik bezwaar tegen de voorgenomen plannen voor windturbines in Harmelen

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

151

17494 Ongenoegen uiten over hoge windturbines in achtertuin Reijerscop. Is agrarisch gebied met landschappelijke waarden. Bij aanvraag
vergunning bouwwerk is niets mogelijk. Verbaasd dat hoge turbines worden overwogen. Neemt aan dat hier op teruggekomen zal
worden. VERVOLG mail van Inwonersbelangen: Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de
tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot
woningen is niet goed.

We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Op basis van het
capaciteit van het energienetwerk is gekozen voor een energiemix van windturbines en zonne-energie, waar na een
lang proces een zoekzone is aangewezen voor windturbines langs de A12. Wij zien geen reden om de prioritisering aan
te passen.
Er is sprake van een misverstand. De geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

152

152. 17495 Opmerkingen op inleiding: 1. Effecten klimaatverandering zijn niet aangetoond in het stuk. Wat is de effectiviteit van CO2 bijdrage aan
1
temperatuurontwikkeling?

De gemeente Woerden beoogt met het Afwegingskader niet om de effecten van klimaatverandering aan te tonen,
maar om invulling te geven aan de afspraken die landelijk gemaakt zijn in het Klimaatakkoord en vastgelegd in de
Klimaatwet. Voor een bespreking van de effecten van klimaatverandering op het Nederlandse klimaat verwijzen we u
naar het KNMI of de website Klimaatverandering.nl.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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152

152

152

152

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
152. 17495 Goed om te zien dat gekozen wordt van een rijopstelling, dit lijkt mij ook de voorkeursoplossing.
10

Antwoord

152. 17495 2) Wordt er ook een maximale afmeting vastgesteld voor een grootschalig zonneveld? Mogelijk is dit wenselijk om de hinder en
12
ontwikkeling van hitte rond een park te beperken. Immers een concentratie van panelen genereert een ‘hotspot’ waardoor de
temperatuur rondom een groot park hoger kan zijn dan het omliggende land.
152. 17495 Zie eerdere opmerking, een voorwaarde m.b.t. uitloging, zware metalen en scherven ontbreekt. Voorkomen moet worden dat er
13
grootschalig gesaneerd dient te worden na het verwijderen van een zonnepark

Er is geen maximale afmeting vastgesteld. Dit kan wel onderdeel zijn van het gebiedsproces., of het ontwerpend
onderzoek in een zoekgebied.

Aanpassing afwegingskader

De gemeente onderschrijft dat een rijopstelling de voorkeursoplossing voor windturbines is.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
152. 17495 Algemene voorwaarden zon
De stadsrandzones zijn uitgesloten voor zonnevelden. De maximale breedte en lengte van de opstelling van panelen zal Deze reactie geeft geen
11
1) Er wordt geen voorwaarde geschetst voor de afmeting, wat zijn de maximale breedtes en lengtes waarin panelen opgesteld mogen onderbouwd moeten worden vanuit ruimtelijke kwaliteit. Een kleinschalig zonnepark (max 1 ha) dient onderdeel te
aanleiding tot aanpassing van
worden? Is bij een kleinschalige park (1Ha cf. begrippenlijst) een park toegestaan van bijvoorbeeld 10 meter bij 1000 meter of moet het zijn van het bouwblok. Het college kent geen bouwblok binenn gemeenten Woerden van 1 kilometer lang.
het Afwegingskader.
oppervlak geconcentreerd worden? Dus geen lintopzet langs bijvoorbeeld woonkernen?
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Zie reactie 152.6.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Kan ‘geen invloed op de beleving van het open landschap’ nader toegelicht worden. Mogen in een open weiland in de stadsrandzone
De stadsrandzone is uitgesloten voor zonneweides
Deze reactie geeft geen
panelen opgesteld worden of niet?
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
D: open landschap. Gesproken wordt over ‘kan het omkaderd worden’. Indien het geen harde voorgeschreven eis is, is de kans klein dat Het woord 'kan' wordt gebruikt omdat omkadering niet in alle gevallen wenselijk is vanuit ruimtelijke kwaliteit. De
Deze reactie geeft geen
dit opgevolgd wordt.
keuze hiervoor is maatwerk, waarbij de initiatiefnemer in gesprek zal moeten met omwonenden en met de gemeente aanleiding tot aanpassing van
over de gewenste oplossing.
het Afwegingskader.
D: open landschap. Gesproken wordt over ‘geen grootschalig wind’ in gebied D. Echter in de visualisatie (zie onderstaande screenshot) De betreffende windturbines staan in zone J.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
staan 3mW en 5,6mW windmolens ingetekend. Deze visualisatie is tegenstrijdig met ‘geen grootschalig wind’. Met de visualisatie wordt
het Afwegingskader.
een onjuiste beleving gecreëerd.
Er wordt gesproken over de minimale hoogte m.b.t. weidevogels. Echter een toename in hoogte geeft risico op overige vogels. Denk
Ecologisch onderzoek naar vogels vormt onderdeel van de uit te voeren onderzoeken voor een windenergieproject.
Deze reactie geeft geen
hierbij aan de zeearend die gespot wordt in worden. Hoe wordt omgegaan met deze fauna en mogelijke schade aan vogels.
Het is daarbij mogelijk dat voorschriften met betrekking tot stilstandsvoorzieningen en vogeldetectie worden
aanleiding tot aanpassing van
opgenomen in de vergunning. Een voorbeeld van een windpark met dergelijke voorzieningen is windpark Krammer.
het Afwegingskader.

152

152. 17495
14

152

152. 17495
15

152

152. 17495
16

152

152. 17495
17

152

152. 17495 In een eerdere versie werd gesproken ovr een project m.e.r.. De toepassing van een project m.e.r. is niet meer genoemd; dit is
18
onwenselijk omdat de impact van maatregelen aanzienlijk kan zijn en voldoende adequaat bepaald moeten worden. Een ‘uitgebreid
plan’ heeft geen vaste inhoud en status, getwijfeld kan worden of dit voldoende gronding uitgevoerd wordt.

Een project m.e.r. is van toepassing op windprojecten 20 windturbines of meer. Bij andere gevallen geldt wel een MER- Deze reactie geeft geen
beoordelingsplicht (categorie D22.2 Besluit MER). Bij het toelaten van een zonnepark of zonneweide in het
aanleiding tot aanpassing van
omgevingsplan hoeft de gemeente meestal geen milieueffectrapport (MER) te maken. Een zonnepark of zonneweide is het Afwegingskader.
vaak niet mer-(beoordelings)plichtig. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (ABRvS 14 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2770). De gemeente verwacht als onderdeel van een goede ruimtelijke inpassing wel een inschatting
van de milieu-effecten van initiatiefnemers.

152

152. 17495 Vraag 1)
2
Het afwegingskader richt zich op technieken die technisch en financieel haalbaar zijn, echter bij het
wegvallen van subsidie (na verstrijken tijdgrens) worden windmolens onrendabel. In Groningen
worden momenteel windmolens buiten de subsidiegrens verwijderd vanwege het onrendabel zijn.
Hoe kijkt gemeente worden naar mogelijk wegvallen van subsidie en de duurzame besteding van
grondstoffen om deze systemen op te bouwen.
152. 17495 Is inzet van kern(energie) op kleine schaal toepasbaar als mogelijke ‘nieuwe technieken’?
3

Windenergie behoort tot de goedkoopste vormen van (duurzame) elektriciteit. Het verwijderen van windturbines aan
het einde van hun technische of economische levensduur doet daar niets aan af.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

De locatiekeuze voor kernenergie is een landelijke bevoegdheid. Het realiseren van een nieuwe kerncentrale voor
2030 is niet haalbaar. Voor de opgave na 2030 kan kernenergie een rol spelen. Dat is een van de redenen waarom
gemeente Woerden enkel een opgave voor 2030 in het Afwegingskader op neemt.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

152

152

152. 17495 Fase 2: Wat is de definitie van ‘omwonenden’ en op welke wijze wordt een deel van de opbrengsten toegereikt aan de ‘omwonenden’. De definitie van omwonenden voor grootschalige wind- en zonne-energie is gegeven in het Afwegingskader. De
Deze reactie geeft geen
4
Indien mensen in de omgeving gecompenseerd worden en er spraken zal zijn van vergoeding dan moet de verdeelsleutel al binnen het gemeente Woerden vind het onverstandig om de verdeelsleutel op voorhand vast te stellen, omdat dit de ruimte voor aanleiding tot wijziging van
afwegingskader vastgesteld zijn
maatwerk in het gebiedsproces en bij concrete initatieven beperkt. Wel heeft de gemeente opgenomen dat
het Afwegingskader.
ontwikkelaars de gedragscode voor Wind op land en Zon op land moeten volgen. Hierin zijn richtbedragen
opgenomen. Deze fluctueren echter door de tijd, afhankelijk van marktontwikkelingen.

152

152. 17495 Fase 3: Wordt in de plannen rekening gehouden met de levensduur en vervanging van de duurzame infrastructuur om een doelmatige
5
en langdurige inzet te verwezenlijken?

152

152. 17495 De algemene voorwaarden gaat met name over de realisatie en gebruiksfase. Er is geen aandacht besteed aan herstel van gebied tot
6
terug naar nulmeting bij buitengebruik stelling van duurzame opwek. Denk hierbij aan verwijdering van funderingen of sanering van
grond bij zonneweiden. Bij zonneweiden kan mogelijk de grond vervuilt raken door uitloging, zware metalen en scherven. Deze
aspecten dient onderdeel zijn van de afweging EN contractvorming met initiatiefnemers

152

152. 17495 Gesproken wordt over een vergunningverlening voor ‘bepaalde tijd’. Kan gespecificeerd worden wat de maximale ‘bepaalde tijd’ is?
7

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Ja, initiatieven zullen hierop beoordeeld worden.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.
In de procestrechter zijn eisen opgenomen aan herstel van het gebied. Mogelijke milieurisico's van zonneweiden zullen Deze reactie geeft geen
beoordeeld worden bij vergunningverlening, waarbij zowel advies van de omgevingsdienst als de veiligheidsregio
aanleiding tot aanpassing van
gevraagd zal worden.
het Afwegingskader.

Dit hangt af van omstandigheden en specifieke afspraken. Voor windenergie is bepaalde tijd momenteel vaak 20 jaar,
voor zonneweide 20 tot 25 jaar. Het college wil zich in het Afwegingskader niet vastleggen op een specifieke looptijd,
omdat dit in de loop van de tijd kan veranderen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
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152. 17495 De groo e van de grootschalige turbines zijn niet gegeven, kan dit gespeciﬁceerd worden?
8
152. 17495 In een eerdere versie werd gesproken over 10 maal de hoogte als afstand, kan aangegeven worden waarom dit vervallen is?
9

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De grootte van de turbines staat gegeven op pagina 9 van de uitgangspuntennotite: "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. "
Er is sprake van een misverstand. De vaak geciteerde passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober
2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over
participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil
betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot wijziging van
het Afwegingskader.

153

17518 Gezien het feit dat windturbines uiteindelijk NIET duurzaam zijn, ben ik tegen het plaatsen van deze ondingen langs de A12, recht voor
mijn huis.

154

17520 Bij deze maak ik bezwaar tegen het plaatsen van windturbines in of rond Harmelen vanwege de overlast voor mens en dier,
gezondheidsklachten en de niet duurzame, niet-circulaire want niet niet-recyclebare materialen waarvan ze zijn gefabriceerd.

155

17521 Wij zijn tegen de windturbines langs de A12 bij Harmelen. Laat dit ajb niet gebeuren.

Zie reactie 144

156

17523 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is sprake van een misverstand. De passage uit het concept afwegingskader (van september-oktober 2020) gaat niet
over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet ruimtelijke onderwerpen" en gaat over participatie,
namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine de gemeente omwonenden wil betrekken om te
participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere toelichting reactie 7.

157

17524 Wij willen GEEN windturbines op Woerdens grondgebied/Harmelen.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

158

17525 Geen windmolens

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

159

17526 1 turbine op 500 m afstand is 45 dB, maar vijf turbines op 700 m onderlinge afstand dan is de middelste 48 dB. Overal 500 m is dus niet Het college zet niet in op 5 windtubines. De redenering van indiener gaat daarmee niet op.
goed.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

160

17527 Ik ben tegen plaatsing van windturbines in Harmelen!!

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Windturbines verdienen de uitstoot die het kost binnen een paar maanden tot een half jaar terug. Hierom zijn de
windturbines volgens de gemeente Woerden wel duurzaam.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES U16. Hierbij geldt dat windmolens op zee niet mee tellen Deze reactie geeft geen
voor het bod van de gemeente Woerden. In het afwegingskader zet de gemeente Woerden in op zon op dak. Echter,
aanleiding tot aanpassing van
dit is niet genoeg om de ambitie van de gemeente Woerden te halen. Hiervoor moet er ook worden ingezet op
het Afwegingskader.
windmolens en zonneparken. Beide zullen een invloed hebben op natuur en landschap. Voor concrete plannen geldt
dat hiervoor een landschappelijk en ecologisch onderzoek voor dient uitgevoerd te worden. Voor wat betreft opslag,
de gemeente Woerden snapt het belang hiervan. Echter, opslag is geen onderdeel van het afwegingskader. Voor het
aspect gezondheid is er overleg geweest met de GGD. De GGD heeft een advies gegeven die de gemeente Woerden
heeft omgezet in een afstand. De gemeente Woerden staat geen windturbines toe binnen 500m van woningen. Dit
komt ongeveer overeen met een geluidsniveau van 45 dB Lden en is strenger dan de Nederlandse norm, en komt
overeen met het advies van het WHO. Hiermee laat de gemeente Woerden zien dat zij gezondheid belangrijk vind.
Voor andere toelichting zie reactie 5.2 en reactie 7. Voor slagschaduw geldt dat de Nederlandse norm al streng is.
Namelijk 5 uur en 40 minuten per jaar. Een dusdanige hoeveelheid slagschaduw zal geen gezondheidsproblemen
veroorzaken. Verder geldt dat windturbines een duurzame oplossing zijn, zij verdienen binnen enkele maanden tot een
half jaar de uitstoot terug die het gekost heeft om de windturbines te maken. Na het ontmantelen worden de meeste
windturbines momenteel verkocht aan het buitenland waar zij een tweede leven krijgen.

Zie reactie 144

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.
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17549 In het aangepast concept-afwegingskader is zone J ‘dynamische zone’ verruimd. Zone J is voorkeurszone voor (en verdiepend
onderzoek naar) grootschalig zon en wind. In de versie van oktober was het gebied ten Noorden van Reijerscop echter nog aangeduid
als zone B/C, ‘gaaf veenweide landschap met ontginningslinten/ bijzondere ligging verdichte linten’. Ondermeer voor kleinschalig zon
(zie oktober versie pag. 3/13). Wat is de reden van deze wijziging? Wat is de impact?

17549 Veel bewoners van Reijerscop en Woerden kunnen hinder en negatieve gezondheidseffecten ondervinden van windturbines. Het gaat
dan om hart- en vaatziekten (hartinfart, hartfalen, beroerte), depressie en slapeloosheid. En hoofdpijn, tinnitus, een gevoel van druk
op de oren, duizeligheid, luchtwegproblemen, tachycardie (hartritmestoornissen), prikkelbaarheid, concentratie- en
geheugenproblemen, angstgevoelens en inwendige trillingen.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat laagfrequent geluid en infrasoon geluid (zowel hoorbaar als niet hoorbaar) door windturbines voor
een aanzienlijke groep omwonenden hinderlijk is en een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid. Recent onderzoek geeft
aanwijzingen aan volumeverlies van grijze stof in enkele gebieden in het brein wat aanleiding is voor nader onderzoek (brief medici aan
gemeenteraad Amsterdam). Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en in de bodem en
binnenshuis trillingen veroorzaakt. Uit steeds meer internationale onderzoeken komt naar voren dat windmolens invloed op de
gezondheid van mensen kunnen hebben in een straal van kilometers. Hoe dichter iemand bij een windturbine woont, hoe groter de
kans dat zijn of haar gezondheid hierdoor wordt beïnvloed. Het gaat dan om de tijdsduur: blootstelling aan geluid dat alsmaar doorgaat.
Dat heeft een verkeerd effect op het functioneren van bv. het hart. Ook uit Deens onderzoek blijkt dat iemand met reeds bestaande
hartklachten onder invloed van laagfrequent geluid een grotere kans heeft op een beroerte of hartaanval dan iemand met hartklachten
die niet wordt blootgesteld aan laagfrequent geluid. Aan de Rijksuniversiteit Groningen loopt op dit moment een promotieonderzoek
naar de invloed van laag frequent geluid op die cognitieve functies, onder leiding van de klinisch psycholoog Dr. J. Koerts. Daarbij
worden geheugen, reactievermogen en concentratie getoetst van een groep mensen die last heeft van laag frequent geluid en een
groep die dat niet heeft. Het is één van de eerste grote veldonderzoeken naar dit onderwerp in Nederland, de resultaten worden medio
2021 verwacht. (https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voorgezondheid.html)
Graag verwijs ik u naar het rapport van Democratisch Energie Initiatief (DEI): ‘Voorkom het windturbinesyndroom’ waarin helder wordt
uitgelegd wat wat akoestische vervuiling (trillingsfrequenties) inhoudt en tot welke gezondheidsschade dat kan leiden. Ook beschrijft
het het (lastige) proces van integratie van nieuwe inzichten en ziektebeelden in de praktijk.
Windturbines zenden in verhouding veel trillingen in de vorm van drukgolven uit. Deze golven dringen door de lange golflengte overal
doorheen en buigen overal omheen. En ze verspreiden zich door lucht, maar ook door de bodem. Het is zelfs zo dat stilstaande
windturbines ook laagfrequente golven via de bodem uitzenden. Bovendien is deze specifieke geluidsuitstoot van windturbines en het
resonantiepatroon dat daarbij optreedt, zeer fluctuerend. Het effect treedt op over grote, diverse en wisselende afstanden. Het kan
goed zijn dat op een bepaalde afstand, op een bepaald moment door resonantie een drukgolfpiek ontstaat. Als de windrichting of
windsterkte vervolgens iets verandert, ontstaat die piek weer op een heel andere plaats. (DEI, p.10/16)
17549 Hoe gaat de gemeente handhaven – bij aanvang en als de windturbines operationeel zijn? Aan welke eisen moet de nulmeting van
initiatiefnemers voldoen? Wat zijn indicatoren/ meetpunten? Wanneer is het toelaatbaar of niet? En hoe gaat de gemeenten
handhaven op de monitoringsverplichting? De norm is immers een jaargemiddelde. De meting en klachtafhandeling ligt bij de
exploitanten. Welke instrumenten heeft de gemeente dan nog om de gezondheid van uw burgers beschermen bij de start en als
turbines operationeel zijn? Hoe zit het met de rechtsbescherming van burgers? Welke instrumenten heeft de burger zelf?

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De zone ten noorden heeft evenals de zone ten zuiden te maken met een aantal thema's die vergelijkbaar zijn in de
Deze reactie geeft geen
twee zones: aanpak geluidsoverlast, de toekomstige rustige recreatieve ontwikkeling/waarde (op een deel van
aanleiding tot wijziging van
noordelijk en zuidelijk gebied). Daarnaast is de beschrijving van de dynamische zone (langs snelweg) ook van
het Afwegingskader.
toepassing op het noordelijke deel van de polder. Deze overwegingen maakten dat het de beschrijving beter op elkaar
aansloot. Gebied blijft gaan over kleinschalige zonnevelden (door lintbebouwing (zone I). Voor het verdere onderzoek
naar grootschalige opwek is het noordelijke deel uitgesloten voor windturbines wegens veiligheid en geluidscontouren
(zie kaart in bijlagen concept afwegingskader.) Voor de hele polder wordt verder onderzocht welke opgaven er
opgelost kunnen worden in een gebiedsproces, en of grootschalig zon daarin een rol kan spelen.

De gemeente is bekend met de verschillende onderzoeken die dat aanwijzen. Echter willen we wel wijzen op het
Deze reactie geeft geen
recente RIVM-onderzoek uit oktober 2020. Uit het rapport uit 2020 blijkt dat RIVM geen aanbevelingen doet voor
aanleiding tot wijziging van
windturbinegeluid. Waar het onderzoek voor weg- rail- en vliegverkeer sterke aanbevelingen doet is dat bij
het Afwegingskader.
windturbines, wegens gebrek aan bewijs, niet het geval.
Tevens is het goed om kennis te nemen van het artikel van het RIVM: ‘Health effects related to wind turbine sound,
including low-frequency sound and infrasound’ uit 2018. Hierin wordt onder meer gesteld dat er geen bewijs is dat
laagfrequent geluid en infrageluid specifieke effecten hebben, en dat gezondheidseffecten eerder gerelateerd zijn aan
ergernis dan aan daadwerkelijke blootstelling. Wel kan er hinder ondervinden worden. Dit staat echter niet gelijk aan
effecten op de gezondheid. De GGDrU geeft in haar advies ook aan geen sterke aanbevelingen te doen ten aanzien van
laag frequent geluid.

Indien tijdens de exploitatie van het windpark aanleiding is om aan te nemen dat toch niet aan de voorwaarden uit de Deze reactie geeft geen
vergunning voldaan wordt, kan een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend worden. De daadwerkelijke
aanleiding tot aanpassing van
geluidsemissie zal dan ook gemeten worden en als blijkt dat niet voldaan wordt zullen de turbines stilgezet moeten tot het Afwegingskader.
wel aan de eisen uit de vergunning wordt voldaan.

17549 Het afwegingskader spreekt van ‘draagkracht van een zone of gebied’. Hoe definieert de gemeente Woerden draagkracht van een zone of gebied voor De maximale draagkracht zal worden vastgesteld door middel van een draagkrachtonderzoek. Dit zal worden
grootschalig zon en wind? Wat zijn bepalende factoren? Wat is de maximale draagkracht en hoe stelt de gemeente deze vast?
uitgevoerd door landschapsarchitecten. Hier zal in het gebiedsproces verder op in worden gegaan. Momenteel klopt
het inderdaad dat de gebieden zijn aangewezen waarbij de gemeente Woerden ook naar het netwerk heeft gekeken.
Het Stedin netwerk, overleg met buurgemeenten en de energiemix waren doorslaggevend in het aanwijzen van Zones J en H als zoekgebied voor
Dit laat onverlet dat de zones ook zijn bepaald mede op input van verschillende experts, ook op het gebied van
opgaven 2030 en 2040, zo begrijpen we. Maar waar in dit rijtje staat de draagkracht van dit gebied? En de draagkracht van mens (en dier) en
landschap. Omtrent het aspect gezondheid geldt dat de gemeente Woerden advies heeft gevraagd aan de GGD en de
bescherming van (verdere risico’s en schade aan) de gezondheid?
gemeente Woerden heeft dit vertaald naar een afstand die strenger is dan de Nederlandse geluidsnorm. Hierdoor
Op p. 11. staat: criteria voor nader onderzoek: per zone wordt aangegeven wat de draagkracht is voor grootschalige opwek door zon of wind. U geeft wordt er rekening gehouden met de gezondheid van de inwoners. Verder geldt dat een concreet initiatief een
geluidsonderzoek dient uit te voeren om te bepalen wat de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten is.
een aantal vragen over het landschap (leesbaarheid, openheid, zichtbaarheid, schaal reliëf) en gebied en verwijst naar het plan MER ontwerp

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

provinciale omgevingsvisie. Wat houdt dat in en kunt u concreet aangeven wat vervolgonderzoek omvat en hoe de gezondheid van inwoners
meegenomen wordt?
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17549 De kernkwaliteit van het Groene Hart geldt evenzeer voor Reijerscop. De huidige agrarische functie en kleinschalig en open landschap behoeft juist

bescherming door bestaande gezondheidsrisico’s en de ligging dicht tegen verstedelijkt gebied. Want het biedt ook nu al veel waarde voor
gezondheidsbevordering, wat in de toekomst voor de regio en landelijk alleen maar belangrijker wordt!
De uitgangspuntennotitie (p.4/ 16) geeft de waarde van Woerden inclusief het landschap van de polder Reijerscop als integraal onderdeel van het
Groene Hart goed aan: ‘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 zonneenergie uitdagend.’
Er staat: Opwek langs infrastructuur wordt sterk verkozen boven opwek in het Groene Hart’. Wat betekent dat? De infrastructuur is voor bewoners
van Reijerscop een integraal onderdeel van de directe leefomgeving en dus het Groene Hart. En ja, een geluidswal met zonnepanelen helpt bij het
verminderen van gezondheidsrisico’s en schade. Maar als daarmee wordt bedoeld: windturbines langs de A12; deze verergeren alleen maar de
ziektelast!
De kernkwaliteiten van Reijerscop zullen de komende jaren alleen maar meer nodig zijn door de oprukkende verstedelijking en woningbouw. Het
snelgroeiende Utrecht is nog altijd een van de minst groene steden! Reijerscop draagt nu al bij aan aan (positieve) gezondheid door de mogelijkheden
om te bewegen en groen te beleven. Bewegen helpt in de reductie van 3-4% van de ziektelast. En groen is vitamine G. Dat Reijerscop in een behoefte
voorziet is blijkt aan een toename aan fietsers, ruiters, recreatie verkeer, skaters, wandelaars etc . Behoud van de agrarische functie en
landschapskwaliteit met archeologische en cultuurhistorische waarde is dan ook cruciaal.
In het afwegingskader wordt opgemerkt dat recreanten ‘geen hinder mogen ondervinden van grootschalige windturbines’. De vraag is: met
industriële turbines in het landschap en alle hinder (akoestisch, horizonvervuiling, slagschaduw, schittering) van dien; blijft Reijerscop überhaupt nog
aantrekkelijk voor ontspanning en bewegen?
Tenslotte: wat is de motivatie voor lage biodiversiteit van de polder Reijerscop? Hoe verklaart u dit in relatie tot het feit dat een aantal jaren geleden
bij realisatie van het BRAVO traject Woerden Oost bij de Molenvliet een ecologische verbinding i.c. doorgang voor dieren inclusief waterpartijen en
groen is aangelegd als habitat voor vogels en wild. Op welke meting baseert u zich?
Kortom, Reijerscop biedt voor gezondheidsbevordering nu al meerwaarde. Covid-19 pandemie toont het belang van gezondheid en preventie van
ziekte nog eens aan.. Dat het ook nodig is te voorkomen dat er in de toekomst geen toegang meer is tot zorg door gebrek aan personeel en de zorg
onbetaalbaar wordt hoeft geen betoog.

17549 Waardedaling woningen

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Tijdens de totstandkoming van het afwegingskader is aan bewoners en aan organisaties en deskundigen gevraagd
Deze reactie geeft geen
welke afwegingen waardevol zijn om mee te nemen; daarnaast zijn er ook richtinggevende voorwaarden opgesteld.
aanleiding tot aanpassing van
Eén van de bevindingen hieruit is dat winmolens een grote impact kunnen hebben op open landschap; de opgaven die het Afwegingskader.
Nederland, regio’s en daarmee ook gemeenten ook hebben omtrent de opwek van duurzame energie is ook een van
de thema's waarvoor inpassing gezocht moet worden. Als er locaties gezocht moeten worden is dus gezocht naar de
plekken waar deze het beste zijn in te passen, het beste gecombineerd zouden kunnen worden met andere opgaven
die spelen (waardoor een integrale gebiedsontwikkeling nodig kan zijn). De grote infrastructurele lijnen zoals de
snelweg of een spoorlijn werden in inloopavonden en door experts genoemd als 'doorkruisingen' van het landschap.
Het kan ook gaan over grootschalige landschappelijke lijnen. De bevinding is dat aansluiten bij deze lijnen (dus
bijvoorbeeld wind langs de snelweg) meer aansluit dan windturbines verspreid in het open landschap (en dus niet
aansluitend bij deze grote lijnen). Daarnaast kan duurzame opwek (door wind en zon) juist ook meegenomen worden
bij een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld recreatie of toegankelijkheid van het groen een rol speelt.
Dat de inpassing hiervan zo goed mogelijk moet gebeuren is essentieel: zo zijn er voorwaarden opgesteld voor
zonnevelden, die ervoor moeten zorgen dat de kleinschalige structuur en het slotenpatroon van polders behouden
blijven; zo wordt er gesteld dat het belangrijk is om panelen laag op te stellen zodat het open zicht behouden blijft; en
dat er bij begroeiing rekening moet worden gehouden met de begroeiing die typerend is voor het landschap. Voor
windturbines is gesteld dat deze in een lijnopstelling geplaatst moeten worden om zo min mogelijk verrommeling te
geven, en dat deze aan moeten sluiten op grotere lijnen, zoals infrastructuur of landschapswallen ( ook informatie
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/202011/Regionale%20energiestrategie%C3%ABn%20en%20het%20Groene%20Hart%20%28november%202020%29.pdf)
De biodiversiteit informatie komt uit de atlas van de lopikerwaard.

Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe planologische regmie nadeliger wordt ten opzichte van het eerdere

Het concept afwegingskader meldt: ‘Bij de ontwikkeling van windenergie wordt een sociale grondvergoeding toegepast. Dit geeft ruimte om op een
regime en deze verslechtering leidt dat een omwonende daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van
optimale opstelling met windturbines uit te komen.’ (p. 26/27). Echter, over een vergoeding voor de financiële schade door waardedaling van
het onroerend goed, leidt. Waardevermindering kan zich voordoen wanneer sprake is van een vermindering van het
woningen in en om Reijerscop zegt het afwegingskader niets. De vraag is: hoe staat het met de schadeloosstelling van waardedaling van woningen van
woongenot of leefgenot, of wanneer nieuwe planologische beperkingen worden gesteld aan het gebruik of de
15 – 20% ?

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

bouwmogelijkheden van het ontroerend goed. Voor het bepale van de vraag of voor individuele gevallen sprake is van
planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van deze schade is kent Afdeling 6.1 Tegemoetkoeming in schade aan de
Wet Ruimtelijke Ordening een aparte procedure. Belanghebbenden die menen in aanmerking te komen voor
planschade kunnen na het vaststellen van het plan, binnen vijf jaar hiertoe een verzoek doen via de gemeentelijke
website. Overgens moet opgemerkt worden dat inkomstderving en/of waardedalingen van onroerend goed geen
aanleiding vormen om af te zien van verlening van de omgevingsvergunningen voor wind- en zonneparken. Een
onafhankelijke adviseur beoorlt per individueel verzoek of er sprake is van planschade enof deze voor
tegemoetkoming in aanmerking komt. Wanneer de verzoeker recht heeft op een tegemoetkoming in de planschade
keert de gemeente deze uit. De initiatiefnemer van het project is vervolgens verplicht de uitgekeerde planschade aan
de gemeente te vergoeden zoals vastgelegd zal worden in de anterieure overeenkomsten. Hierbij wel een voetnoot
dat het afwegingskader geen planologische procedure is, en op basis van de resultaten van het afwegignskader geen
planschade aangevraagd kan worden. Bij een ruimtelijke procedure van een concreet project kan dit wel.
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Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Het afwegingskader geeft de mogelijk om in de toekomst in te springen op technologische vooruitgang en dus ook
Deze reactie geeft geen
nieuwe technieken. Momenteel zijn windparken en zonneparken de meest volwassen technieken om aan de duurzame aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
doelstelling te voldoen. Verder geldt dat windturbines en zonnepanelen binnen zes maanden hun uitstoot hebben
terugverdiend en dat ze een levensduur hebben van 25 tot 30 jaar. Na de levensduur dienen de projecten worden
•De vraag aan het eind van het afwegingskader (p. 23/27) vraagt prioriteit in beantwoording: Hoe duurzaam zijn zonnepanelen en windturbines nu?
opgeruimd en moet omgeving weer worden teruggebracht naar de staat van daarvoor. Er is wat betreft de
Hoeveel CO2 is er nodig voor de productie van de panelen en turbines? Hoelang gaan ze mee? Hier hoort bij: hoe ziet de opruimplicht eruit en wat is
aangehaalde passage van tien keer de tiphoogte sprake van een misverstand. De passage uit het concept
het milieu effect?
afwegingskader (van september-oktober 2020) gaat niet over geluidshinder. Deze passage komt uit het hoofdstuk "niet
ruimtelijke onderwerpen" en gaat over participatie, namelijk over de vraag binnen welk gebied rond een windturbine
Voorzorgprincipe; eerst gedegen onderzoek gezondheid(sbescherming) omwonenden
de gemeente omwonenden wil betrekken om te participeren bij de plannen voor windturbines. Zie voor nadere
Over vervolgonderzoek staat in het afwegingskader vermeld:
Beleving: Landschappelijk onderzoek door middel van simulaties moet hier inzicht in geven en nadere richtlijnen bieden voor de plaatsing en de aan te toelichting reactie 7. Voor het aspect gezondheid is er overleg geweest met de GGD. De GGD heeft een advies gegeven
houden afstanden (p.23/27)
die de gemeente Woerden heeft omgezet in een afstand. De gemeente Woerden staat geen windturbines toe binnen
en: Door middel van ontwerpend onderzoek, met participatie van onder andere de bewoners van Reijerscop en landschappelijke organisaties, kan de 500m van woningen. Dit komt ongeveer overeen met een geluidsniveau van 45 dB Lden en is strenger dan de
maximale draagkracht van zone J voor het aantal windmolens en het aantal hectares zonneveld worden bepaald.
Nederlandse norm, en komt overeen met het advies van het WHO. Hiermee laat de gemeente Woerden zien dat zij
gezondheid belangrijk vinden. Voor slagschaduw geldt dat de Nederlandse norm al streng is. Namelijk 5 uur en 40
Gezien het belang van onderzoek naar effecten op gezondheid en concrete meting een aantal vragen en verzoek.
minuten per jaar. Een dusdanige hoeveelheid slagschaduw zal geen gezondheidsproblemen veroorzaken.
•Gezien de verantwoordelijkheid voor de gezondheid(sbescherming) voor alle inwoners; bent u bereid verder te zoeken naar innova eve, minder
ingrijpende en meer rendabele oplossingen voor groene energie?

•Op welke wijze gee u invulling aan uw verantwoordelijkheid om het voorzorgprincipe te hanteren en uw inwoners te beschermen tegen
eerdergenoemde gezondheidsrisico’s?
Verzoek is de norm uit de vorige versie van het afwegingskader van 10x de phoogte aan te houden als veilige norm en het concept afwegingskader
hierop aan te passen.
Wilt u vanuit de verantwoordelijkheid voor gezondheidsbescherming en voorzorgprincipe, opdracht geven aan RIVM om gedegen (veld)onderzoek te
doen naar hinder in brede zin en specifieke gezondheidsrisico’s in de zoekgebieden J en H voor windturbines van 240 en 290 meter binnen 2500 - 3000
meter (10x de tiphoogte) van woningen? Dit, met gedegen onderzoek naar (de effecten van) laagfrequent en infrasoon geluid en interferentie van
geluid en trilling van diverse bronnen en richtingen, ook binnen woningen?
Wilt u starten met het uitnodigen en voorlich ng door experts (zoals Dr. Ir. De Laat van LUMC en medici in binnen- en buitenland met kennis en
ervaring ) over de nieuwste inzichten en resultaten van onderzoek naar hinder en effecten van windturbines op gezondheid?

161

Hoeisborgt
u daarbij daadwerkelijke
invloed
en par
cipa e van op
omwonenden?
de onderbouwing
van de normbetrokkenheid,
die in overleg met
de GGD
is vastgesteld
minimaal 500 meter afstand van grote windturbines tot de gevel
17549 Wat

van woningen, in relatie tot de 45 dB Lden en de 41 Lnight norm? Er is gerekend met een windturbine Vestas v150 (tiphoogte 240 meter?) maar hoe
ziet de berekening eruit? Elders staat vermeld dat gemeente Woerden voorkeur heeft voor zo weinig mogelijk en zo hoog mogelijke windturbines en
inmiddels zijn er al turbines met tiphoogte van 290 meter. Hoe ziet de afstandsnorm in uw berekening er dan uit?

Het bestemmingsplan en de vergunning worden getoetst aan Nederlandse wet- en regelgeving. Er is geen aanleiding
om aan te nemen dat de Nederlandse normen onvoldoende bescherming bieden.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

De Nederlandse geluidsnormen geven een mate van bescherming tegen laagfrequent geluid die vergelijkbaar is met de
buitenlandse (Deense en Duitse) normen. Een afzonderlijke toetsing voor laagfrequent geluid van windturbines is dan
In het afwegingskader staat dat de gemeente Woerden de geluidsafstand voor alle woningen op minimaal 500 meter zetten, na overleg met NWEA
ook niet noodzakelijk.
(Nederlandse Wind Energie Associatie, de branchevereniging van de windsector) en GGD. Hoe motiveert u het overleg met NWEA over de norm? Deze
organisatie heeft naar ik aanneem, primair een bedrijfs- en financieel belang? Hoe is deze norm die u in overleg met de GGD Utrecht vaststelde
(p.2/23 bijlage)) te rijmen met de brief van tien GGD’en aan Minister Wiebes van oktober 2019? De tien GGD’en, waaronder GGD Utrecht, pleitten in
reactie op de klimaatplannen, in deze brief voor meer aandacht voor de gezondheidseffecten. Waaronder de effecten van windturbines op de
gezondheid van mensen. De GGD’en roepen Minister Wiebes op om de Ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en waterstaat nauw te
betrekken bij de ontwikkeling van zijn plannen. Waar zien we deze zorg voor de gezondheid en deze oproep in het concept- afwegingskader van
Woerden terug?
In de concept-versie van het afwegingskader van oktober 2020 beschrijft u bij participatie een andere, strengere afstandsnorm. Namelijk: een
acceptatiegebied van inwoners van 10x de tiphoogte van de turbine. Waarom is dat geschrapt in deze versie? Waarom neemt u deze afstandsnorm
niet als norm voor de afstand van grote windturbines tot woningen? Deze norm sluit beter aan op recent onderzoek en almaar strenger wordende
regelgeving in het buitenland.
•In Beieren is in 2016 al bepaald dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning minstens enmaal de phoogte moet bedragen (de 10-H-regel).
Ook Polen en Finland respecteren die norm. Bij een turbine van 200 meter hoogte moet dus een afstand van 2 km gerespecteerd worden. In
verschillende staten van Amerika en Canada en in Australië gaat men zelfs nog een stapje verder en hanteert men afstanden tot 3 à 4 km, uit
veiligheidsoverwegingen (https://www.gezondheid.be/index.cfm? fuseaction=art&art_id=30259)
•Denemarken kent een speciale norm voor de maximale belas ng aan laagfrequent geluid binnenshuis van 20 dB. Denemarken, Beieren en Canada
hebben hun normen al aangepast, Nieuw-Zeeland gaat volgen. (https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluidschadelijk-voor-gezondheid.html.)
•WHO gee bovendien geen norm (zeker niet voor de nacht) maar waarschuwt voor gezondheidsrisico’s boven 45 dB. 10% van de mensen ondervindt
dan nog ernstige hinder.
•Ca 100 medici hebben, na onderzoek, hun zorgen geuit over de gezondheidseﬀecten van grote windturbines in de gemeente Amsterdam. RIVM
onderzoek is niet gebaseerd op veldonderzoek en de buitenlandse studies zijn niet zomaar toe te passen op de situatie in het dichtbevolkte Nederland
met soepele normen.
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17549 Het afwegingskader geeft, naar ik afleid, als voorkeurszones voor grootschalig windenergie aan;

1) Zone J boven en onder Reijerscop (na onderzoek, realisatie voor 2030)
2) Zone H langs snelweg A 12 (na onderzoek, realisatie voor 2040 als doelen niet worden gehaald).
3) Interlokaal – overleg met buurgemeenten (in 20..?)
Vraag is: klopt punt 2? Immers, grootschalige windenergie staat vermeld in het schema op pag. 22/17 maar niet in de tekst bij punt 3 op pag. 21/27.
Wat is juist?
Wat is de impact; betekent dit dat er per saldo de komende negentien jaar kans is op grootschalige industriële windturbines zowel aan de noordkant
als aan de zuidkant van de lintbebouwing van Reijerscop, en tevens aan de oostkant en westkant van woningen in de lintbebouwing? Is dit een ‘of of’
situatie of is er ook een kans op stapeling: (‘en-en’)?
Betekent dit dat de gemeente ervoor kiest de zwaarste lasten/ grootste opgaven van Woerden te laten neerslaan in de polder Reijerscop? En dat als
andere zones in gebreke blijven de polder en inwoners van Reijerscop nog zwaarder worden belast?
Waar is de factor – ‘gelijkwaardigheid van kwaliteit van leven’ en ‘gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners’ – in uw afwegingskader? Daar zijn
klimaatdoelen toch uiteindelijk ook om te doen?
Waarom stelt u wel een norm voor voor visuele interferentie van grootschalige windturbines van 10% van de tiphoogte tussen windturbines (p.10/27)
maar stelt u deze niet voor auditieve of akoestische interferentie (geluid/ trilling)? En als dat niet mogelijk is; heeft u deze akoestische hinder en
gezondheidseffecten onderzocht en zo nee, wanneer gaat u in de vorm van veldonderzoek met actuele inzichten van de wetenschap en
ontwikkelingen in buurlanden laten doen?
Uit de een na laatste pagina van de bijlage (6.15) blijkt dat de hinder en gezondheidsschade van windturbines stapelt op al bestaande ernstige
geluidshinder e slechte luchtkwaliteit door de snelweg A12 (geluidshinder tot 75 dB!; Atlas leefomgeving geeft aan 60-65 dB voor inwoners van
Reijerscop. WHO heeft 53 dB als norm). Dit moet de GGD Utrecht bekend zijn, want op de site van de GGD is te zien dat Woerden nu al slechter dan
landelijk scoort op de dimensie ‘fysieke leefomgeving’.
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Antwoord

Waarom heeft gemeente Woerden het Schone Lucht akkoord niet ondertekend?

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
Het is begrijpelijk dat indiener aandacht vraagt voor de geluidsbelasting van windturbines in een omgeving waarin ook het Afwegingskader.
al andere geluidsbronnen aanwezig zijn. Daarom is, naast het reguliere akoestisch onderzoek dat antwoord geeft op de
vraag of wettelijke geluidsnormen bij de realisatie van het windpark worden overschreden, ook de cumula-tie van
geluid in beeld gebracht. Daarbij wordt er gekeken naar de volgende geluidsbronnen, mits aanwezig: windturbines,
scheepvaartverkeer, wegverkeer, railverkeer en industrie. Net als bij het reguliere akoestisch onderzoek is bij het
cumulatieonderzoek voor wat betreft de windturbines gerekend met verschillende varianten.

Voor de cumulatieve geluidsbelasting gelden geen wettelijke normen. Daarom zijn de geluidswaarden geanalyseerd
aan de hand van de Methode Miedema of met GES-scores. Hierbij valt in veel gevallen op dat bij woningen met een
“redelijk” of “matig” akoestisch klimaat een toename van gecumuleerde geluidbelasting ondervinden. Bij woningen
met een “tamelijk slecht” of “slecht” akoestisch klimaat leiden de windturbi-nes nauwelijks tot een toename van
geluid. Per windpark en alternatief wordt gekeken of er sprake is van een onaanvaardbare situatie of niet.
WHO-onderzoek uit 2018 stelt dat er zeer weinig bewijs beschikbaar is voor de nadelige effecten op de gezondheid
door aaneensluitende blootstelling aan geluid van windturbines. Er geen statistisch significante relatie gevonden is
tussen de blootstelling aan windturbinegeluid en mogelijke gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, hoge
bloeddruk, cognitieve stoornissen, gehoorproblemen, ongunstige zwangerschap uit-komsten en slaapstoornissen. De
studie van dr. Van Manen stelt dat windmolens wel degelijk ziek maken. Echter, het bewijs in deze studies worden in
dit rapport gekarakteriseerd als ‘van lage kwaliteit’. Uit een rapport uit 2020 blijkt dat RIVM een ander standpunt
heeft. Waar het on-derzoek voor wegrail- en vliegverkeer sterke aanbevelingen doet is dat bij windturbi-nes, wegens
gebrek aan bewijs, niet het geval. Tevens is het goed om kennis te nemen van het artikel van het RIVM: ‘Health effects
related to wind turbine sound, including low-frequency sound and infrasound’ uit 2018. Hierin wordt onder meer
gesteld dat er geen bewijs is dat laagfrequent geluid en infrageluid specifieke effecten hebben, en dat
gezondheidseffecten eerder gerelateerd zijn aan ergernis dan aan daadwerkelijke blootstelling.

Het is dan ook schrijnend te lezen dat gemeente Woerden in het afwegingskader opmerkt dat bestaande geluidsoverlast en gezondheidsschade een
kans is! (pag 22/23): ‘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).’ De verantwoordelijkheid van de gemeente voor publieke gezondheid van inwoners en
individuele burgers – de preventie en (voor)zorgplicht wordt nog eens bevestigd in de nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024. In deze nota geven
landelijke en lokale overheden aan dat de fysieke leefomgeving een van de drie bronnen is van de grootste ziektelast. En omgekeerd: dat een gezonde
onlosmakelijk
met ruimtelijke
en positief
kan bijdragen aan
Hoe op leefomgeving
deze kleinschalige
percelen verbonden
grootschaligiswind
en zon in teordening
passen gezien
de afstandsnormen
(200gezondheidswinst.
meter uit lintbebouwing (met
17551 fysieke
De Reijerscop staat in zijn geheel als mogelijk zoekgebied ingekleurd. Binnen het zoekgebied zijn enkel locaties
archeologische en cultuurhistorische waarde; uitgangspunt is open landschap en geen grootschalig wind en zon; minimaal 500 meter tussen
toegestaan die voldoen aan de eisen uit het Afwegingskader. Dat betekent dat de noordkant van de lintbebouwing
grootschalige windturbines en losstaande woningen? In bijlage 6.1 (p.1/23) staat de noordkant van Reijerscop niet als mogelijk locatie voor
afvalt als locatie binnen het zoekgebied.
windturbines ingekleurd. Hoe zit het?
Hierbij
maak
ik
bezwaar
tegen
de
plannen
voor
het
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voor
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Harmelen.
163. 17561
Voor de landschappelijke inpassing is advies ingewonnen bij landschapsarchitecten, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Deze windmolens komen vol in het zicht van onze tuin en zijn tevens zo dichtbij geplaatst dat wij daar geluidsoverlast en slagschaduw van gaan
1
en Erfgoed, en de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht. Op basis van hun inbreng
ondervinden.
onderschrijft het college de mening van ernstige verstoring niet. Voor slagschaduw gelden wettelijke normen.
Daarnaast zijn windmolens van 5,6 MWatt nabij woonwijken sowieso niet wenselijk. De redenen:
Daarnaast is het mogelijk om in het gebiedsproces aanvullende afspraken over slagschaduw te maken. Negatieve
- de hoogte (Absurd) en daarmee een ernstige verstoring van het 'polderbeeld'
effecten op woningwaarde vallen onder planschade, in geval van een concreet initiatief zal initiatiefnemer deze dienen
- de bewoners van Harmelen worden onevenredig getroffen (door de draaiing van de zon heeft Harmelen slagschaduw)
te vergoeden.
- de waarde van onze huizen wordt negatief beïnvloed.
- het woongenot zal ernstig geschaad worden (in meerdere opzichten)

163. 17561 - zonne-energie is een veel beter alternatief
2

163. 17561 Het is onbegrijpelijk hoe beperkt de informatievoorziening heeft plaatsgevonden en geen huis aan huis info verstrekking is gedaan.
Wilt u ons op hoogte houden van verdere stappen/activiteiten en wij vernemen graag waar wij ons bezwaar nog meer kracht kunnen bijzetten.
3

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Windenergie en zonne-energie hebben beide hun voor- en nadelen. Zonne-energie is met name overdag en in de
Deze reactie geeft geen
zomer beschikbaar, terwijl de grootste vraag naar elektriciteit in de winter zit. Ook is dubbel grondgebruik met zonne- aanleiding tot aanpassing van
energie lastiger realiseerbaar in combinatie met de wens van behoud van zichtlijnen in het open landschap. Vanuit
het Afwegingskader.
maatschappelijke kosten en netbeheer is een mix van wind- en zonne-energie nodig.

Gemeente Woerden heeft op vele manieren gecommuniceerd over het participatieproces. In deze fase, waarin het om
beleidsvorming gaat, is de keuze gemaakt om huis aan huis informatie via de Woerdense Courant te verspreiden. De
gemeente houdt geïnteresseerden daarnaast op de hoogte via social media, de website en een speciale nieuwsbrief
over energietransitie.
17562 Overigens: in de hoofdtekst staat weliswaar dat voor alle woningen 500 meter aangehouden wordt. Maar in de bijlage (pag. 2/23), tabel ‘Bronnen met De bijlage bevat naast de afstanden die de gemeente afleidt van de WHO-richtlijnen ook de wettelijke normen. Het
hinderzones’ staat vermeld: een afstand van 300 meter tot losse woningen en 500 meter tot woonkernen. Wat is juist; welke norm houdt de
college stelt de raad voor om de afstanden die het college heeft afgeleid van de WHO-richtlijnen te hanteren. Dat wil
gemeente aan?
zeggen ten minste 500 meter van woningen.
165. 17563 Graag reageer ik op het concept-afwegingskader dat voorligt. Als betrokken inwoner van Harmelen ben ik me uiteraard bewust van de noodzaak om Het college neemt kennis van uw reactie.
duurzame energie op te wekken en ik realiseer me dat het college daarbij gebonden is aan de afspraken die op internationaal en landelijk niveau zijn
1
gemaakt. De nadrukkelijke uitnodiging van wethouder de Weger om te reageren op het concept-afwegingskader (waarvoor dank), maakt dat ik me vrij
voel om dit ook daadwerkelijk te doen.

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
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0
165. 17563 Mijn reactie betreft de voorkeur voor de polders Cattenbroek en Reyerscop voor het opwekken van deze energie, door middel van 4 windturbines van In de bijlage over geluidsbelasting is duidelijk weergegeven dat Reijerscop reeds een grote geluidsbelasting van de A12
(mogelijk) 240 meter hoog. Deze windturbines komen dan te staan langs de A12, dichtbij Harmelen. In de visualisatie op www.duurzaamwoerden.ik- kent. Het college ziet geen meerwaarde in het benadrukken hiervan in het Afwegingskader. Het staat direct
2
doe-mee.nl is een groot gedeelte van de polders als optie weergegeven (met name in de polder Cattenbroek). De kans dat de rij windturbines vlakbij omwonenden vrij om dit in te brengen in het beoogde gebiedsproces. Het formuleren van concrete oplossingen voor
het dorp wordt gebouwd, is dus zeker realistisch.
bestaande overlast van de A12 valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader.

Aanpassing afwegingskader

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Vlak onder Harmelen ligt de A12. Het zal u niet ontgaan zijn dat deze rijksweg de leefbaarheid in het dorp al langere tijd aantast. Ook recent nog was
dit een onderwerp binnen de coalitie (https://www.ad.nl/woerden/overlast-van-a12-voor-bewoners-molenvliet-en-harmelen-groeit-ik-overweeg-teverhuizen~aa3aa08e/). Echter, dit heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Daar bovenop dreigt de leefbaarheid nu verder onder druk te worden
gezet door de optie van 4 windturbines op korte afstand. Graag zou ik zien dat deze combinatie van omstandigheden nadrukkelijk wordt benoemd en
erkend in het concept-afwegingskader, waarbij ook concrete oplossingsrichtingen kunnen helpen om het draagvlak voor duurzame energie-opwek te
vergroten.

166

166. 17571 De afwegingen zoals geformuleerd in het concept vind ik buitengewoon genuanceerd.
1

166

166. 17571 Echter als inwoner van het Groene Hart -oud Kamerik-, vind ik het doorslaggevend argument dat het cultureel erfgoed en de natuurwaarden zoals
Het college neemt kennis van uw reactie. Het college is van mening dat er een veelvoud aan ruimtelijke opgaven op
diversiteit; ruimtelijkheid in het Groene Hart (GH) niet mogen worden aangetast. Het is een prachtig stukje authentiek Nederlands landschap waarvan het Groene Hart aankomt. Het is zaak deze op een verantwoorde en verstandige wijze te integreren in het bestaande
2
fietsers, wandelaars, fotografen en waterliefhebbers mogen genieten zonder de stress van de grote stad. Zonder lawaai van vliegtuigen en ander
landschap. Waarbij een evenwicht gevonden dient te worden tussen de verschillende belangen. Naar de mening van
gemotoriseerd snelverkeer en genieten van ongerepte vergezichten. Het lijkt mij van essentieel belang voor het behoud van dit prachtig recreatie
het college vormt het Afwegingskader een goede basis om energie opwek in te passen in het bestaande landschap. De
gebied: het centrale park van de randstad, dat er geen windmolens worden geplaatst. Ook niet op eigen erven.
raad heeft in 2020 reeds besloten om kleine windmolens op eigen erf toe te staan. Het college ziet geen aanleiding
voor te stellen dit besluit terug te draaien.

166

166. 17571 Het ligt in de lijn der verwachting dat bijvoorbeeld TNO de opbrengst van zonne-energie significant kan verhogen op afzienbare termijn en ook dat
Het college is van mening dat een mix van zon- en windenergie nodig is. Dit wordt onderschreven door Stedin en het Deze reactie geeft geen
andere vormen van energie zoals ook in het concept vermeld doorontwikkeld zullen worden in de komende decennia zodat zij hun toepassing kunnen Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast zorgt inzet op enkel zonne-energie voor een overschot van stroom in de aanleiding tot aanpassing van
3
vinden binnen U16 en windenergie niet nodig is.
zomer en een tekort in de winter. Hogere opbrengst aan zonne-energie verandert daar niets aan.
het Afwegingskader.

167

17572 Onderschrijft e-mail van nr. 166

Het college neemt kennis van uw reactie.

Voor de beantwoording verwijzen wij u naar nummer 166

168

168. 17575 Participatietraject niet optimaal verlopen. Avond in Kamerik bijna geen inwoners, daarna alles digitaal. Nieuwsbrieven in spam of niet
1
ontvangen.

Het college erkent dat het participatieproces ten gevolge van de coronamaatregelen niet optimaal is verlopen.
Gedurende het traject zijn regelmatig bijeenkomsten van fysiek naar online verplaatst en andersom. Dat heeft voor
sommige mensen geleid tot een drempel om mee te doen, voor anderen werd die drempel juist verlaagd. Ondanks
deze situatie zijn ruim 1.000 reacties ontvangen gedurende het participatieproces.

168

168. 17575 Wil maximale inzet zon op dak. Bundelen van kleine zonneprojecten op dak om mee te tellen met de RES.
2

Het college stelt de raad voor om maximaal in te zetten op zon op dak, waarbij de netwerkmogelijkheden van Stedin
maximaal benut worden. Het bundelen van kleine zonnedaken tot een groot dak om mee te tellen voor de RES acht
het college onnodig.

168

168. 17575 Windmolens langs de A12 maximaal 3MW anders te bepalend in omgeving.
3

168

168. 17575 Voorstander kleine windmolen (25m) bij elke boerderij.
4

Het college heeft de voorkeur voor grotere, maar minder windturbines. Langs de A12 betekent aan de westkant van
Woerden (A12-Barwoutswaarder). Het college vind dit landschappelijk een gevoeligere plek dan het voorgestelde
zoekgebied Rijerscop.
Het college neemt kennis van uw reactie. In de afweging tussen impact op het landschap en energieopbrengst
handhaaft het college de bestaande maximale ashoogte van 15 meter (tiphoogte ongeveer 21 meter).

168

168. 17575 Tegenstander grootschalige zonnevelden, want slecht voor biodiversiteit en schaarse landbouwgrond. Op geluidswal of langs spoor een Het college neemt kennis van uw reactie.
5
optie.

168

168. 17575 Mist biovergisting en monovergisting voor groen gas. Is goede aanvulling als wind/zon weinig energie opleveren en opslag duur is.
6

169

17576 2.In het Afwegingskader § 3.4 = ”Financiële Par cipa e” wordt geschreven over een streven naar 50% lokaal eigendom via een
Energiecoöperatie bij de grootschalige initiatieven. Ten behoeve van een evenredige zeggenschap en opbrengst. De gemeente wil
”iedereen” de mogelijkheid geven om aan 50% lokaal eigendom mee te doen. Hoever reikt het begrip ”Iedereen”? Zijn dat alle
Woerdenaren of is dat in een afgebakend gebied rondom een windturbine of rondom een groot zonneveld, of anderszins? En hoe groot
is dat afgebakende gebied dan?

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Biogas telt niet mee volgens handreiking RES. Daarom zijn biovergisting en mestvergisting niet opgenomen in het
afwegingskader.
Met ”Iedereen” wordt ook wel de lokale omgeving bedoeld. De ‘lokale omgeving’ is niet gedefinieerd in het
Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat initiatiefnemers samen met de gemeente en omwonende het gesprek aangaan.
Voorbeelden van de lokale omgeving zijn bewoners, ondernemers, boeren en mogelijk ook de lokale overheid als
grondeigenaar. Per project moet naar een evenwichtige verhouding voor projecteigendom voor bewoners en
grondeigenaren worden gezocht. Collectief lokaal eigendom biedt de beste voorwaarden voor het maximaal
terugvloeien van de baten naar de lokale omgeving. De initiatiefnemer dient het principe te hantere dat iedereen kan
meedoen. Het bevoegd gezag heeft een belangrijke die controleert of de omgeving goed is meegenomen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding
tot aanpassing van het
Afwegingskader. Het voorstel
voor de hoogte van de
bijdrage RES wordt
aangepast.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
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169

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
17576 . 4. Windturbines: maten? 5. Kleinschalige windmolens: maten?

17576 1.In de Bijlagen Afwegingskader § 6.3 = ”Toetsingskader Zon” is op de bijbehorende kaart in de Meije een gebied aangegeven met als
aanduiding “Mogelijke locatie van Zon op veld”. Deze locatie is gelegen naast het Natuurgebied ”De Schraallanden aan de Meije”. Het
lijkt er op dat dit de enige locatie is het hele gebied met deze aanduiding:
•Wat houdt deze loca e exact in?
•Waarom is deze loca e als enige plek in het gehele gebied (weidevogelgebied en verder gebied met zachte beperkingen) aangegeven?
•Waarom exact op die plek in het gebied?
•Is er op die plek kans dat er een grootschalige zonnepark komt?
•Is dat verstandig nabij een natuurgebied?

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Wij beseffen dat grotere windturbines een grotere landschappelijke impact hebben. Daar staat wel tegenover dat, voor Deze reactie geeft geen
een gegeven opgave, er minder grote windturbines nodig zijn dan kleine. Daar komt bij dat grotere windturbines
aanleiding tot aanpassing van
doorgaans nauwelijks meer geluid produceren dan kleinere. Wel is het zo dat grotere windturbines hun slagschaduw
het Afwegingskader.
over een groter gebied werpen. Mede uit de omgeving is de wens gekomen voor de strengst mogelijke bescherming
tegen slagschaduw.
Er gelden voor de ontwikkeling van grondgebonden zon bepaalde aanscherpingen: Zo kan er niet zomaar in weidevogel Deze reactie geeft geen
gebied iets ontwikkeld worden. Ook voor natuurgebieden gelden beperkingen. Het stukje de Meije valt net buiten
aanleiding tot aanpassing van
deze provinciale en nationale beperkingen voor zon. Echter, dit gebied komt in het afwegingskader niet naar voren als het Afwegingskader.
locatie voor zonneparken voor 2030 vanwege de nabijheid van natuur en de waarden van het open landschap. De
bijlagen zijn met name bedoeld om inzicht te geven in de onderbouwing van de beschrijving van bepaalden waarden of
beleid.

Graag een nadere uitleg deze enige voorgenomen plek op die kaart met deze ambitie:

169

170

171

17576 3.Onduidelijk is het verschil tussen de 1e kaart met de ”opengestelde Zoekgebieden” tot 2030 en de 4e kaart met ”Uitgesloten als
Zoekgebied”. Zie onderstaande kaart 1 en 4, genoemd in stelling 8 van de ”Uitgangspunten-notitie”. De beide kaarten lijken namelijk
heel veel op elkaar.
17578 Derde keer dat politiek/bestuur windmolens in ons Groene Hart te plaatsen. Niets van geleerd. Windmolens passen prima op zee. Pag.
11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen goede
onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.

Er is een onderscheid tussen opengestelde gebieden voor zon, en opengestelde gebieden voor wind. In de kaart met
'uitgesloten als zoekgebied' worden veel locaties uitgesloten voor wind, en de stadsrandzone ook voor zon. Op pagina
21 staat dit nogmaals toegelicht per zon/wind.
Het college heeft kennis genomen van reactie van indiener en besloten reacties van raadsleden en fractieassistenten
buiten behandeling te stellen. Het participatieproces is bedoeld om de raad van informatie te voorzien over de mening
van inwoners voor de besluitvorming over het Afwegingskader. Raadsleden zijn weliswaar inwoners van Woerden,
maar hebben vele andere instrumenten om hun standpunt aan andere raadsleden kenbaar te maken.

171. 17580 Waardering voor aandacht en afstemming landschap. Wij constateren dat de gemeente fors inzet op de realisatie van zonne-energie
1
binnen stedelijk gebied en voor eigen gebruik. Dat is een energie-efficiënte en landschappelijk optimale keuze.

Het college neemt kennis van uw reactie.

171

171. 17580 De stichting staat positief ten opzichte van de keuze om de plaatsing van zonnepanelen in bermstroken en op geluidsschermen verder
3
te onderzoeken.

Het college is verheugd dat u positief staat tegenover deze keuze.

171

171. 17580 Kanttekening bij verschil in ruimtebeslag tussen windturbines en zonnevelden. Ook windturbines hebben een groot ruimtebeslag als
4
het ruimtelijk effect op waardevol landschap en stiltegebieden wordt meegewogen.

Het college neemt kennis van uw reactie.

171

171. 17580 De waarden van het Groene Hart is gebaat bij het behoud en het versterken van biodiversiteit. Onderzoek wijst uit dat op locaties met Het college zal bij de beoordeling van initiatieven rekening houden met de biodiversiteit van de beoogde locatie en
5
hoge biodiversiteit het plaatsen van zonnepanelen, ook bij zuidopstelling en grotere onderlinge afstand tussen de rijen, altijd ten koste met het effect van de gekozen opstelling op biodiversiteit.
zal gaan van de biodiversiteit. Wij pleiten daarom de plaatsing van zonnepanelen te verbinden aan locaties met een lage biodiversiteit
en de mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing.

171

171. 17580 Onderzoek laat zien dat met de toenemende hoogte van de windturbines de sterfte onder (bedreigde) vogelsoorten toeneemt. Een
6
oderzoek naar een minimale hoogte waarbij weidevogels beschermd blijven is daarmee een dood spoor.

171

171

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie is buiten
behandeling gesteld door het
college.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
171. 17580 Binnen het participatieproces werd met enige regelmaat open landschap en infrastructuur als alternatieve locaties tegenover elkaar
Het college deelt uw mening dat open landschap en infrastructuur, met name ten westen en noorden van de kern
Deze reactie geeft geen
2
geplaatst. De infrastructuur rond Woerden ligt echter voor een belangrijk deel juist in het open landschap. Wegen en sporen gaan vaak Woerden, niet volledig tegen elkaar geplaatst kunnen worden in gemeente Woerden. Dit is de reden dat het college
aanleiding tot aanpassing van
al binnen relatief korte afstand in het landschap op. Dat kan niet gezegd worden van de moderne windturbines van meer dan 200
nader onderzoek wenst naar de twee mogelijke zoekgebieden voor grootschalige windenergie ten westen en noorden het Afwegingskader.
meter hoogte. Dit geldt met name voor de gebieden ten westen en ten noorden van Woerden. Bij het onderzoek naar locaties voor
van de kern Woerden. Ook deelt het college uw mening dat niet enkel het perspectief van direct omwonenden van
grootschalige wind is niet alleen het perspectief van omwonenden van belang. De waarden van het Groene Hart verdienen de
belang is. Dat is de reden dat het college het Afwegingskader naast het bewonersperspectief ook het oordeel van
bescherming van het perspectief op de open polders vanuit recreatieve routes en open linten. Bij uitstek de manier waarop die open
landschapsarchitecten, landschappelijke organisaties en de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed heeft
polders kunnen worden beleefd, door de inwoners van de gemeente Woerden, maar ook door de vele dagjesmensen uit de stedenring meegewogen.
van de Randstad

Het is aan initiatiefnemers om ecologisch onderzoek uit te voeren naar de mogelijke effecten van windturbines op
(bedreigde) vogels. Indien nodig dienen zij stilstandsvoorzieningen, vogeldetectie of andere mitigerende maatregelen
te treffen.
171. 17580 Tot slot hebben wij ook bedenkingen bij de mogelijkheden voor zonnepaneelvelden in gebieden met dalende bodem. Verhoging van
Het college erkent dat het combineren van dalende bodem met verhoging van het waterpeil met zonnevelden en
7
waterpeil heeft als groot voordeel dat de veenlaag minder drastisch verbrand en daarmee de CO2 uitstoot afneemt. Daarbij ontstaat in verhoging van biodiversiteit uitdagend is. Het college ziet zonnevelden in een dergelijk situatie als een mogelijk
eerste instantie een nat c.q. moerassig landschap. In de druk op bodemgebruik vanuit respectievelijk de bouwsector, de (extensieve)
alternatief verdienmodel voor de betreffende agrariërs. Nader (praktijk)onderzoek zal uit moeten wijzen of nieuwe
agrarische sector en de natuur biedt dit nieuwe landschap bij uitstek kansen voor meer biodiversiteit en nieuwe agrarische producten. agrarische producten of zonnevelden de meest geschikte optie zijn.
Kansen die verloren gaan als gekozen wordt voor zonne-energieproductie.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
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173
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17582 Derde keer dat politiek/bestuur windmolens in ons Groene Hart te plaatsen. Niets van geleerd. Windmolens passen prima op zee. Pag.
11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen goede
onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed.
17585 Indiener vraagt zich af of het verstandig is om in Woerden hoge windmolens (>100m) en grote zonneparken te realiseren. Indiener
geeft aan dat windturbines niet mooi zijn in het landschap en wijst erop dat we niet goed weten wat effecten van geluid op gezondheid
zijn, ook al worden deze binnen wetgeving gerealiseerd. Indiener vindt dat met windturbines groot risico wordt aangegaan met
mogelijke gezondheidsproblemen door geluidproductie van windturbines en vraagt zich af wie in dat geval de verantwoordelijkheid
neemt. Daarnaast geeft indiener bij discussie over zonneakkers aan dat de gemeente al erg vol is en dat groene ruimte belangrijk is
voor gezondheid, klimaat adaptatie, insecten, biodiversiteit, waterberging, voedselproductie, opname CO2, productie van zuurstof, etc.
Indiener wijst erop dat zonneakkers veel ruimte innemen en beperkt energie opleveren alleen overdag en beperkt in de winter.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Zie reactie 170.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Alle vormen van duurzame energie zijn nodig om de Europese en nationale doelstellingen van 16% duurzame
Deze reactie geeft geen
opgewekte energie in 2023 te behalen. In het nationale Klimaat-akkoord is opgenomen dat ten minste 35 terawattuur aanleiding tot aanpassing van
(TWh) aan hernieuwbare energie op land gerealiseerd moet worden. De invulling hiervan zal waarschijnlijk
het Afwegingskader.
techniekneutraal zijn

In Nederland is windenergie één van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Bij windenergie
door middel van windturbines behoren de kosten per opgewekte kWh tot de laagste van alle duurzame opwekkingsvormen. Om aan de ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie op land te voldoen zal windenergie komende
jaren één van de meest kosteneffectieve wijzen om hernieuwbare energie te produceren zijn.

17585 Indiener adviseert om de vormen van energie opwek die geen ruimte innemen op nummer 1 te zetten in het proces, zodat er weinig of
geen effecten op leefomgeving zijn (zon op dak, daken van bedrijfspanden, parkeerterreinen, infrastructuur, water). Indiener wijst erop
dat wanneer meerdere huizen aan elkaar worden gekoppeld, dat deze ook meegenomen kunnen worden in de telling van de RES.
Kleinschaligheid van zonne-energie (zoals genoemd in Concept Afwegingskader) heeft volgens indiener weinig invloed op ruimte en
omgeving en kan met vele van zulke projecten een flink aandeel invullen.

In Nederland is het klimaatakkoord vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder
Deze reactie geeft geen
uitgewerkt in de RES. De gemeente Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken aanleiding tot aanpassing van
naar zonne- en windparken. Uit onderzoek en monitoring weten we dat meerdere energiebronnen nodig zijn. Er is al
het Afwegingskader.
veel zon-PV op de daken, maar er kunnen nog meer daken worden ingezet voor zon. Dan nog is de energievraag zo
groot dat ook grondgebonden zon en wind nodig zijn. Om een voorbeeld uit uw vraag te voren te halen, een vergister
voor reststromen kan het beste worden ingezet om warmte te leveren in de vorm van groen gas. U heeft dus gelijk dat
Indiener vindt dat er wel windturbines mogen komen van 30 meter (het dubbele van aangegeven 15 meter hoog), omdat deze dan nog we moeten inzetten op vergisters, maar daarnaast zijn ook wind en zon nodig om duurzame energie te realiseren.
steeds weinig invloed hebben op het landschap maar wel meer opbrengen. Deze zullen volgens indiener wegvallen tussen bomen en
Vanuit netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig waarbij tijdens het proces
geluidsproductie wordt dan ook teniet gedaan. Ook zijn deze niet hoger dan stroommasten en kerktorens. Indiener vindt dit een mooie tijdens het afwegingskader de Reijerscop naar voren is gekomen als geschikte locatie voor windenergie. en zijn er
aanvulling op zonnedaken die ‘s nachts en in winter weinig productief zijn.
bovendien geschikte locaties voor zonne-energie in de gemeente Woerden.

Indiener dat er meer naar andere vormen van energie moet worden gekeken, zoals uit mest, rioolzuiveringen, biomassa uit reststromen
en groenafval en thermische energie. Volgens indiener zijn dit bewezen technieken die minimaal benoemd worden maar maximaal
benut moeten worden omdat deze geen beslag leggen op ruimte, weinig (gezondheids-)effecten geven op omgeving en daarmee ook
maatschappelijk geaccepteerd worden. Ook moet volgens de indiener op de lange termijn meer gekeken worden naar de inzet van
thorium en kernenergie.

173

17585 Indiener vind het goed dat gemeente inwoners om input vraagt, maar indiener vindt het haast onmogelijk om reactie te geven omdat
het veel informatie is en het onderwerp ver van de indiener af staat. Indiener vindt participatie proces hoe die nu gevoerd is van weinig
waarde omdat uitkomsten bepaald worden door kleine groep inwoners. Indiener verwacht dat in de toekomst veel actiegroepen en
bezwaren zullen vormen wanneer inwoners merken dat plannen dicht bij omgeving van inwoners gaat komen.

We hebben als gemeente ons best gedaan om de informatie zo te presenteren zodat iedereen mee kan praten over dit Deze reactie geeft geen
onderwerp. Dat hebben we gedaan door de impact op de eigen leefomgeving zo helder mogelijk te maken. Ook dan is aanleiding tot aanpassing van
ons bekend dat niet iedereen mee wil doen aan dit proces en dat we dus geen representatieve groep hebben die met het Afwegingskader.
ons meedacht. Wel hebben we ook geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende mensen te spreken, bijvoorbeeld op
straat. Dat is in veel fases van het proces gelukt, ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen. Wat we voor
het proces belangrijk vonden is dat zoveel mogelijk gezichtspunten en argumenten zichtbaar werden in het
participatieproces. We zijn ervan overtuigd dat dat gelukt is, en dat we die argumenten hebben kunnen meewegen in
het uiteindelijke afwegingskader.

174

17588 1.Indiener gee aan dat de gemeente pretendeert een duurzaam beleid te voeren. Indiener vind het een essen eel onderdeel
daarvan om een diervriendelijke en vooral insectvriendelijke omgeving te creëren. Indiener geeft aan dat grote projecten met
windturbines helemaal geen zin hebben, omdat er van dier- en insectvriendelijke omgeving weinig terecht komt. Volgens indiener, is er
slecht berm-, maai- en kapbeleid, overal vervuiling in water en sloten (’s Gravensloot), kale parken (Westdampark). Dit kan beter
volgens indiener.
2.Indiener gee aan dat er veel vogelslachtoﬀers vallen bij windturbines, dus dat deze niet geplaatst moeten worden in vliegroutes
van vogels. Advies hierover dient volgens indiener te worden ingewonnen bij Vogelbescherming.
3.Indiener vindt het niet goed wanneer er zonnecollectoren in weilanden en sloten komen. Indiener vind dat er meer gebruik gemaakt
moet worden van (platte) daken van kantoren en industrie, scholen, boerderijen. Het argument dat daken niet altijd sterk genoeg zijn
om het gewicht te dragen vind indiener zwak: dat moet op te lossen zijn.
4.Indiener vindt dat er belangrijke winst kan behaald worden door beperken van overma g en zinloos gebruik van energie en
grondstoffen en vraagt zich af of de gemeente zich daar ook mee bezighoudt.
5.Indiener gee aan niet alles te hebben gelezen, maar dat veel van de technische aspecten en kaarten voor indiener niet te volgen
zijn. Indiener geeft aan dat als er veel onkunde blijkt uit opmerkingen dat dat betekent dat informatievoorziening onvoldoende is.
Indiener heeft behoefte aan helder overzicht, zodat het voor een leek te begrijpen is. Geen behoefte aan filmpjes of podcasts, maar
gewoon een artikel om te lezen.

In het afwegingskader wordt ingezet op zon op dak. Echter zon op dak is niet alleen genoeg om aan het klimaatakkoord Deze reactie geeft geen
en de bijdragen aan de RES U16 te voldoen. Hierom zet de gemeente Woerden ook in op windparken en zonneparken. aanleiding tot aanpassing van
Het klopt dat er bij windmolens vogelslachtoffers veroorzaken. Voordat een windpark wordt vergund zal hierom ook
het Afwegingskader.
een ecologisch onderzoek plaatsvinden om te kijken of er wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving. We hebben
als gemeente ons best gedaan om de informatie zo te presenteren zodat iedereen mee kan praten over dit onderwerp.
Dat hebben we gedaan door de impact op de eigen leefomgeving zo helder mogelijk te maken. Daarbij hebben we
selecties moeten maken en dan blijft het veel informatie. We hebben onder meer door een Energy Cafe en door
informatie te geven op verschillende avonden geprobeerd zo gericht mogelijk informatie te geven en eventuele vragen
te beantwoorden. Veel van die informatie is nog terug te vinden op de website van de gemeente Woerden.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Pagina 50 van 56

Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

175

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
175. 17592 Tweede reactie: in vorige brief alles weerlegd. Indiener vindt dat er meer gereflecteerd moet worden op de gang van zaken. Indiener
1
geeft aan dat RES wankel is en belangrijkste aspect is voorzorgsprincipe in de grondwet. Daar wordt volgens indiener door Nederlandse
overheid onvoldoende invulling aan gegeven.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De regionale energiestrategie is een afspraak uit het klimaatakkoord, dat een wettelijke basis heeft gekregen in de
Klimaatwet. De gemeenteraad van Woerden heeft besloten dat zij zelf bepaalt welke bijdrage ze tot 2030 wil leveren
aan de regionale energiestrategie middels het Afwegingskader. De gemeenteraad is bevoegd om ruimtelijk beleid voor
haar grondgebied te ontwikkelen.
175. 17592 Indiener wijst op bijgevoegde brief van huisartsen over gezondheidseffecten van windturbines. Hierin staat dat geluidsnormen zijn
Volgens het advies van de ODRU en de GGDrU is er geen reden aan te nemen dat er een samenhang is tussen
2
gebaseerd op veel lagere turbines en op gemiddelden, daardoor zijn dit de slechtste normen in Europa. Veel mensen leiden aan
geluidshinder en hoogte van een windturbines. De Nederlandse geluidssystematiek gaat uit van gemiddelden. De wijze
slaapproblemen en andere gezondheidsklachten. Ook wijst de brief op onderzoek audioloog De Laat / gezondheidseffecten van
waarop de normen voor windturbines zijn bepaald wijken daarin niet af van de wijze waarop geluidsnormen voor
laagfrequent en infrasoon geluid en onduidelijkheid over gevolgen hersenontwikkeling kinderen door windturbinegeluid. RIVM-rapport andere activiteiten zijn bepaald. Literatuuronderzoek is een eerste stap in het leveren van informatie ten behoeve van
“Gezondheidseffecten van windturbinegeluid: een update” is volgens indiener verouderd en onvolledig.
besluitvorming op basis van wetenschappelijk bewijs. De nadruk ligt hierbij op het gebruik van bewijs uit onderzoek
met een adequate onderzoeksopzet en uitvoering. Het RIVM heeft de studies die sinds 2017 gepubliceerd zijn in de
wetenschappelijke literatuur en die aan de wetenschappelijk kwaliteitseisen voldoen betrokken in haar
literatuuronderzoek (van Kamp van den Berg, 2021, bladzijde 68).
De meeste studies gaan over hinder en slaapverstoring. Deze effecten vat het RIVM, in lijn met de WHO definitie van
gezondheid, op als nadelige gezondheidseffecten. Deze studies vormen volgens het RIVM een goede basis voor het
schatten van de gezondheidseffecten.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

175

175. 17592 Indiener wijst erop dat regelgeving m.b.t. windturbines niet voldoende beschermt tegen gezondheids- en milieuschade. Bij
3
beroepszaken bij Raad van State zijn vragen opgeworpen aangaande de plicht tot uitvoering van de EU-richtlijnen bij de planning van
windturbineparken. Indiener wijst erop dat Woerden strengere normen hanteert (500m), maar dat het niet om afstand gaat maar om
decibellen. Indiener wijst erop dat afstand vergroten niet helpt tegen laagfrequent geluid en wijst op klachten bij windpark Spui en N33.
Indiener is geschokt dat gemeente er rekening mee houdt dat mensen last zullen krijgen. Indiener geeft aan dat Nederland te klein is
voor grote windturbines en wijst erop dat in kaart moet worden gebracht hoeveel inwoners binnen 10x masthoogte (laagfrequent)
geluidsoverlast zullen ervaren.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader

175

175. 17592 Indiener vindt dat ruimtelijk beleid beter moet worden afgestemd. Er vindt nu te veel verrommeling plaats. Indiener vindt het een
4
bewijs van versnippering en gebrek aan regie op het totale plaatje dat er wordt aangegeven dat afstemming verantwoordelijkheid is
van de Rijksoverheid.

175

175. 17592 Indiener geeft aan dat representativiteit geen doel participatieproces was maar de betrokken groep inwoners is wel bepalend. Proces is
5
erg sturend volgens indiener. Indiener vraagt of er een referendum wordt gehouden wanneer de plannen concreet worden. Indiener
vindt dat het afwegingskader te ingewikkeld is geschreven. Indiener wijst erop dat er al afspraken worden gemaakt over locaties door
wethouders terwijl reactietijd nog bezig is. Indiener wijst erop dat alle zorgen van mensen worden weerlegd met argumenten (door
provincie en adviseurs) en dat er alleen wordt verwezen naar proces, regelgeving en klimaatdoelen. Indiener geeft aan door bezwaren
in het algemeen op deze wijze te weerleggen en te bagatelliseren, gaat u compleet voorbij aan de zorgen van bezwaarmakers. Indiener
wijst nogmaals op de verantwoordelijkheden. Tot slot vraagt indiener in welke zoekgebieden inwoners zijn benaderd, welk percentage
is benaderd en hoe ze zijn benaderd.

175

176

17616 Wij, als bewoners van de Korenmolen [nr] in Harmelen, willen bezwaar maken tegen het plaatsen van windturbines en zonnepaneelvelden langs de A12 bij Harmelen en Woerden oftewel op Woerdens grondgebied.

177

17617 Wij als bewoners Korenmolen [nr] Harmelen zijn tegen plaatsing windturbines. Liever zonnepanelen op bestaande panden industrie!
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De GGDrU geeft in haar advies aan dat de discussie over afstanden van windturbines naar woningen momenteel nog
volop in beweging is. Er gaan stemmen op om de Duitse norm van 1000 meter of 10 keer de tiphoogte van de
windturbine aan te houden als afstandsmaat, maar hiervoor is nog geen eenduidige wetenschappelijk onderbouwing.
Een onderdeel in deze discussie is de invloed van het door windturbines geproduceerde laagfrequent geluid op de
gezondheid.
Het RIVM concludeerde in een recente review (RIVM 2020-0214) dat laag frequent geluid niet tot extra hinder leidt ten
opzichte van het niet laag frequente geluid. Voor andere
gezondheidseffecten bleek geen eenduidige wetenschappelijke bewijs.
Om bovenstaande redenen adviseert de GGD vooralsnog de WHO richtlijn aan te
houden. Het college volgt het advies van de GGD. We hebben de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan
de klimaatdoelen van 2030. Daarbij dienen wij negatieve effecten, zoals geluidhinder, zoveel mogelijk te beperken. Dat
doen wij door de strengere WHO-richtlijnen te volgen.
Gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren samen met Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater een gezamenlijke
Omgevingsagenda Lopikerwaard opgesteld. Deze is in 2020 vastgesteld. De in het Afwegingskader voorgestelde
zoekgebieden voor wind- en zonne-energie in de Lopikerwaard zijn ambtelijk en bestuurlijk afgestemd. Het is aan de
raden om te bepalen of zij instemmen met deze voorgestelde zoekgebieden. De verantwoordelijkheden van de
rijksoverheid vallen buiten de reikwijdte van dit Afwegingskader.

Deze reactie leidt met het
advies van GGDrU en ODRU
tot aanpassing van het
Afwegingskader voor
geclusterde woningen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader

Het participatieproces heeft plaats gevonden binnen de door de raad meegegeven kaders. Het college heeft nog geen Deze reactie geeft geen
afspraken over zoekgebieden gemaakt, wel heeft het college de stand van zaken besproken met buurgemeenten,
aanleiding tot aanpassing van
provincie en de bestuurlijke trekker van de RES-U16. Daarbij is telkens het voorbehoud gemaakt dat het aan de raad is het Afwegingskader
om de daadwerkelijk keuze te maken ten aanzien van de hoogte van de opgave voor 2030 en ten aanzien van de
daarvoor aan te wijzen zoekgebieden. Het college heeft zowel inhoudelijk als procesmatig zo goed als mogelijk
antwoord gegeven op vragen die tijdens het participatieproces zijn ingebracht. Het college heeft vele zorgen van
bezwaarmakers gehoord. Zowel ten aanzien van het mogelijk effect van windturbines op gezondheid en ruimtelijke
kwaliteit, als ten aanzien van de zorgen over klimaatverandering en het te langzaam gaan van de uitbreiding van het
aandeel duurzame elektriciteit in gemeente Woerden. Het college heeft deze verschillende bezwaren gewogen in
verwerkt in het Afwegingskader.
We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Op basis van het
capaciteit van het energienetwerk is gekozen voor een energiemix van windturbines en zonne-energie, waar na een
lang proces een zoekzone is aangewezen voor windturbines langs de A12. Wij zien geen reden om de prioritisering aan
te passen.
We nemen akte van uw opmerking dat u tegen het plaatsen bent van Windmolens in de Reijerscop. Op basis van het
capaciteit van het energienetwerk is gekozen voor een energiemix van windturbines en zonne-energie, waar na een
lang proces een zoekzone is aangewezen voor windturbines langs de A12. Wij zien geen reden om de prioritisering aan
te passen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
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178

178

179

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
178. 17618 Indiener vindt dat energiebesparing en ‘no regret’ maatregelen (zoals zon op dak) hoogste prioriteit moeten krijgen. Daarnaast
1
energieopwekking in het buitengebied, via windturbines en zonnevelden. Om zo min mogelijk schade aan te richten, pleit indiener voor
energievoorziening die ‘drievoudig duurzaam is’:
-Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om jdig het klimaatdoelen te bereiken.
-Zorgvuldige inpassing met oog voor natuur- en landschapswaarde en leefomgeving (meest kwetsbare gebieden zoveel mogelijk
ontzien; zoveel mogelijk ecologische en landschappelijke waarde toevoegen bij andere energieprojecten).
-Par cipa e: betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming; eerlijke verdeling van lusten en lasten; een
gelijkwaardige samenwerking met de lokale omgeving en streven naar (minimaal) 50% lokaal eigendom en zeggenschap.
Indiener vindt dat gemeente al goed bezig is en verwijst naar enkele documenten die helpen bij betere uitwerking.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

Energiebesparing valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. Het college deelt de mening dat zon op dak de
hoogste prioriteit moet krijgen. Om te komen tot de door reageerder genoemde zorgvuldige landschappelijke
inpassing met participatie van omwonenden en andere stakeholders heeft de gemeente de procestrechter opgesteld.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot toevoeging van
een verwijzing in de
procestrechter naar de
genoemde handreikingen en
Energietuinen als manier om
te komen tot een
multifunctioneel
energieproject tot stand te
brengen.

178. 17618 -De handreiking Natuur & Landschap in de RES bevat aanbevelingen voor sturing op loca ekeuzes en randvoorwaarden op basis van
de aanwezige kwaliteiten van natuur en landschap. Indiener vraagt extra aandacht voor:
2
•Cumula eve eﬀecten van alle afzonderlijke energieprojecten (en monitoring): hoe ga je om met project overs jgende en onvoorziene
schade?
•Organisa e van gebiedsprocessen
•Integrale gebiedsontwikkeling
•De weidevogelgebieden: gebiedsvreemde en opgaande structuren (waaronder windturbines en zonnevelden) staan op gespannen voet
met weidevogels. Hoe zorg je ervoor dat deze gebieden minimaal dezelfde kwaliteit behouden?
-Een kansenkaart met uitnodigingskader is volgens indiener een geschikt instrument om regie te houden op loca es voor
zonnevelden. Gemeente moet ervoor zorgen dat de gestelde ontwerpcriteria/randvoorwaarden daadwerkelijk leiden tot kwalitatief
hoogstaande projecten door initiatieven te meten met puntensysteem. Indiener verwijst naar procedure van Wijk bij Duurstede in 2020
en Constructieve Zonneladder.
-Indiener vindt het posi ef dat er veel is uitgewerkt m.b.t. proces- en ﬁnanciële par cipa e. Indiener verwijst naar Handreiking
Participatie: Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners.
-Indiener wijst erop dat energieprojecten mul func oneel kunnen worden ingericht: combina es met natuurontwikkeling, recrea e,
educatie, landbouw. Uiteraard gebaseerd op wat de lokale gemeenschap aan wensen en zorgen heeft. Indiener verwijst naar:
Energietuinen.
17620 Veel weerstand gebleken in het dorpsoverleg, op het proces en op windturbines en grootschalige zonnevelden. Proces: dat wat is
besproken met inwoners is niet terug vinden in het concept-afwegingskader. Geen grote windturbines in de polder Reijerscop en vlak
bij woningen. Geen draagvlak en draagt niet bij aan vertrouwen. Niets van de wensen terug te vinden is onbevredigend en
teleurstellend. Plaatsen van grote windturbines levert grote onrust: ontsierend en gevolgen gezondheid mens en dier. Toch kijken naar
alternatieven en het op grote schaal plaatsen van zon op dak en geluidswallen. PvA alternatieven ontbreekt. Gekeken naar
gezondheidsapecten, maar niet naar samenhang met andere ontwikkeling in Harmelen (uitbreiding woningbouw en industriegebied,
toenemende overlast van A12). Zonnepanelenvelden doen ernstig afbreuk aan karakter Groene Hart. Geschrokken van de weerstand
en vragen in overweging te nemen meer tijd te nemen voor definitieve besluiten en onderzoek naar minder belastende alternatieven
voor milieu en gezondheid.

Om te komen tot de door reageerder genoemde zorgvuldige landschappelijke inpassing met participatie van
omwonenden en andere stakeholders heeft de gemeente de procestrechter opgesteld. De gemeente zal hierin een
verwijzing opnemen naar de genoemde handreikingen van de NMU en naar Energietuinen.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot toevoeging van
een verwijzing in de
procestrechter naar de
genoemde handreikingen en
Energietuinen als manier om
te komen tot een
multifunctioneel
energieproject tot stand te
brengen.

De weerstand tegen grote windmolens heeft ons zeker bereikt. Tegelijkertijd laat de opgave van de energietransitie
het niet toe om de hele gemeente uit te sluiten van windenergie. Daarom is zorgvuldig gekeken welke gebieden daar
eventueel wel voor in aanmerking komen, en onder welke voorwaarden dan. Mogelijke gezondheidseffecten van
windturbines zijn daar een belangrijk onderdeel van geweest. Op basis van advies GGDrU en ODRU kiest de gemeente
ervoor om de WHO-richtlijnen voor geluid van windturbines te hanteren (45 decibel) in plaats van de landelijke
geluidsnorm (47 decibel) De WHO-richtlijnen zijn omgezet in een minmale afstand tot woningen van 500 meter. De
gemeente erkent dat ook zonnevelden een grote landschappelijke impact kunnen hebben, dat is een van de redenen
om een mix van wind- en zonne-energie voor te stellen.

Deze reactie geeft samen met
de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

180

18143 Pag. 11 van concept-afwegingskader over afstand windmolens-woningen: tien keer de tiphoogte of 500 m van een zonneveld. Geen
goede onderbouwing van deze wijziging en daarom enkele vragen. Norm 500 m tot woningen is niet goed. AANVULLEND: zijn wel
geinteresseerd in zonnevelden en zonnepanelen op daken. En willen graag geïnformeerd worden in de stand van zaken.

Zie reactie 7. Verder geldt dat het afwegingskader vol inzet op wind op dak en zonnevelden. Wanneer deze
Deze reactie geeft samen met
gerealiseerd worden bij u in de buurt zal u worden geinformeerd door middel van de normale communicatiemiddelen. de adviezen van GGDrU en
ODRU reden tot aanpassing
van het Afwegingskader,
waarbij aanvullende
voorwaarden worden gesteld
bij geclusterde woningen.

181

18257 Wij zijn tegen de plaatsing van windturbines

Wij nemen akte van uw opmerking dat u geen windpark wilt in Woerden. In Nederland is het klimaatakkoord
vastgesteld waarin bepaalde doelen zijn vastgesteld. De doelen worden verder uitgewerkt in de RES. De gemeente
Woerden heeft zich gecommiteerd aan de RES waarin momenteel wordt gekeken naar zonne- en windparken. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

182

182. 18270 -Indiener wijst erop dat onder "Algemene voorwaarden Wind Technisch" staat dat als vuistregel een afstand van 300 meter bij losse
Het college neemt in het nieuwe voorstel op dat de afstand tot losse woningen ten minste 500 meter dient te zijn.
1
bebouwing wordt gehanteerd en 500 meter voor woonkernen. “Gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter Voor geclusterde woningen wordt een bandbreedte van 500-800 meter gehanteerd. Binnen deze bandbreedte zijn
bij losse bebouwing en 500 meter bij woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken." Indiener wijst erop dat 500m bij
windtubines mogelijk als omwonenden en initiatiefnemers daar onderling afspraken over weten te maken.
woonkernen niet is vergroot en dat de tekst daardoor onduidelijk is. Of van de 500 dus bijv. 1000 of 1500 mtr. maken.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie leidt met het
advies van GGDrU en ODRU
tot aanpassing van het
Afwegingskader voor
geclusterde woningen.
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Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
182. 18270 -Op pg. 26 staat "Als uitgangspunt voor het open landschap wordt voor windenergie gedacht aan 1.000 / 1.500 m van een
2
windturbine," Hier staat dus (wel) 1000/1500 mtr. Wel behoorlijk verschil die 1000 of 1500 mtr. Indiener vindt dat er een keuze moet
worden gemaakt.

Antwoord

182

182. 18270 -Onder "Ruimtelijk": Er is voorkeur voor rijopstelling. Indiener vraagt zich af of er ook geen clustervorming mag komen bij kleine
3
windmolens tot 15m, wanneer indiener met één of meerdere buren bij de boerderij naast elkaar zo'n molen (of enkele molens) van
15m wil plaatsen.
-Op pg. 16 staat "Kleinschalige windmolens voor eigen gebruik o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel o Er mag geen rij-opstelling
worden gerealiseerd". Dit is volgens indiener tegenstrijdig. Eerder staat aangegeven 'geen cluster'.

182

182. 18270 -Op pg. 9 mist het woord ‘te’ tussen ‘rekening’ en ‘houden met Wet Bodembescherming…’.
4

In het Afwegingskader is dit verhelderd door de regels voor kleinschalige windmolens bij de algemene ruimtelijke
regels op te nemen en te stellen dat deze algemeen worden toegestaan bij boerenerven en lintbebouwing. Deze
windmolens moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
o Maximaal 1 kleine windmolen per perceel
o Er mag geen rij-opstelling worden gerealiseerd, tenzij dit zorgt voor een betere
landschappelijke inpassing
o De windmolens moeten in principe in het bouwblok worden gerealiseerd.
Het college is indiener erkentelijk voor de scherpe blik. De schrijffout is aangepast.

182

182. 18270 -Op pg. 9 staat "Hierbij geldt dat bij open landschappen de omheining niet boven de 1,5 m uit dient te komen. " Indiener vraagt zich af
5
of omheining 2,5m hoog wordt wanneer toestemming wordt verkregen voor 2,5m hoge panelen.

182

182. 18270 -Op pg. 11 staat " Voor de loca es 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.” Indiener vraagt of laatste deel niet moet zijn: 'rondom
6
de fysieke bebouwing'.

182

182. 18270 - Op pg. 23 een tikfout: "3. Een uitgebreid tplan,".
7

182

Aanpassing afwegingskader

Het college deelt uw mening dat 1000 of 1500 meter een wezenlijk verschil maakt. Tegelijkertijd hangt de omvang van Deze reactie geeft geen
het gebied van direct omwonenden naar mening van het college af van de lokale omstandigheden. Deze kunnen
aanleiding tot aanpassing van
verschillen per zoekgebied. Om die reden vind het college het onwenselijk om hierin binnen het Afwegingskader een het Afwegingskader.
scherpe keuze te maken. Een nadere afbakening kan gemaakt worden binnen het gebiedsproces.

Of de omheining rondom een zonneveld van 2,5 meter hoog ook 2,5 meter hoog wordt valt niet op voorhand te
zeggen. Initiatiefnemers moeten een landschappelijk inpassingsplan maken voor een zonneveld. Dit landschappelijk
inpassingsplan wordt beoordeeld door de gemeente, waarbij advies gevraagd wordt aan de commissie Ruimtelijke
kwaliteit en Erfgoed.
Het college is van mening dat de bestaande tekst helder genoeg is.

Het college is indiener erkentelijk voor de scherpe blik. De schrijffout is aangepast.

Deze aanpassing leidt tot
aanpassing aan het
Afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding
tot herstel van de genoemde
typefout.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft aanleiding
tot herstel van de genoemde
typefout.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.
Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader

183

18271 Stuurt de oproep om alsnog aan gemeente Woerden te laten weten bezwaar te maken aan ons door (maar hij maakt geen
daadwerkelijk bezwaar). Intentie is bezwaar maken, neem ik aan.

De gemeente neemt dit er kennisgeving aan.

184

18281 Grote zorgen om forse en negatieve impact op woon- en leefomgeving Harmelen. Tempo besluitvorming onverwacht versneld. Grote
en niet te accepteren zorgen om vier windturbines van 240 m hoog: impact op leefomgeving, gevolgen gezondheid door effect van
slagschaduw en geluid, financiele gevolgen zoals waardevermindering onroerend goed. Overleg met gemeente duidelijk tekort
geschoten en voelen ons overvallen en onvoldoende betrokken. Bewoners worden niet serieus genomen door slecht onderhoud wijk
en mislukt plan Avontuur Natuur.

185

16740 Is tegen het volbouwen van ons kleine land en het Groene Hart met windturbines. Dan liever huizen met zonnepanelen.

Het onderhoud van de wijk en het plan Avontuur Natuur vallen buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. Het
college is van mening dat de versnelling tijdig is gecommuniceerd met zowel de raad als inwoners. Het
participatieproces is begin 2020 begonnen. De inbreng van inwoners is daarbij zeer serieus genomen en heeft samen
met de technische analyse, ruimtelijke visie en ontwikkelingen bij buurgemeenten geleid tot het conceptAfwegingskader. Naar aanleiding van de zorgen in onder andere Harmelen bouwt het college een gebiedsproces in,
waarin samen met direct omwonenden en andere belanghebbenden aanvullende voorwaarden geformuleerd kunnen
worden.
Zon op dak heeft prioriteit in het afwegingskader. Het college wil daar op inzetten en werkt hierbij samen met
Deze reactie geeft geen
provincie, gebiedscommissie West-Utrecht en Stedin. De gemeente heeft een subsidieregeling voor lokale energieaanleiding tot aanpassing van
initiatieven. Subsidie voor plaatsing van de zonnepanelen zelf is een landelijke aangelegenheid. Een deel van de daken het Afwegingskader.
is echter niet geschikt voor zonnepanelen door bv. ligging t.o.v. de zon, schaduwwerking of dakconstructie. In de
handreiking RES is vastgelegd dat enkel zonnestroominstallaties vanaf 15 kWp (ong 50 panelen) meetellen. Vanuit
netwerk, maatschappelijke kosten en seizoensbalans is mix van zon en wind nodig.

GGD GGD 21318 GGD Utrecht adviseert om in relatie tot windturbines de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken door de WHO
1
richtlijn (Lden 45 dB) na te streven en voornamelijk voor woonkernen een nog lager geluidsniveau te ambiëren. Mede door het
specifieke karakter van windturbinegeluid zal bij ongeveer 10% van bevolking ernstige geluidshinder worden verwacht, zelfs wanneer
de strengere WHO richtlijn wordt gevolgd. Door vooral nabij woonkernen aan de veilige kant te gaan zitten kan het aantal mensen met
hinder worden beperkt. Dit advies is strenger dan de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van windturbines voorschrijft (Lden 47 dB
en Lnight 41 dB), maar vormt een betere bescherming tegen mogelijke gezondheidseffecten van windturbinegeluid.

De gemeente dankt de GGDrU voor haar advies en zal een aanvullende afstand van 800 meter voor geclusterde
woningen opnemen in het Afwegingskader. Waarbij direct omwonenden en initiatiefnemers tijdens het gebiedsproces
samen kunnen komen tot een voorstel om windturbines in de zone tussen 500 en 800 meter van geclusterde
woningen te plaatsen.

Dit advies geeft aanleiding tot
wijziging van het
Afwegingskader, waarbij er
aanvullende voorwaarden
komen voor windturbines bij
geclusterde woningen.

GGD GGD 21318 Daarnaast adviseert de GGD om bij de keuze van het type turbine rekening te houden met de best beschikbare technieken ten aanzien De gemeente dankt de GGD voor haar advies. De gemeente beoogt deze punten mee te nemen bij de beoordeling van Dit advies geeft geen
2
van geluidreductie en tevens rekening te houden met mogelijke overlast van randapparatuur/transformatoren ten behoeve van de
initiatieven.
aanleiding tot aanpassing van
energiedistributie.
het Afwegingskader.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
Antwoord
nr. D/21/
0
GGD GGD 21318 In het concept afwegingskader wordt, in overeenstemming met het GGD advies, rekening gehouden met niet-akoestische factoren die De gemeente dankt de GGD voor de bevestiging dat het Afwegingskader in overeenstemming is met het eerdere
3
een rol spelen bij de uiteindelijke hinderbeleving. Er is oog voor het participatieproces en vroegtijdige communicatie met omwonenden advies van de GGD met betrekking tot niet-akoestische factoren die een rol spelen bij uiteindelijke hinderbeleving.
(§1.3 Toelichting op het participatietraject en §3.3 De betrokkenheid van bewoners), ruimtelijke inpassing (§2.1 Algemene
voorwaarden; ruimtelijk), inspraak en eigenaarschap (§ 2.1 Algemene voorwaarden; Financieel) en mogelijkheden om de opbrengsten
ten goede te laten komen van verbetering van de leefomgeving (§3.4 Financiële participatie). Bovenstaande factoren zijn van invloed
op de houding van burgers ten aanzien van initiatieven op het gebied van opwekking van duurzame energie en daarmee uiteindelijk
ook op de perceptie van hinder.

Aanpassing afwegingskader

ODR ODR 21319 ODRU adviseert het afwegingskader aan te passen mb.t. aspect Geluid. Overige mileuthema’s zijn niet nader getoetst. Bij concrete
De gemeente dankt de ODRU voor haar inbreng en zal de genoemde passage aanpassen.
U
U1
plannen dienen deze ook beoordeeld te worden. Op bladzijde 8, paragraaf “Algemene voorwaarden Wind – technisch”, is aangegeven
dat de gemeente Woerden ervoor heeft gekozen om een strengere geluidsnorm te hanteren dan wettelijk is opgelegd. Deze
formulering is onjuist. De wettelijke geluidsnorm is Lden 47 dB op gevels van woningen. Slechts in bijzondere omstandigheden, zoals bij
plaatsing in een stiltegebied, kan de gemeente de geluidsnorm door middel van een “maatwerkvoorschrift” naar beneden bijstellen.
Wel zal, door bij de locatiekeuze meer afstand aan te houden tussen windturbine en woningen, worden gezorgd dat het geluidsniveau
in de praktijk lager zal zijn dan de wettelijke norm van 47 dB. Door middel van een akoestisch onderzoek kan bij een specifieke
locatiekeuze vrij nauwkeurig worden berekend welk geluidsniveau zal optreden op gevels van woningen.

Dit advies geeft aanleiding tot
aanpassing van de
formulering in het
Afwegingskader.

ODR ODR 21319 Aangegeven is (citaat): “In de bijlage Restricties wordt uitgelegd dat de wettelijke geluidsnorm voor geluid door windturbines (47
U
U2
dB(Lden)) is te vertalen naar een afstand van 300 meter bij losse bebouwing en 500 meter voor woonkernen”. Formulering is onjuist,
want dit zal dan inhouden dat bij woonkernen er strengere normen (Lden) gelden dan bij losse bebouwing. En dat is niet het geval.
ODRU wijst erop dat wettelijke geluidsnorm van 47 dB is sowieso moeilijk te vertalen naar een “afstandsnorm”. De geluidemissie van
een windturbine is namelijk van diverse factoren afhankelijk. Als vuistregel voor een nieuwe windturbine kan een afstand van 350 tot
400 meter worden aangehouden om te kunnen voldoen aan een Lden waarde van 47 dB. Dit geldt voor zowel individuele woningen in
landelijk gebied als voor woningen aan de rand van woonwijken.

De gemeente dankt de ODRU voor haar inbreng en zal de genoemde passage aanpassen.

Dit advies geeft aanleiding tot
aanpassing van de
formulering in het
Afwegingskader.

ODR ODR 21319 Aangegeven is “gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse bebouwing en 500 meter bij
U
U3
woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken”. In een eerder advies hebben wij geadviseerd om uit te gaan van een
minimale afstand tussen windturbine en verspreid liggende woningen van 500 meter. Deze afstand komt namelijk ongeveer overeen
met een geluidsbelasting van 45 dB (Lden) en dat sluit goed aan bij het advies van de WHO (World Health Organisation) aan overheden,
om het geluidsniveau van windturbines te reduceren tot ten hoogste Lden 45 dB. Verder hebben wij in ons eerdere advies aangegeven
om een afstand van tenminste 800 meter aan te houden tot woongebieden (woonwijken, buurtschappen en lintbebouwing met
woningen op korte afstand van elkaar). De reden is dat bij een afstand van 500 meter moet worden uitgegaan van ca. 5% ernstig
gehinderden. Dit betreft ernstige hinder in de woning zelf, niet in de buitenruimte. Worden windturbines geplaatst op 500 meter van
de randen van woonwijken, dan leidt voorgenoemd percentage in woonwijken tot een groot aantal (ernstig) geluidgehinderden. Bij een
afstand van 800 meter daalt het aantal ernstig gehinderden naar ca 2,5%, dat is dus een halvering ten opzichte van een afstand van 500
meter.

De gemeente dankt de ODRU voor haar advies en zal een aanvullende afstand van 800 meter voor geclusterde
woningen opnemen in het Afwegingskader. Waarbij direct omwonenden en initiatiefnemers tijdens het gebiedsproces
samen kunnen komen tot een voorstel om windturbines in de zone tussen 500 en 800 meter van geclusterde
woningen te plaatsen.

Dit advies geeft aanleiding tot
wijziging van het
Afwegingskader, waarbij er
aanvullende voorwaarden
komen voor windturbines bij
geclusterde woningen.

Dit advies geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

ODR ODR 21319 Aangegeven is dat kleine windmolens met een rotordiameter gelijk of groter dan 2 meter vallen onder de regelgeving van het
De gemeente dankt de ODRU voor haar inbreng en zal de genoemde passage aanpassen.
U
U4
Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit is juist, maar ook de meest hoge windturbines (tiphoogte ruim hoger dan 200 meter), vallen onder
Activiteitenbesluit milieubeheer.
ODR ODR 21319 In bijlage 6 wordt ook gesproken over (minimaal) 500 meter tot alle woningen. Dit komt niet overeen met ons eerder advies over te aan
U
U5
te houden afstand tot woongebieden, zoals woonwijken. In de tabel is “geluidsnorm” aangegeven. Dit moet zijn: richtafstand. Verder is
aangegeven “300 meter vanaf gevel losse woonbebouwing” en “500 meter vanaf gevel woonkernen”. Dit is niet conform eerder advies.
Tenslotte wekt de tabel de suggestie dat met losse woonbebouwing ook wordt bedoeld: lintbebouwing waarbij woningen vrij dicht op
elkaar zijn gelegen. Wij zijn van mening dat met losse woonbebouwing wordt bedoeld: verspreid liggende woningen in de open ruimte.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx

Dit advies geeft aanleiding tot
aanpassing van de
formulering in het
Afwegingskader.
De gemeente dankt de ODRU voor haar advies en zal een aanvullende afstand van 800 meter voor geclusterde
Dit advies geeft aanleiding tot
woningen opnemen in het Afwegingskader. Waarbij direct omwonenden en initiatiefnemers tijdens het gebiedsproces wijziging van het
samen kunnen komen tot een voorstel om windturbines in de zone tussen 500 en 800 meter van geclusterde
Afwegingskader, waarbij er
woningen te plaatsen.
aanvullende voorwaarden
komen voor windturbines bij
geclusterde woningen.
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Rk&E Rk& 21323 In vervolg op de bespreking in september wordt de commissie bijgepraat over de ontwikkelingen. Er wordt nadrukkelijk samenwerking Het college dankt de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed voor haar advies en zegt toe de commissie te
E1
gezocht in de regio. Verder wordt rekening gehouden met koppelkansen zoals bodemdaling en Natura 2000. Ook de provinciaal
betrekken bij de gebiedsprocessen, en dan met name bij het ontwerpend onderzoek.
adviseur ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken is betrokken. Er is nog wel meer onderzoek nodig voor zowel zon als wind. Het
bestemmingsplan wordt niet eerder aangepast dan wanneer er voldaan kan worden aan de ruimtelijke voorwaarden. De commissie
adviseert een landschapsarchitect te betrekken voor de landschappelijke inpassing en vraagt of er een plicht tot landschappelijke
inpassing komt. Streetview achtige visualisaties worden momenteel gemaakt door de landschapsarchitect en stedenbouwkundige van
gemeente Woerden om een beter beeld van het geheel te krijgen. Provinciaal landschapsadviseur Paul Roncken wordt betrokken bij de
landschapsinrichting, zowel bij zon als bij wind. Hij is betrokken bij een pilot ontwerpatelier Lopikerwaard i.s.m. architectuurcentrum
Aorta. Het ligt in de bedoeling om zowel de commissie als MooiSticht bij het ontwerpend onderzoek te betrekken. Dat vraagt nog wel
de nodige tijd om tot een goed resultaat te komen. Zonnepanelen zo veel mogelijk op bestaande daken realiseren, hier wordt naar
coöperatieve samenwerking gekeken. Er loopt een pilot op Gerverscop. Commissie RKE concludeert dat de afwegingen zorgvuldig
worden gemaakt. De commissie blijft graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Graag een afzonderlijke bijeenkomst om meer
kennis en achtergrond op te doen.

Aanpassing afwegingskader

Rk&E Rk& 21590 Enkele opmerkingen van commissie:
E2
-Dat zoals eigenlijk al jd geldt, ‘ maatwerk’ en dat ‘schaal’ sleutelbegrippen zijn.
-Dat Woerdens cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger gebruikt zou moeten worden. Datzelfde geldt ook voor ‘panorama RES’.
Dat is een serie giskaarten met cultuur historische elementen (van eendenkooi tot buitenplaats) en karakteristieken per RES-regio, dus
ook voor U10/U16. Te ontsluiten via de website van de RCE.
-Dat in onze gemeente de kleinschaligheid van de polders met de boerderijlinten, het historische stadscentrum en het beschermde
dorpsgezicht geen transformatie tot een grootschalig, robuust energielandschap verdragen. Dat zou het karakter te zeer aantasten.
Datzelfde geldt voor de windmolens bij onze boerderijen voor eigen gebruik. Voor de geclusterde zonne-en windenregieparken geldt
een andere schaal en type landschap.
-De vraag of er gedacht wordt aan het inze en van houtwallen en hakhoutbosjes. Is het niet voor eigen gebruik, dan tot behouden of
herstellen of accentueren van bestaande landschappelijke structuren.
-De vraag of er gedacht is aan het instellen van een provinciaal of regionaal landschapsfonds waaruit een bijdrage voor aanleg cq.
herstel van historische landschapsstructuren kan worden gedaan. Kan bijdragen aan het benodigde draagvlak en het noodzakelijke
duwtje in de rug.
VRU VRU 21322 Aanvullend aan het concept afwegingskader adviseren wij om ook de hinder tijdens de bouwfase te beperken en/of dit mee te nemen
1
in het participatieproces. Daarnaast kan een deugdelijk klachtensysteem en de mogelijkheid om windturbines tijdelijk stil te zetten
tijdens de exploitatiefase verder bijdragen aan het reduceren van hinderbeleving.

Het college dankt de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed voor haar advies en de specifiekere opmerkingen. Het
is aan initiatiefnemers om een landschappelijke inpassing voor te stellen voor een specifiek project. Het college denkt
dat genoemde voorbeelden kunnen bijdragen aan een goede ruimtelijke inpassing. Bij specifieke projecten zal het
college de commissie vroegtijdig betrekken om goede advisering mogelijk te maken. Het college vind de suggestie van
uw commissie om op provinciaal of regionaal niveau na te denken over een landschapsfonds voor aanleg cq. herstel
van historische landschapsstructuren waardevol en neemt deze suggestie mee in het overleg binnen de Lopikerwaard.
Ten aanzien van de kleinschaligheid van de polders met de boerderijlinten is het college van mening dat veel van de
polders van gemeente Woerden zeer zeker kleinschalige elementen bevatten. Tegelijkertijd is de omvang van polders
zoals Reijerscop naar mening van het college niet kleinschalig. Het college is van mening dat hier in beperkte mate
mogelijkheden zijn voor grootschalig wind en zon zonder het kleinschalig karakter van de lintbebouwing aan te tasten.
De precieze mogelijkheden vergen aanvullen ontwerpend onderzoek.

Dit advies geeft aanleiding tot
aanpassing van het
Afwegingskader. De
genoemde onderliggers, te
weten de cultuurhistorische
waardenkaart van Woerden
en panorama RES zullen als
onderlegger worden
toegevoegd.

Hinder tijdens de bouwfase vormt onderdeel van de procestrechter, hier zullen tijdens het gebiedsproces afspraken
over gemaakt worden. De voorgestelde klachtenregeling zit als voorwaarde in het Afwegingskader, geregistreerde
klachten dienen eenmaal per jaar aan de gemeente verstrekt te worden. Een stilstandvoorziening kan onderdeel zijn
van de aanvullende eisen die voortkomen uit het gebiedsproces.

Deze reactie geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader

VRU VRU 21322 In algemene voorwaarden Wind zijn restricties beschreven voor veiligheid en milieu. Dit is nog niet gedaan voor Zon. VRU adviseert:
2
1.In de algemene uitgangspunten van het afwegingskader ook het aspect veiligheid hierin op te nemen naast al genoemde aspect
gezondheid. Met het oog op een duurzame ontwikkeling is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrecht voor deze suggestie. In de algemene voorwaarden wordt een
voorwaarde voor het aspect externe veiligheid toegevoegd zodat duidelijk is dat dit aspect een rol speelt bij de
afweging en invulling van locaties voor windenergie.

VRU VRU 21322 2.In de algemene voorwaarden wind op te nemen dat ini a efnemers vooraf inzichtelijk moet maken hoe:
3
a.zij het voorkomen en het beperken van de gevolgen van een ongewoon voorval als gevolg van haar wind ac viteit borgt.
b.zij borgt dat snel, eﬀec ef en veilig optreden van hulpdiensten bij een ongewoon voorval als gevolg van haar wind ac viteit mogelijk
is.
VRU kan hierover om advies worden gevraagd.

VRU VRU 21322 3.In de algemene voorwaarden zon op te nemen dat ini a efnemers vooraf inzichtelijk moet maken hoe:
4
a.zij het voorkomen en het beperken van de gevolgen van een ongewoon voorval als gevolg van haar zon ac viteit borgt.
b.zij borgt dat snel, eﬀec ef en veilig optreden van hulpdiensten bij een ongewoon voorval als gevolg van haar zon ac viteit mogelijk
is.
VRU kan hierover om advies worden gevraagd.
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Dit advies geeft geen
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader.

Deze reactie geeft
aanleiding om een
algemene voorwaarde voor
het aspect veiligheid toe te
voegen aan het
afwegingskader.
De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrechtvoor deze suggestie. Een windturbine moet voldoen aan de
Deze reactie geeft aanleiding
ontwerpeisen conform NEN-EN-IEC 61400-1. Wanneer aan deze ontwerpeisen wordt voldaan kunnen windturbines
om een algemene
onder alle weercondities veilig in werking zijn. Daarnaast gelden ontwerpeisen voor de het object als geheel
voorwaarde voor het aspect
(windturbine inclusief fundatie). Deze constructieve veiligheid moet worden aangetoond in het kader van de
veiligheid toe te voegen aan
omgevingsvergunning. Wanneer aan de ontwerpeisen wordt voldaan is er verder geen aanleiding om in te gaan op het het afwegingskader.
voorkomen van ongewone voorvallen of het beperken van de gevolgen ervan tijdens de exploitatiefase. Aan het
voorkomen van ongewone voorvallen tijdens de bouwfase wordt aandacht besteed in het bouwveiligheidsplan. Het is
niet nodig om hiervoor voorwaarden op te nemen in het beleidskader. Daarnaast geldt dat bereikbaarheid voor
hulpdiensten en bestrijding van incidenten voldoende aandacht moet krijgen tijdens de
omgevingsvergunningprocedure voor een windpark. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om dit onderwerp reeds
te agenderen, dit onderwerp wordt daarom toegevoegd aan het beleidskader.
De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrechtvoor deze suggestie. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid worden
op voorhand geen eisen gesteld aan grondgebonden zonneparken, daarvoor is geen wetgeving of beleid voorhanden.
Wel gelden generieke ontwerpeisen die mede vanuit het oogpunt van brandveiligheid worden gesteld. Deze eisen
hebben reeds een wettelijke grondslag zodat het niet nodig is om voor dit onderwerp aanvullende voorwaarden op te
nemen in het beleidskader. Bereikbaarheid voor hulpdiensten en bestrijding van incidenten is een onderwerp dat
voldoende aandacht moet krijgen tijdens de omgevingsvergunningprocedure. Het beleidskader biedt de mogelijkheid
om dit onderwerp reeds te agenderen, dit onderwerp wordt daarom toegevoegd aan het beleidskader.

Deze reactie geeft aanleiding
om een algemene
voorwaarde voor
zonneparken toe te voegen
aan het afwegingskader.
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Nota van antwoord schriftelijke reacties concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie Woerden
Nr.

Sub Join nr Reactie
nr. D/21/
0
VRU VRU 21322 4.VRU adviseert in de algemene voorwaarden zon op te nemen dat een lekspanning van zonneveld aantoonbaar geen nadelig eﬀect
5
heeft op de katodische bescherming van eventueel nabijgelegen aanwezige hogedruk aardgastransportleiding. De katodische
bescherming reduceert de corrosiesnelheid van staal van de hogedruk aardgastransportleiding tot nul. Wanneer de lekspanning van het
zonneveld een nadelige invloed heeft op de katodische bescherming bestaat het risico op het ontstaan corrosie met mogelijkheid tot
lekkages als gevolg. Om de veiligheid van de buisleiding te waarborgen mag een zonneveld geen nadelig effect hebben op de
katodische bescherming.

Antwoord

Aanpassing afwegingskader

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrechtvoor deze suggestie. Er zal een algemene voorwaarde voor
zonnevelden worden toegevoegd aan het afwegingskader dat advies moet worden ingewonnen bij de
leidingbeheerder, indien een zonnepark binnen 200 m van een gasleiding gelegen is.

Deze reactie geeft aanleiding
om een algemene
voorwaarde voor het aspect
veiligheid toe te voegen aan
het afwegingskader.

VRU VRU 21322 5.VRU wijst op aanwezigheid van hogedruk aardgasleiding ten zuiden van polder Reijerscop en adviseert aanwezigheid hiervan ook op
6
te nemen in Afwegingskader voor duidelijkheid naar burger. Daarnaast wordt geadviseerd zoekgebied visueel zichtbaar kunnen
verkleinen op basis van de veiligheidsafstanden die minimaal in acht moeten worden genomen tot de buisleiding.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrecht voor deze suggestie en zal dit zeker onder de aandacht brengen van
Deze reactie geeft geen
initiatiefnemers en in de bijlagen van het Afwegingskader. Het college past de visuele grootte van het zoekgebied niet aanleiding tot toevoeging van
aan.
de veiligheidscontour van
zonne-energie tot
buisleidingen aan het
bijlagenrapport van het
Afwegingskader
Het college zegt toe de VRU te betrekken bij de verdere uitwerking van voorwaarden aan initiatieven en bij de
Deze reactie geeft geen
vergunningverlening aan initiatieven.
aanleiding tot aanpassing van
het Afwegingskader

VRU VRU 21322 6.VRU adviseert de VRU te betrekken bij de verdere concrete uitwerking van de voorwaarden aan ini a even. VRU werkt samen met
7
veiligheidsregio’s aan opstellen van veiligheidsvoorwaarden inzake zonnevelden. Deze veiligheidsvoorwaarden kunnen mede als input
dienen voor uitwerkingen initiatieven.

D21021586 Overzicht schriftelijke reacties Afwegingskader definitief.xlsx
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Gemeente Woerden
T.a.v. Regionale Energie Strategie
Postbus 45
3440 AA Woerden
Kenmerk
Datum
Onderwerp

: Osiris 133511/210426/MMK/Jd
: 26 mei 2021
: Advies GGDrU
t.a.v. concept afwegingskader Woerden duurzame elektriciteit.

Geachte heer/mevrouw,
Vraagstelling
De gemeente Woerden onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is
grootschalige duurzame energie op te wekken. De gemeente heeft hiervoor een concept
Afwegingskader Woerden duurzame elektriciteit opgesteld. Hierin is het in een eerder
stadium gegeven voorlopig advies van GGD over gezondheid en energietransitie
verwerkt. Het college wil het afwegingskader voor het zomerreces bij de raad indienen
en heeft de GGD een advies op dit concept afwegingskader gevraagd.
In het kort
Ons advies is om in relatie tot windturbines de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel
mogelijk beperken door de WHO richtlijn (Lden 45 dB) na te streven en voornamelijk voor
woonkernen een nog lager geluidsniveau te ambiëren. Mede door het specifieke karakter
van windturbinegeluid (amplitude modulatie) zal bij een deel van de bevolking (rond de
10%) ernstige geluidshinder worden verwacht, zelfs wanneer de strengere WHO richtlijn
wordt gevolgd. Door vooral nabij woonkernen aan de veilige kant te gaan zitten kan het
aantal mensen met hinder worden beperkt. Dit advies is strenger dan de huidige wet- en
regelgeving ten aanzien van windturbines voorschrijft (Lden 47 dB en Lnight 41 dB), maar
vormt een betere bescherming tegen mogelijke gezondheidseffecten van
windturbinegeluid.
In het concept afwegingskader wordt, in overeenstemming met het GGD advies,
rekening gehouden met niet-akoestische factoren die een rol spelen bij de uiteindelijke
hinderbeleving. Er is oog voor het participatieproces en vroegtijdige communicatie met
omwonenden (§1.3 Toelichting op het participatietraject en §3.3 De betrokkenheid van bewoners),
ruimtelijke inpassing (§2.1 Algemene voorwaarden; ruimtelijk), inspraak en eigenaarschap (§ 2.1
Algemene voorwaarden; Financieel) en mogelijkheden om de opbrengsten ten goede te laten
komen van verbetering van de leefomgeving (§3.4 Financiële participatie).
Bovenstaande factoren zijn van invloed op de houding van burgers ten aanzien van
initiatieven op het gebied van opwekking van duurzame energie en daarmee uiteindelijk
ook op de perceptie van hinder.
Aanvullend aan het concept afwegingskader adviseren wij om ook de hinder tijdens de
bouwfase te beperken en/of dit mee te nemen in het participatieproces. Daarnaast kan
een deugdelijk klachtensysteem en de mogelijkheid om windturbines tijdelijk stil te
zetten tijdens de exploitatiefase verder bijdragen aan het reduceren van hinderbeleving.
Hieronder lichten wij ons standpunt nader toe.

Omdat bij hinder van geluid niet alleen de frequentie van het geluid en het
jaargemiddelde geluidsniveau (Lden) een rol spelen, maar ook de houding van burgers
ten opzichte van het geluid adviseren wij om rekening te houden met zowel de
akoestische als de niet-akoestische factoren die bij windturbines een rol spelen. Ook
wanneer windturbines eenmaal zijn gerealiseerd kan de geluidsbeleving nog worden
beïnvloed door niet-akoestische factoren.
Akoestische factoren
Bij de huidige wettelijke normen voor geluid van windturbines (47 dB Lden en 41 dB
Lnight) kan hinder optreden. Geluid van windturbines kenmerkt zich door de
zogenaamde amplitude modulatie (het zwiepende, suizende of slaande geluid). Uit
onderzoeken blijkt dat geluid van windturbines als hinderlijker wordt ervaren dan weg-of
rail geluid (Janssen et al, 2011, Klaeboe 2016). Het is moeilijk om voor Woerden het
percentage ernstige hinder door geluid van windturbines vooraf goed te voorspellen op
basis van berekende geluidniveaus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft als
richtlijn voor windturbine geluid Lden 45 dB. Bij deze richtlijn gaat de WHO uit van 10%
ernstige hinder. Hoewel er voor geluid van weg- en railverkeer ook een verband met
andere gezondheidseindpunten (slaapverstoring, effecten op het cardiovasculaire en
metabole systeem, leerprestaties, mentale gezondheid etc.) is gevonden kwamen deze
verbanden niet duidelijk uit de RIVM review naar windturbines.
Ook dat de resultaten van studies naar de relatie tussen L night en ernstige slaapverstoring
waren niet éénduidig en voor Lnight heeft de WHO geen advieswaarde kunnen afleiden.
De discussie over afstanden van windturbines naar woningen is mede daardoor
momenteel nog volop in beweging. Er gaan stemmen op om de Duitse norm van 1000
meter of 10 keer de tiphoogte van de windturbine aan te houden als afstandsmaat, maar
hiervoor is nog geen eenduidige wetenschappelijk onderbouwing. Een onderdeel in deze
discussie is de invloed van het door windturbines geproduceerde laag frequent geluid op
de gezondheid.
Het RIVM concludeerde in een recente review (RIVM 2020-0214) dat laag frequent geluid
niet tot extra hinder leidt ten opzichte van het niet laag frequente geluid. Voor andere
gezondheidseffecten bleek geen eenduidige wetenschappelijke bewijs.
Om bovenstaande redenen adviseert de GGD vooralsnog de WHO richtlijn aan te
houden. De WHO geeft aan dat bij een geluidsniveau van 45 dB ongeveer 10% ernstige
hinder wordt verwacht. Om de totale hinder in de gemeente Woerden te beperken
adviseren wij om voor dicht bevolkte gebieden (woonwijken en kernen) te streven naar
een geluidsbelasting onder de WHO richtlijn. In de 1e fase van het Woerdense
participatieproces werd ook al gemeld dat het opwekken van windenergie het liefste zo
ver mogelijk van de kernen af dient te gebeuren.
Daarnaast adviseert de GGD om bij de keuze van het type turbine rekening te houden
met de best beschikbare technieken ten aanzien van geluidreductie en tevens rekening
te houden met mogelijke overlast van randapparatuur/transformatoren ten behoeve van
de energiedistributie.
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Niet-Akoestische factoren
Hinder van geluid wordt niet alleen bepaald door de sterkte en de aard van de
geluidsbron. Bij dezelfde geluidsniveaus rapporteerden omwonenden meer hinder als zij
de windturbine konden zien en minder hinder wanneer zij (financieel) profiteerden van
een windturbine of windpark. Omwonenden hebben minder hinder van het geluid van
windturbines als zij positief tegenover windturbines staan. Deze attitude ten aanzien van
windturbines speelt een aanzienlijke rol in de gepercipieerde hinder.
Wanneer windturbines het landschappelijk beeld verstoren of wanneer omwonenden zich
niet betrokken voelen in het proces zal deze attitude aanzienlijk verslechteren. Ook de
mate waarin omwonenden profiteren van de windturbines (hetzij door een financieel
belang, hetzij door een gemeenschappelijk belang) kan van invloed zijn op de attitude
en daarmee op de perceptie van het geluid. Het beperken van de hinder gaat dus verder
dan het toepassen van technische maatregelen en verder dan alleen geluidsreductie.
In het concept afwegingskader is het voorlopige advies van de GGD al op meerdere
punten meegenomen:
Realiseer een landschappelijke inpassing van de windturbines.
In het afwegingskader wordt gesteld dat de ruimtelijke kwaliteit van een gebied zoveel
mogelijk behouden moet blijven. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen kleine en
grootschalige windturbines en zonnevelden en is de gemeente opgedeeld in zones op
basis van landschappelijke eigenschappen. Per zone is bekeken wat de draagkracht is
voor (grootschalige) opwek door zon- of wind onder bewoners en experts.
Communiceer vroegtijdig met omwonenden.
Het participatietraject voor het afwegingskader liep van januari 2020 tot voorjaar 2021,
in vier fasen, en er zijn verschillende communicatiemiddelen gebruikt om inwoners te
benaderen. Hiermee lijkt te zijn voldaan aan een vroegtijdige communicatie met
omwonenden. Ook voor de initiatief fase is uitgebreid beschreven hoe het
participatieproces zal verlopen.
Realiseer inspraak of (mooier nog) eigenaarschap.
In het concept afwegingskader staat dat voor ieder initiatief een participatieplan en een
voorstel voor financiële participatie moet worden ingediend. De gemeente Woerden
faciliteert hierbij een proces waarin wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom.
Iedereen moet daarbij de mogelijkheid hebben om, ongeacht de financiële draagkracht,
mee te doen. Daarnaast is een omgevingsfonds, obligatieregeling of individuele
tegemoetkoming voor omwonenden mogelijk.
Bovenstaande punten dragen bij aan de maatschappelijke draagkracht voor initiatieven
op het gebied van grootschalige duurzame energie opwekking. Wanneer de attitude van
omwonenden positiever is ten aanzien van duurzame energie zal de hinder reduceren.
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Als aanvulling op bovenstaande punten geeft de GGD als advies om oog te hebben voor
mogelijke hinder tijdens de bouwfase. Tijdige communicatie over wanneer omwonenden
hinder kunnen verwachten zal bijdragen aan een positievere houding ten aanzien van
een initiatief. Dit effect kan in de exploitatiefase doorwerken.
Daarnaast zal ook tijdens exploitatie een regulier overleg bijdragen aan het tijdig
signaleren van problemen. De GGD adviseert een deugdelijk klachtensysteem op te
zetten waarmee bovengemiddeld hinderlijke situaties kunnen worden besproken en
mogelijke maatregelen om de hinder te beperken (bijvoorbeeld het beperken van het
rotortoerental of stilstand-voorziening in specifieke situaties).
Zoals genoemd is de discussie rondom plaatsing van windturbines in Nederland nog
volop in beweging. Wij houden de ontwikkelingen rondom dit thema in de gaten en
worden graag betrokken wanneer concrete initiatieven voor hernieuwbare energie
ontwikkeling in de gemeente Woerden worden ingediend.

Voor meer informatie over dit advies van de GGD kunt u contact opnemen met het team
milieu en gezondheid van GGD regio Utrecht; email: mmk@ggdru.nl; tel. 030-8507879.
Met vriendelijke groet,
Team milieu en gezondheid, GGD regio Utrecht.

GGD regio Utrecht e-mail disclaimer

Referenties:
•
•

GGD landelijke Richtlijnen https://www.rivm.nl/ggd-richtlijnen-voor-medischemilieukunde
Janssen et al. (2011) A comparison between exposure-response relationships for wind turbine
annoyance and annoyance due to other noise sources. J Acoust Soc Am 130(6): 3746-3753.

•

Klaeboe et al. (2016) Windmill Noise Annoyance, Visual Aesthetics, and Attitudes towards Renewable
Energy Sources. Int. J Envir Res Pub health.

•
•
•

•

RIVM 2017 Health effects related to wind turbine sound
RIVM report 2020-0214 Gezondheidseffecten van windturbinegeluid
Van Kempen et al. (2018). WHO environmental noise guidelines for the European region: a systematic
review on environmental noise and cardiovascular and metabolic effects: a summary. Int. J Envir Res
Pub health, 15(2), 379.
WHO (2018) Environmental Noise Guidelines for the European Region. WHO, Bonn.
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MILIEUADVIES
Aan
T.a.v.
Onderwerp
Adviseur ROM
Telefoon
Datum
Kenmerk

Gemeente Woerden
K. Beek
Milieuadvies geluid concept-afwegingskader
grootschalige duurzame energie Woerden
K. Kouwenberg
088 - 022 50 86
23-4-2021
Z/21/180445 / D - 494511

Inleiding
Gemeente Woerden heeft een concept-afwegingskader grootschalige duurzame energie opgesteld en
heeft ons hierover advies gevraagd.
Met betrekking tot geluid wordt uitgebreider advies gegeven. Voor de overige aspecten volgt onderaan dit
document een algemener, eerste advies

Korte conclusie
Thema
Geluid

Beoordeling
Niet akkoord

Opmerkingen en/of belemmeringen
Informatie in afwegingskader m.b.t. “geluid” is
onjuist en moet worden aangepast.

Overige milieuthema’s

Niet nader getoetst

Overige milieuthema’s moeten voldoen aan
wettelijke eisen. Wanneer plannen voor
opwekken van duurzame energie concreter
worden, is nadere beoordeling noodzakelijk.
We blijven in het vervolgtraject graag
betrokken.
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Geluid
Advies:
1. Het concept afwegingskader Woerden – duurzame elektriciteit aan te passen met betrekking tot
aspect “geluid”.
Inhoudelijke onderbouwing
1.1 Aanpassing concept Afwegingskader is noodzakelijk
Op bladzijde 8, paragraaf “Algemene voorwaarden Wind – technisch”, is aangegeven dat de gemeente
Woerden ervoor heeft gekozen om een strengere geluidsnorm te hanteren dan wettelijk is opgelegd.
Deze formulering is onjuist.
De wettelijke geluidsnorm is Lden 47 dB op gevels van woningen. Slechts in bijzondere omstandigheden,
zoals bij plaatsing in een stiltegebied, kan de gemeente de geluidsnorm door middel van een
“maatwerkvoorschrift” naar beneden bijstellen. Wel zal, door bij de locatiekeuze meer afstand aan te
houden tussen windturbine en woningen, worden gezorgd dat het geluidsniveau in de praktijk lager zal
zijn dan de wettelijke norm van 47 dB. Door middel van een akoestisch onderzoek kan bij een specifieke
locatiekeuze vrij nauwkeurig worden berekend welk geluidsniveau zal optreden op gevels van woningen.
Aangegeven is (citaat): “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”.
Ook deze formulering is onjuist, want dit zal dan inhouden dat dat bij woonkernen er strengere normen
(Lden) gelden dan bij losse bebouwing. En dat is niet het geval.
De wettelijke geluidsnorm van 47 dB is sowieso moeilijk te vertalen naar een “afstandsnorm”. De
geluidemissie van een windturbine is namelijk van diverse factoren afhankelijk. Als vuistregel voor een
nieuwe windturbine kan een afstand van 350 tot 400 meter worden aangehouden om te kunnen voldoen
aan een Lden waarde van 47 dB. Dit geldt voor zowel individuele woningen in landelijk gebied als voor
woningen aan de rand van woonwijken.
Aangegeven is “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”.
In een eerder advies hebben wij geadviseerd om uit te gaan van een minimale afstand tussen windturbine
en verspreid liggende woningen van 500 meter. Deze afstand komt namelijk ongeveer overeen met een
geluidsbelasting van 45 dB (Lden) en dat sluit goed aan bij het advies van de WHO (World Health
Organisation) aan overheden, om het geluidsniveau van windturbines te reduceren tot ten hoogste Lden
45 dB.
Verder hebben wij in ons eerdere advies aangegeven om een afstand van tenminste 800 meter aan te
houden tot woongebieden (woonwijken, buurtschappen en lintbebouwing met woningen op korte afstand
van elkaar). De reden is dat bij een afstand van 500 meter moet worden uitgegaan van ca. 5% ernstig
gehinderden. Dit betreft ernstige hinder in de woning zelf, niet in de buitenruimte. Worden windturbines
geplaatst op 500 meter van de randen van woonwijken, dan leidt voorgenoemd percentage in woonwijken
tot een groot aantal (ernstig) geluidgehinderden. Bij een afstand van 800 meter daalt het aantal ernstig
gehinderden naar ca 2,5%, dat is dus een halvering ten opzichte van een afstand van 500 meter.
Aangegeven is dat kleine windmolens met een rotordiameter gelijk of groter dan 2 meter vallen onder de
regelgeving van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit is juist, maar ook de meest hoge windturbines
(tiphoogte ruim hoger dan 200 meter), vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.
In bijlage 6 wordt ook gesproken over (minimaal) 500 meter tot alle woningen. Dit komt niet overeen met
ons eerder advies over te aan te houden afstand tot woongebieden, zoals woonwijken. In de tabel is
“geluidsnorm” aangegeven. Dit moet zijn: richtafstand. Verder is aangegeven “300 meter vanaf gevel
losse woonbebouwing” en “500 meter vanaf gevel woonkernen”. Dit is niet conform eerder advies.
Tenslotte wekt de tabel de suggestie dat met losse woonbebouwing ook wordt bedoeld: lintbebouwing
waarbij woningen vrij dicht op elkaar zijn gelegen. Wij zijn van mening dat met losse woonbebouwing
wordt bedoeld: verspreid liggende woningen in de open ruimte.
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Wat is getoetst?
 Concept afwegingskader Woerden – duurzame elektriciteit (inclusief bijlage 6)
Waaraan is getoetst?
 Activiteitenbesluit milieubeheer;
 Onderzoeken RIVM en TNO;
 Advies World Health Organisation (WHO) – met betrekking tot windturbines;
 Advies “geluid en windmolens”, Omgevingsdienst regio Utrecht, 2020.
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Overige milieuthema’s
Op dit moment zijn overige milieuthema’s niet nader getoetst. Ten behoeve van het toestaan van klein- en
grootschalige opwekking van zonne- en windenergie zijn natuurlijk wel aandachtspunten, maar deze zijn
vooral onderdeel van het bestaande wettelijk kader. Geborgd moet worden, bij het toestaan van deze
vormen van energie-opwekking, dat aan deze normen en eisen voldaan wordt. Daarom is toetsing bij het
concreter worden van plannen noodzakelijk.
Voor wat betreft ecologie is in het concept-afwegingskader aangegeven dat nog nader onderzoek wordt
gedaan naar weidevogels. Hierbij kan aangevuld worden dat voor zonnevelden wordt geadviseerd om ze
bij voorkeur niet toe te staan op soortenrijke percelen, en juist bij de inrichting extra aandacht te besteden
aan ecologie.
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Datum

11 mei 2021

Gemeente Woerden
T.a.v.: dhr. K. Beek
Postbus 45
3440 AA Woerden

contactpersoon
J.P. Keyser
Afdeling advies
Directie Risicobeheersing
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
088 878 3791
j.keyser@vru.nl
Ons kenmerk
2021-001881

Onderwerp
Advies concept afwegingskader grootschalige Duurzame energie Woerden

Geachte heer Beek,

Uw kenmerk

Bijlagen
-

Op 22 april 2021 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in de gelegenheid gesteld om een advies uit
te brengen op het concept afwegingskader grootschalige Duurzame energie Woerden. Graag
maak ik van deze mogelijkheid gebruik.
Advies
In de algemene voorwaarden Wind heeft u in een afwegingskader beschreven dat er restricties
gelden voor veiligheid en milieu. Hierbinnen mogen geen windturbines worden ontwikkeld. Deze
restricties gaan naast veiligheidsmarges ook over afstanden voor geluidsoverlast en slagschaduw.
De veiligheidsmarges ten opzichte van (beperkt) kwetsbare bebouwing, risico-inrichtingen en
buisleidingen heeft u op basis van mijn eerdere adviezen tijdens de expertsessie gezondheid
veiligheid en milieu reeds op een juist wijze opgenomen in het afwegingskader.
Ten aanzien van de algemene voorwaarden zon heeft u het aspect veiligheid hierin geen plaats
gegeven en wil ik u graag enkele adviezen geven om hierin op te nemen. Daarnaast heb ik nog
enkele adviezen van algemene aard.
Ik adviseer u om:
1. In de algemene uitgangspunten van het afwegingskader ook het aspect veiligheid hierin
op te nemen naast o.a. het aspect gezondheid die u reeds noemt. Met het oog op een
duurzame ontwikkeling is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit één van de maatschappelijke
doelen van de Omgevingswet. Aangezien u uw afwegingskader Woerden duurzame
elektriciteit planologisch wilt borgen in de Omgevingsvisie en in het Omgevingsplan sluit
u hiermee aan ook op de doelstelling van de Omgevingswet.
2.

In de algemene voorwaarden wind op te nemen dat initiatiefnemers vooraf inzichtelijk
moet maken hoe:
a. zij het voorkomen en het beperken van de gevolgen van een ongewoon
voorval als gevolg van haar wind activiteit borgt.
b. zij borgt dat snel, effectief en veilig optreden van hulpdiensten bij een
ongewoon voorval als gevolg van haar wind activiteit mogelijk is.
Voor het beoordelen van eerder genoemde voorwaarden kunt de VRU om advies
vragen.
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Postbus 3154
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088 878 1000
info@vru.nl
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3.

In de algemene voorwaarden zon op te nemen dat initiatiefnemers vooraf inzichtelijk
moet maken hoe:
a. zij het voorkomen en het beperken van de gevolgen van een ongewoon
voorval als gevolg van haar zon activiteit borgt.
b. zij borgt dat snel, effectief en veilig optreden van hulpdiensten bij een
ongewoon voorval als gevolg van haar zon activiteit mogelijk is.
Voor het beoordelen van eerder genoemde voorwaarden kunt de VRU om advies
vragen.

4.

In de algemene voorwaarden zon op te nemen dat een lekspanning van zonneveld
aantoonbaar geen nadelig effect heeft op de kathodische bescherming van eventueel
nabijgelegen aanwezige hogedruk aardgastransportleiding. De kathodische bescherming
reduceert de corrosiesnelheid van staal van de hogedruk aardgastransportleiding tot
nul. Wanneer de lekspanning van het zonneveld een nadelige invloed heeft op de
kathodische bescherming bestaat het risico op het ontstaan corrosie met mogelijkheid
tot lekkages als gevolg. Om de veiligheid van de buisleiding te waarborgen mag een
zonneveld geen nadelig effect hebben op de kathodische bescherming.

5.

Ten aanzien van het voorstel ‘’zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave
2030’’ zoals u verwoord heeft in de uitgangspunten wil ik u bij deze wijze om de
aanwezigheid van een hogedruk aardgastransportleiding. Deze hogedruk
aardgastransportleiding (kenmerk A-510) en als rode lijn weergegeven in onderstaande
afbeelding ligt onder de polder Reijerscop waarvan het college voorstelt om deze aan te
wijzen als zoekgebied voor de opgave van 2030.

Ik adviseer u initiatiefnemers hierop te wijzen op de aanwezigheid van deze hogedruk
aardgastransportleiding, zodat zij hier rekening mee kunnen houden met hun
initiatieven. Daarnaast is het wellicht te overwegen om deze informatie ook een plek te
geven in het afwegingskader, zodat voor uw gemeenteraad en burgers duidelijk is

Uw kenmerk
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waarom initiatieven voor wind op ruime afstand van deze buisleiding worden
voorgesteld. Daarnaast zou u wellicht het zoekgebied visueel zichtbaar kunnen
verkleinen op basis van de veiligheidsafstanden die minimaal in acht moeten worden
genomen tot de buisleiding.
6.

De VRU te betrekken bij de verdere concrete uitwerking van de voorwaarden aan
initiatieven. In samenwerking met andere veiligheidsregio’s in het land werkt de VRU
aan het opstellen van veiligheidsvoorwaarden inzake zonnevelden (op o.a. land, water,
geluidsschermen en bij overkapte parkeerplaatsen met zonnepanelen). Deze
veiligheidsvoorwaarden kunnen mede als input dienen voor uw uitwerking van de
voorwaarden aan initiatieven.

Heeft u vragen?
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de dhr. J.P. Keyser van de
directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht, te bereiken via mail j.keyser@vru.nl of
op telefoonnummer 088-8783791.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

G.L. Bijsterbosch
Teammanager Advies
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COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT & ERFGOED
Secretariaat:

Team RP (monumenten)
Leo Bos 06 2572 3566
E-mail: bos.l@woerden.nl

Team VTH (vergunningen)
Marit Salari 06 2572 3598
salari.m@woerden.nl

Verslag van 335e vergadering dinsdag 6 april 2021. Vanwege Corona via MS Teams
Aanwezig

R. Reijke (RR) (vzr)
H.F. Kuiper (HK)
A. Heering (AH)
L. van Troostwijk (LT)
F. van Rooijen (FR)

Afwezig:

P. de Roos (PR)
L. Bos (LB) (secr.M)
M. Salari (MS) (secr.W)
J. van Rijsbergen (wnd.secr. M)

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2

Agenda, mededelingen en verslag
a. Vaststellen agenda
b. Mededelingen

RR

c. Actiepuntenlijst
326-

RR
Allen

333-2 LB heeft aandacht gevraagd voor de Dropbox, maar nog geen antwoord.

d. Voorbespreking

3

Grootschalige Energie Opwekking, afwegingskader Zie ook 326
Toelichting door Krispijn Beek, projectleider
In vervolg op de bespreking in september wordt de commissie bijgepraat over de
ontwikkelingen. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht in de regio. Verder wordt
rekening gehouden met koppelkansen zoals bodemdaling en Natura 2000. Ook de
provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken is betrokken. Er is nog wel meer
onderzoek nodig. Zowel voor zon als wind. Het bestemmingsplan wordt niet eerder
aangepast dan er voldaan kan worden aan de ruimtelijke voorwaarden.
De commissie adviseert een landschapsarchitect te betrekken voor de landschappelijke
inpassing en vraagt of er een plicht tot landschappelijke inpassing komt. Streetviewachtige visualisaties worden momenteel gemaakt door Ben Kuipers i.s.m. Bart Visser om
een beter beeld van het geheel te krijgen. Provinciaal landschapsadviseur Paul Roncken
wordt betrokken bij de landschapsinrichting, zowel bij zon als bij wind. Hij is betrokken bij
een pilot ontwerpatelier Lopikerwaard i.s.m. architectuurcentrum Aorta. Zonnepanelen
zo veel mogelijk op bestaande daken realiseren, hier wordt naar coöperatieve
samenwerking gekeken. Er loopt een pilot op Gerverscop.. Het ligt in de bedoeling om
zowel de commissie als MooiSticht bij het ontwerpend onderzoek te betrekken. Dat
vraagt nog wel de nodige tijd om tot een goed resultaat te komen.
Verslag 20210406 – 335 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, Gemeente Woerden
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Conclusie: De afwegingen worden zorgvuldig gemaakt. De commissie blijft graag op de
hoogte van verdere ontwikkelingen. Graag een afzonderlijke bijeenkomst om meer
achtergrond en kennis op te doen.
4

Bouw- & restauratieplannen
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Adviezen in mandaat

6

Ingekomen / uitgaande stukken

7

Rondvraag en sluiting

Woerden, maandag 12 april 2021

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed,
Namens deze,

De voorzitter R. Reijke

De secretaris L. Bos

Verslag 20210406 – 335 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, Gemeente Woerden
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Door
331-1
333-2
333-3
335-1
335-2
335-3
335-4
335-5
335-6
335-7
Geplande vergaderingen commissie op dinsdagmiddag in 2021(vanaf 13.00 uur)
11-1 vervallen 1 februari (ma)
23 en 24 februari 16 maart
6 april
18 mei
8 juni
29 juni
20 juli
17 augustus
28 september
19 oktober
9 november
30 november
21 december

26 april (ma)
7 september

Mandaat overleggen in 2021 in principe op elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur
Gemandateerden: Paul de Roos en afwisselend Arien Heering en Lowik van Troostwijk.
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Uit verslag commissie RkE en aanvulling per email
3 Grootschalige Energie Opwekking, afwegingskader Zie ook 326 Toelichting door Krispijn Beek,
projectleider
In vervolg op de bespreking in september wordt de commissie bijgepraat over de ontwikkelingen. Er
wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht in de regio. Verder wordt rekening gehouden met
koppelkansen zoals bodemdaling en Natura 2000. Ook de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
Paul Roncken is betrokken. Er is nog wel meer onderzoek nodig. Zowel voor zon als wind. Het
bestemmingsplan wordt niet eerder aangepast dan er voldaan kan worden aan de ruimtelijke
voorwaarden. De commissie adviseert een landschapsarchitect te betrekken voor de
landschappelijke inpassing en vraagt of er een plicht tot landschappelijke inpassing komt. Streetview
achtige visualisaties worden momenteel gemaakt door Ben Kuipers i.s.m. Bart Visser om een beter
beeld van het geheel te krijgen. Provinciaal landschapsadviseur Paul Roncken wordt betrokken bij de
landschapsinrichting, zowel bij zon als bij wind. Hij is betrokken bij een pilot ontwerpatelier
Lopikerwaard i.s.m. architectuurcentrum Aorta. Zonnepanelen zo veel mogelijk op bestaande daken
realiseren, hier wordt naar coöperatieve samenwerking gekeken. Er loopt een pilot op Gerverscop..
Het ligt in de bedoeling om zowel de commissie als MooiSticht bij het ontwerpend onderzoek te
betrekken. Dat vraagt nog wel de nodige tijd om tot een goed resultaat te
komen.Verslag 20210406 – 335 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, Gemeente Woerden
Conclusie:
De afwegingen worden zorgvuldig gemaakt. De commissie blijft graag op de hoogte van verdere
ontwikkelingen. Graag een afzonderlijke bijeenkomst om meer achtergrond en kennis op te doen.
Aanvullend per email ontvangen:
Zoals besproken heb ik mijn collega’s er nog even op gewezen dat als ze nog opmerkingen willen
toevoegen aan het afwegingskader, dat dat nu de gelegenheid is aangezien de definitieve w=versie
niet meer bij ons langs komt. Ik kreeg vanuit de commissie de volgende reactie (met de aantekening
dat ze wellicht al te laat zijn):
Dat zoals eigenlijk altijd geldt , ‘ maatwerk’ en dat ‘schaal’ sleutelbegrippen zijn.
Dat Woerdens cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger gebruikt zou moeten worden.
Datzelfde geldt ook voor ‘panorama RES’, dat ik bij Krispijn wel bekend veronderstel . Dat is
een serie giskaarten met cultuur historische elementen ( van eendenkooi tot buitenplaats)
en karakteristieken per RES-regio, dus ook voor U10 U16. Te ontsluiten via de website van de
RCE.
Dat in onze gemeente de kleinschaligheid van de polders met de boerderijlinten, het
historische stadscentrum en het beschermde dorpsgezicht geen transformatie tot een
grootschalig, robuust energielandschap verdragen. Dat zou het karakter te zeer aantasten.
Datzelfde geldt voor de windmolens bij onze boerderijen voor eigen gebruik. Voor de
geclusterde zonne-en windenregieparken geldt een andere schaal en type landschap.
De vraag of er gedacht wordt aan het inzetten van houtwallen en hakhoutbosjes. Is het niet
voor eigen gebruik, dan tot behouden of herstellen of accentueren van bestaande
landschappelijke structuren.
De vraag of er gedacht is aan het instellen van een provinciaal of regionaal landschapsfonds
waaruit een bijdrage voor aanleg cq. herstel van historische landschapsstructuren kan
worden gedaan. Kan bijdragen aan het benodigde draagvlak en het noodzakelijke duwtje in
de rug.
Ik hoop dat je deze opmerkingen aanvullend aan ons advies nog kan verwerken.

Energielandschappen
RES-U16
Ontwerpend onderzoek naar
bouwstenen voor energietransitie
in het landschap

Energielandschappen RES-U16
Ontwerpend onderzoek naar bouwstenen voor energietransitie in het landschap

COLOFON
In opdracht van regio RES U16
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Uitgevraagd door gemeente Utrecht.
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Inleiding

Aanleiding
Met de totstandkoming van het Klimaatakkoord in juni
2019 gaat Nederland de uitdaging aan om in 2030 de
uitstoot van broeikasgassen met 49% terug te dringen
ten opzichte van 1990. In dit Klimaatakkoord is een
pakket aan maatregelen samengesteld om dit doel te
halen. Eén van die doelen is om in 2030 70 procent
van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te
winnen. Dit vraagt om een regionale energietransitie.
Dertig energieregio’s in Nederland, waaronder de regio
U16, onderzoeken waar en hoe het best duurzame
elektriciteit opgewekt kan worden.
In de regio U16 werken 16 gemeenten, 4
waterschappen, de provincie Utrecht en
de netbeheerder samen aan een regionale
energiestrategie: de RES U16. De RES U16 moet
bijdragen aan de in totaal 35 TWh aan duurzame
energie die in Nederland in 2030 op land moet worden
opgewekt. De opwek van duurzame energie vereist een
ander ruimtegebruik in omvang en vorm dan dat we
gewend zijn. De ruimtelijke kenmerken van een gebied
bepalen wat de mogelijkheden en knelpunten zijn van
de nieuwe energievoorziening. Vanuit dit perspectief
hebben wij onderzocht welke bijdrage de verschillende
landschapstypen van de regio U16 leveren aan de
opgave voor het opwekken van elektriciteit in het
tijdvlak tot 2030.

De ontwikkeling van duurzame energie in de regio
heeft een grote ruimtelijke en landschappelijke impact.
Om de ruimtelijke impact inzichtelijk en bespreekbaar
te maken, heeft de projectorganisatie van de RES U16
behoefte aan landschappelijke verbeeldingen van de
energieopgave. De verbeeldingen en inzichten zijn
bedoeld om het goede gesprek te voeren met regionaal
georganiseerde stakeholders over de wenselijkheid
van verschillende ruimtelijke energiescenario’s en de
ruimtelijke randvoorwaarden en ontwerpprincipes.

Doel
Het doel van dit onderzoek is tweeledig, het
is onderdeel van het proces om met regionaal
georganiseerde stakeholders het gesprek te voeren
over de energieopgave in het landschap. Daarnaast
wordt de bundeling van de uitkomsten ingezet als
bouwsteen om te komen tot zoekgebieden voor de
RES U16.

Resultaat
Het voorliggende rapport is een weergave van het
gesprek en daaruit gekomen conclusies over de
wenselijkheid van bepaalde ruimtelijke concepten
en de bijbehorende ruimtelijke randvoorwaarden
en ontwerpprincipes. De veelheid aan ingebrachte
informatie is in deze rapportage geordend en
aangescherpt tot generieke aanbevelingen voor de
onderzochte landschappen.

Scope
Dit is een van de stappen om te komen tot
zoekgebieden voor nieuwe energievormen in de
RES U16. Deze stap is een basis voor verdere
participatieprocessen (lokaal en subregionaal). De
ruimtelijke randvoorwaarden en ontwerpprincipes
zullen in deze participatieprocessen verder worden
uitgewerkt en aangescherpt met lokale en gebied
specifieke kennis en maatwerkoplossingen.
De invalshoek van deze studie is ruimtelijk
landschappelijk, met als doel de impact van de
energietransitie op het landschap aan de hand van
praatprenten te onderzoeken. Aspecten als overig
provinciaal en lokaal beleid, natuurwetgeving,
technische eisen en randvoorwaarden zijn niet
meegenomen. In het vervolgtraject is het nodig
deze laag van het landschap over de andere eisen
en randvoorwaarden te leggen, om zo de stap naar
zoekgebieden te kunnen zetten.
In lijn met het Klimaatakkoord ligt de focus voor
elektriciteit in 2030 op grootschalig toepasbare
technieken: grondgebonden zonnevelden en
windenergie.
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Planproces

Stap 1

Grip op kernkwaliteiten en
energietransitie

Stap 2

Verkenning van energie in het
landschap

Stap 3

Verrijking van energie in het
landschap

Planproces voor dit ontwerpend onderzoek met daarin de drie uitgevoerde stappen

Aanpak van het onderzoek
Belangrijk onderdeel van dit ontwerpende onderzoek
is het voeren van het goede gesprek met de partners
en stakeholders. Dit gesprek is gevoerd in twee brede
ateliers waar een grote diversiteit aan partners en
stakeholders aan hebben bijgedragen. In diverse
praatplaten is de energieopgave geprojecteerd op het
landschap van de regio. De platen hebben geholpen bij
het voren van het goede gesprek over de relatie tussen
ruimtelijke kwaliteit en duurzame energieopwek.
Om te komen tot het voorliggende resultaat zijn drie
stappen doorlopen:
1. Grip op kernkwaliteiten en energietransitie;
2. Verkenning van energie in het landschap;
3. Verrijking van energie in het landschap.
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Grip op kernkwaliteiten en energietransitie
Om inzicht te geven in de landschappelijke kwaliteiten
van het landschap is de essentie van de verschillende
landschappen in de RES U16 verbeeld. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van de gebiedsindeling
van de landschapstypen van de gebiedskaternen
van de provincie (zie kaart op p4). Het kleine deel
van de Gelderse Vallei, wat valt onder de RES U16 is
in dit onderzoek meegenomen onder de Utrechtse
Heuvelrug. De rest van de Gelderse Vallei valt onder
RES Amersfoort.
Daarnaast lopen door de RES U16 een aantal
overkoepelende structuren. Dit is de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de infrastuctuurlijnen. Deze structuren

zijn meegenomen in ieder landschap waar ze
doorheen lopen. De stedelijke gebieden maken geen
onderdeel uit van dit onderzoek. Wel is karakteristieke
bebouwing in de landschappen meegenomen in de
beschrijving van de kernkwaliteiten en is gekeken naar
de randvoorwaarden en ontwerpprincipes voor de
onderzochte energievormen nabij deze bebouwing.
Om meer grip te krijgen op de ruimtelijke weerslag van
de energietransitie, zijn voor zowel wind- als zonneenergie, factsheets gemaakt. In deze energie factsheets
zijn op een verbeeldende wijze het ruimtegebruik, de
algemene regels met betrekking tot de toepassing
van een bepaalde energievorm en mogelijke
opstellingsvormen gepresenteerd.
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Verkenning van energie in het landschap
Aan de hand van verbeeldingen van verschillende
energieconcepten per landschapstype met
daaraan gekoppeld de potentiële energieopbrengst
(bandbreedte), is met regionale stakeholders in
gesprek gegaan over ruimtelijke en landschappelijke
consequenties. In de verbeeldingen is de
energieopgave geconfronteerd met de landschappelijke
kernkwaliteiten. Op basis van de essentie van
het landschap is onderzocht welke ruimtelijke
energieconcepten landschappelijk denkbaar zijn.
De concepten zijn gebruikt als middel om grip te
krijgen op de ruimtelijke impact van de energieopgave
in het landschap. Dit heeft geresulteerd in een
eerste verkenning naar de wenselijkheid van
diverse energieconcepten in het landschap de RES
U16 en eerste gevoel bij de randvoorwaarden en
ontwerpprincipes. De input is gestructureerd in een
matrix waarbij de duurzame vormen van energie
gekoppeld zijn aan de verschillende landschappelijke
lagen van ieder landschapstype. De praatplaten hebben
bovendien bijgedragen aan het begrip over de omvang
en ruimtelijke impact van de totaalopgave in het
landschap.
Verrijking van energie in het landschap
In een tweede ateliersessie zijn aangescherpte
praatplaten en de matrix besproken. De
energiescenario’s zijn tijdens dit werkatelier beoordeeld
aan de hand van een aantal criteria: de algemene

indruk van de inpasbaarheid van een energiescenario,
de ruimtelijke randvoorwaarden aan omvang en positie
van zon- en windenergie, de aandachtspunten voor
beleving en zichtlijnen, de inpassingsmaatregelen
en tot slot de kansen voor ruimtelijke kwaliteit en
de koppeling van functies. Om de inbreng bruikbaar
te maken voor het vervolgproces is het verwerkt tot
eenduidige aanbevelingen.
Het resultaat bestaat per landschap uit contouren
van gebieden waar verschillende vormen van
energie mogelijk een plek kunnen krijgen vanuit het
ruimtelijk en landschappelijk perspectief. Hieraan
gekoppeld zijn een set van aanbevelingen in de
vorm van randvoorwaarden en ontwerpprincipes.
Deze aanbevelingen zijn geordend in de onderdelen:
situering, inrichting en functiecombinaties. De meest
kansrijke ontwerpprincipes hebben we gevisualiseerd
en toegelicht.
Voor de uiteindelijke ontwerpprincipes en potentiële
zoekgebieden per landschapstype geldt dat deze een
bepaalde mate van abstractie hebben en dienen als
bouwsteen voor een verdere ruimtelijke vertaling.
Tijdens het ontwerpend onderzoek zijn de principes en
contouren op verschillende momenten gespecificeerd
en gegeneraliseerd met als doel om tot algemene
bruikbare ontwerpprincipes per landschapstype te
komen. Bij de verdere uitwerking van zoekgebieden is
een nadere concretisering per locatie noodzakelijk.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk is belangrijke algemene
informatie voor het onderzoek weergegeven. De opzet
van de uitwerking van elk landschap is toegelicht.
Ook wordt een korte toelichting gegeven over de twee
overkoepelende structuren in het U16 gebied (Nieuwe
Hollandse Waterlinie en infrastructuur). Tot slot worden
twee energie factsheets gepresenteerd: één voor winden één voor zonne-energie.
Hoofstuk 3 tot en met 7 richten zich op de specifiekere
landschapstypen van de regio U16. Voor al deze
landschappen komen de drie onderdelen aan bod:
essentie van het landschap, impressie werkateliers
en een verbeelding van de contouren waar de
randvoorwaarden en ontwerpprincipes van toepassing
zijn.
Hoofdstuk 8 bevat overkoepelende aanbevelingen die
voor alle landschappen gelden. Ook zijn de bevindingen
die niet direct betrekking hebben op de ruimtelijke
aspecten en aanbevelingen voor het vervolg in dit
hoofdstuk opgenomen.
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Windturbines in vlakopstelling in een open landschap
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2 Algemene informatie
Energie in de landschappen van RES U16
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 behandelen we
opeenvolgend het landschap van de weiden en plassen,
de Utrechtse Heuvelrug, het rivierenlandschap, het
landschap van de wallen en weiden en het landschap
van de waarden.
Per landschapstype is een essentiekaart gemaakt
die bestaat uit de hoofdstructuur van het
betreffende landschapstype met karakteristieke
elementen. De essentiekaart laat in één oogopslag
de kernkwaliteiten van het landschapstype zien en
biedt aanknopingspunten om energiescenario’s in te
passen. De essentiekaart kan worden opgedeeld in een
aantal landschappelijke ‘lagen’. Deze lagen worden per
landschapstype uitgebreid uiteengezet en verrijkt met
aanvullende verbeeldingen zoals referentiebeelden,
kaarten en principeschetsen.
Vervolgens is op een dubbele pagina een impressie
gegeven van de ateliers. Op deze pagina staan ook
twee kaarten met daarop de gebieden die in het
onderzoek zijn meegenomen. Niet meegenomen zijn
de gebieden die op basis van wettelijke regelgeving zijn
uitgesloten van zon of wind.

De resultaten uit de ateliers zijn vertaald naar
contouren waar zon- of windenergie vanuit het
ruimtelijk perspectief optioneel is. In deze gebieden
gelden de ontwerpprincipes op de pagina’s erna. Dit
betekent zeker niet dat al deze gebieden helemaal
vol geplaats kunnen worden. Bij uitwerking van
zoekgebieden is het nodig om het effect van cumulatie
van de diverse locaties goed te beoordelen en mee te
wegen.

Overkoepelende structuren
Op de volgende twee pagina’s is een korte impressie
van de overkoepelende structuren weergegeven. Verder
zijn deze structuren meegenomen in bovengenoemde
landschappen.

Energiefactsheets
Vervolgens zijn twee factsheets over wind en
zonne-energie opgenomen. Dit geeft een beeld bij het
ruimtegebruik, de algemene regels met betrekking tot
de toepassing van een bepaalde energievorm en de
verschillende mogelijke opstellingsvormen.
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Het infralandschap wordt
gevormd door spoorwegen,
waterwegen, snelwegen en
verkeersknooppunten

Overkoepelende structuren
Infralandschap
Vanwege de centrale ligging van de provincie
Utrecht komen hier veel snelwegen, spoorwegen en
waterwegen samen. Deze infrastructurele elementen
vormen samen het infralandschap en bestaan
eigenlijk uit een netwerk van verbindende lijnen die
als ‘laag’ op het onderliggende landschap ligt. De
A2, A12, A27 en A28 zijn de belangrijkste snelwegen.
Op de kruisingen van deze wegen vinden we drukke
verkeersknooppunten. Het spoorwegennetwerk
verenigt zich binnen de U-16 regio met station Utrecht
Centraal als het belangrijkste knooppunt van het
Nederlandse spoornet. Tot slot kent de U16-regio een
rijke verscheidenheid aan waterwegen met onder meer
de Nederrijn, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Referentiebeeld van een van de drukste verkeersknooppunten
in Nederland: knooppunt Oudenrijn
10

Nederrijn / Lek

Spoorweg

Bebouwd
gebied

AmsterdamRijn Lekkanaal

Snelweg

Grens U16
regio

Overige rivieren
en kanalen

Verkeersknooppunt

Essentiekaart van het infralandschap geprojecteerd op de
U16-regio

Principeschets van het deellandschap snelwegen: de A2, A12,
A27, A28 en A1 vormen het hoofdwegennetwerk van de regio

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie
uit de Nederlandse geschiedenis. Deze waterlinie
ligt als een verscholen laag gecamoufleerd in het
omliggende landschap. Middels een systeem van
sluizen, dijken, kanalen, rivieren en gemalen, konden
polders onder water worden gezet in tijden van
oorlogsdreigingen. Op kwetsbare punten in de linie:
de accessen, werden forten gebouwd. De waterlinie
verbindt de forten en volgt daarbij de kades van de
inundatiegebieden. Opvallend zijn de verboden kringen
rondom de forten. In deze cirkels golden strenge
bouwregels om de schootsvelden open te houden,
zodat soldaten vrij zicht hadden en hun vuurwapens
goed konden richten op de vijand.

Referentiebeeld van het fort bij Vechten in de
hoofdverdedigingslijn

Principeschets van de NHW: vrij zicht vanaf een fort over de
schootsvelden

Bebouwd gebied

Hoofdverdedigingslijn

Verboden
kringen

Grens deelgebied

Fort

Accessen

Inundatie gebied

Verdedigingswerk

Forten op kwetsbare
punten in de linie zijn
gecamoufleerd en
hebben vrij zicht op de
schootsvelden

Essentiekaart van de Nieuwe Hollandse Waterline in het
rivierenlandschap en het landschap van de weiden en plassen
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Energie factsheets

Solitair

Willekeurig

Zwerm

Grid-opstelling

Lijnopstelling

Boogopstelling

Algemene windenergie principes: opstellingsvormen variërend
van een solitair tot turbines in grid of lijnopstellingen
A-wegen
0,5 x ø

Spoorwegen
0,5 x ø + 7,85 m

Hoogspanning en gasleidingen
1 x tiphoogte

Bij de realisatie van windturbines
dient onder meer rekening
gehouden te worden met
formaten, veiligheidsafstanden
en opstellingsvormen maar ook
beleving en zichtbaarheid van
turbines

Vaarwegen
min. 50 m

5,6 MW

150 m

3 MW
Rotordiameter (ø)

0,9 MW

Tiphoogte

As-hoogte

Woongebieden
5x as-hoogte

241 m

166 m
60 m

Slagschaduw
12 x ø

Algemene windenergie principes: veiligheidsafstanden
uitgedrukt in rotordiamter, tiphoogte en as-hoogte. De
bovenste vier zijn wettelijk, de onderste twee richtlijnen

125-150 m

100 m

0,015 MW

80-105 m

70 m

12 m
15 m

21 m

12

90 m

klein

middelgroot

groot (V90-3.0 MW)

domtoren

zeer groot (V150-5.6 MW)

zendmast Lopik

Algemene windenergie principes: formaten windturbines. In dit
ontwerpend onderzoek wordt met de 5,6 MW turbine gewerkt

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Hek

Zonne-energie + natuurbeheer

ca. 15 m

Zonne-energie + extensief beheer

Afstand tussen bomensingel en zonneveld

Zonne-energie + waterberging

Zonne-energie + biomassa

Brede sloot

Bij de realisatie van zonnevelden
dient onder meer rekening
gehouden te worden met
opstellingen, afschermingen en
functiecombinaties

Bomensingel

Algemene zonne-energie principes: diverse afschermingen
van een zonneveld maken landschappelijke inpassing mogelijk

Zonnepanelen als geluidswal

1,45 m
0,75 m
2m

6m
Zonne-energie + recreatie

Zonne-energie + windturbines

Algemene zonne-energie principes: functiecombinaties. Diverse
koppelingen maken meervoudig ruimtegebruik mogelijk

Algemene zonne-energie principes: standaard lage zuid-opstelling (1385 MWh/jr/ha) gebruikt in dit ontwerpend
onderzoek. N.B. de hoek van de panelen kan vergroot worden voor een hogere opbrengst. In dit ontwerpend onderzoek
is echter gekozen de panelen lager te plaatsen zodat er overheen gekeken kan worden.
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3 Weiden en plassen
•

Essentie van het landschap

•

Impressie werkateliers

•

Contouren + ontwerpprincipes

Deelgebied weiden en plassen in geel ten opzichte van de
U16-regio
14

Plankaart van het landschap van de weiden en plassen

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Rivierlint

Essentie van het landschap
Oude stroomrug

Open polder

Blokontginning

Droogmakerij

Opstrekkende ontginning

Rivierlinten

Open polder

Oude stroomrug

Blokontginning

Bebouwd gebied

Droogmakerij

Opstrekkende
ontginning

Essentiekaart van het landschap van de weiden en plassen

Zes deellandschappen binnen het landschap van de
weiden en plassen
15

Rivierlinten
De rivierlinten slingeren als besloten zones tussen de
open weidelandschappen. Deze rivierlinten worden
gevormd door vele kleine riviertjes waaronder de
Waver, Winkel, Angstel en Vecht. De rivierlinten worden
begeleid door bebouwing met opgaande beplanting en
kleinschalige dijken die wisselende uitzichten bieden
op de verstilde open weidelandschappen. Zodoende
verbinden de relatief hooggelegen rivierlinten kleine
dorpjes met grotere bebouwingskernen als Abcoude,
Loenen aan de Vecht en Weesp.
Referentiebeelden van het deellandschap rivierlinten:
gekanaliseerde rivieren die worden begeleid door bebouwing

Slingerende rivierlinten
worden begeleid door
bebouwing met opgaande
beplanting

Principeschets van het deellandschap rivierlinten:
hooggelegen zone met rivier, lintbebouwing en beplanting
16

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
rivierlinten

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Brede en hoge zone
rondom de Oude Rijn met
divers landgebruik en
verstedelijking

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug: hoge

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude

zone met stedelijke gebieden rondom de rivier

stroomrug

Oude stroomrug
De oude stroomruggen binnen dit deelgebied bestaan
uit de brede zones rondom de Oude Rijn en de Vecht.
Ze liggen hoger dan de omgeving en gaan geleidelijk
over in de aangrenzende open weidelandschappen.
De gradiënten van hoog naar laag, besloten naar open,
bebouwd naar onbebouwd, blokverkaveling naar
strookverkaveling zorgen voor een rijke diversiteit.
Opvallend voor de oude stroomruggen in dit deelgebied
is de hoeveelheid infrastructuur en verstedelijking op
de stroomrug met belangrijke wegen als de A12, de A2
en de stad Woerden.

Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug:
brede, hogere zones met rijke diversiteit in landgebruik
17

Grasland in onregelmatige
strokenverkaveling met
bebouwing langs de grenzen

Open polder

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap open
polder

Principeschets van het deellandschap open polder: grasland
in onregelmatige strokenverkaveling

Het meest noordelijke deel van dit deelgebied kan
worden aangewezen als open polder. Dit gebied
wordt gekenmerkt door grasland dat in onregelmatige
strokenverkaveling doorloopt tot aan de randen
van de open polder. De hoger gelegen rivierlinten
en de bebouwing van Amsterdam-Zuidoost vormen
de grenzen van deze openheid. Hekjes zijn de enige
verticale elementen in dit open veld. Bebouwing en
opgaande beplanting is alleen aanwezig aan de horizon
in de aangrenzende linten. Dit maakt dat de polders
zelf rustige landschappen zijn.

Referentiebeelden van het deellandschap open polder:
uitgestrekt weidelandschap met beplanting aan de horizon
18

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Blokontginning
Het open weidelandschap van de blokontginning
wordt opgedeeld door bebouwingslinten, beplante
achterkaden en pestbosjes. Door richtingveranderingen
in de cope-ontginningen ontstaan blokvormige
eenheden. Bebouwingslinten staan haaks op de
weteringen en achterkaden van andere linten.
Diversiteit zit met name in het kleinschalige karakter
van de linten. Ze hebben elk een ander profiel, maar
zijn altijd een combinatie van wetering, weg met huizen
en een grote verscheidenheid in weg- en erfbeplanting.
De overal aanwezige graslanden in strokenverkaveling
en de beperkte dynamiek in de linten geven rust en
stilte aan het landschap.

Referentiebeelden van het deellandschap blokontginning:
open weidelandschap met sloten en enkele pestbosjes

Bebouwingslinten, weteringen
en verspringingen in de
cope-ontginning creëren
blokvormige eenheden

Principeschets van het deellandschap blokontginning:
langgerekte kavels in de cope-ontginning creëren samen met
wegen en bebouwingslinten blokvormige eenheden

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
blokontginning
19

Rationele open ruimten
met dijken aan de randen
en beplante orthogonale
wegen

Principeschets van het deellandschap droogmakerij: beplante
rechte wegen, open boerderijlinten en dijken aan de randen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
droogmakerij

Droogmakerij
Het landschap van de droogmakerij wordt gekenmerkt
door de rationeel ingedeelde open ruimte met hoge
dijken aan de randen. De droogmakerijen zijn bemalen
gebieden die lager liggen dan de omgeving. Vanaf de
ringdijk is het zicht over het open weidelandschap
van de droogmakerij panoramisch. Op de dijk
bevinden zich gemalen die in het verlengde liggen
van een hoofdwetering. Het landgebruik bestaat
uit grasland voor veeteelt en extensieve natuur in
een strokenverkaveling met vaste maten. De verder
aanwezige open, rechte boerderijlinten en opgekroonde
bomenrijen langs de orthogonale wegen zorgen voor
afwisseling in dit open landschap.
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Referentiebeelden van het deellandschap droogmakerij: open
weidelandschap met strokenverkaveling en bedijkte randen

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Opstrekkende ontginning
Het landschapstype opstrekkende ontginning, is
kenmerkend voor dit deelgebied. Opvallend in dit
landschapstype zijn de petgaten, legakkers, brede
sloten en plassen waaronder de Vinkeveense Plassen.
Verder zijn op sommige plekken graskavels vervangen
door langgerekte opgaande beplanting, waaronder
hakhout en opstrekkend veen. Al deze elementen
geven veel diversiteit aan dit landschap. Vooral het
water brengt veelal recreatief gebruik met zich
mee waardoor rust en stilte afnemen. De overige
aanwezige open weidelandschappen worden opgedeeld
door bebouwingslinten en weteringen haaks op de
strokenverkaveling. Verder worden veel natte gebieden
in dit landschap ontwaterd, wat leidt tot oxidatie en
CO2 uitstoot. Dit probleem kan voorkomen worden
door gebieden juist nat te houden.

Referentiebeelden van het deellandschap opstrekkende
ontginning: divers landschap met veel sloten en plassen

Petgaten, legakkers,
brede sloten, plassen en
opstrekkend veen maken
dit landschap divers

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
opstrekkende ontginning

Principeschets van het deellandschap opstrekkende
ontginning: langerekte strokenverkaveling met gras,
opstrekkend veen en plassen
21

Impressie werkateliers

“Zoek naar de ‘loze ruimten’ tussen
bestaande infrastructuur voor de
inpassing van duurzame energie, dan
wordt weinig landschap aangetast.
Maar houd rekening met het feit dat het
landschap veelal beleefd wordt vanaf de
weg en windturbines over grote afstanden
beleefbaar zijn.”

Visualisaties (gemaakt met Windplanner) en ontwerpprincipes
(niet op schaal) van zonneparken en windturbines in het
landschap van de weiden en plassen inclusief opmerkingen
gemaakt tijdens de werkateliers
22

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

“Maak duidelijk als regio, provincie
en gemeente dat het doel is om de
kernkwaliteiten van de landschappen
overeind te houden. Zo creëer je
draagvlak.”
Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
23

Contouren

1

2

1

Contouren nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de weiden en plassen
24

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

1

2

Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs
grootschalige infrastructuur

1

Windturbines in lijnopstelling langs
grootschalige infrastructuur
Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelwegen A2 en
A27 worden geplaatst.
2
•
Hierdoor wordt de lijn van de infrastructuur
aangezet terwijl interferentie wordt voorkomen.
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst
zodat er sprake is van een lijn.
•
Zorg voor landschappelijke geleding door de
lijnopstelling minimaal 1 keer te onderbreken (vanaf
6 turbines zodat er sprake is van twee lijnen) om
de waardevolle grootschalige openheid in oostwest richting beleefbaar te houden.
Inrichting
•
Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te
hebben voor eenduidigheid.
•
Voorkom dat turbines in lijnopstellingen langs
de snelweg en kanaal met elkaar interfereren
dus zorg voor voldoende afstand tussen deze
infrastructurele lijnen.
•
De windturbines in lijnopstelling worden zo
strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke

Ontwerpprincipe 2: windturbines in vlakopstelling als
clusters in enkele weidelandschappen

structuur en ritme aanhouden en aansluiten op de
rechtlijnigheid van de infrastructuur

Windturbines in vlakopstelling als
clusters in enkele weidelandschappen

Inrichting
•
Er worden gelijke afstanden tussen de turbines
aangehouden.
•
De windturbines in vlakopstelling worden zo
ingepast dat de structuur van de clustering
aansluit op het betreffende verkavelingspatroon.
•
Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc.
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de
toegangswegen opgaan in het landschap.

Situering
•
Windturbines kunnen als vlak in enkele
weidelandschappen (open polder, blokontginning,
droogmakerij of opstrekkende ontginning) op
afstand van bebouwing geclusterd worden.
•
Beperk het aantal windturbines tot één vlak van
minimaal 4 turbines (2x2). Bepaal het aantal aan de
hand van de grootschaligheid van het landschap,
de ruimtelijke en visuele impact van de turbines.
•
Windturbines kunnen worden geplaatst in iets
meer besloten landschappen waar het weidse
uitzicht beperkt is bijvoorbeeld in de buurt van
bedrijventerreinen.
•
Bebouwingslinten mogen niet worden ingeklemd
door het vlak van windturbines.

Functie combinaties
•
Combinatie van windenergie en zonne-energie
waardoor compleet nieuwe energielandschappen
ontstaan.
•
Hierbij bestaat de kans om te werken aan een
groen-blauw landschappelijk raamwerk passend
bij de omgeving middels natuurontwikkeling,
waterberging & peilverhoging.
•
Zoek naar mogelijkheden om windenergie op
een juiste wijze te koppelen aan de Nieuwe
Hollandse Waterlinie door bijvoorbeeld
waardevolle zichtlijnen vanaf forten over de
open schootsvelden in te stand te houden.
Daarmee kunnen de kansen die er liggen voor
cultuurhistorie en recreatie benut worden.

Functie combinaties
•
Combinatie van windenergie en zonne-energie met
name op knooppunten en resthoeken.
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Contouren

4
3

3
Contouren nadere verkenning zonne-energie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de weiden en plassen
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Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

3

4

Ontwerpprincipe 3: zonnevelden tussen grootschalige
infrastructuur en in overhoeken

3

Ontwerpprincipe 4: kleinschalige en grootschalige
zonnevelden in het weidelandschap

landschappelijke beplantingen passend bij de
omgeving die het zonneveld camoufleren maar
waar nog wel overheen kan worden gekeken: brede
sloten met rietkragen (tot 1,50 meter).

Zonnevelden tussen grootschalige
infrastructuur en in overhoeken
Situering
•
Benut overhoeken en de ruimte tussen
grootschalige infrastructuur op efficiënte wijze
voor de inpassing van zonnevelden. Houd wel
rekening met de planvorming die soms al aan de
gang is voor ontwikkelingen binnen deze gebieden.
•
De grootte van het zonneveld wordt bepaald door
de afmetingen van overhoeken en tussenruimten
en bedraagt maximaal 50 hectare en een hoogte
van 1,45 meter.
•
Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers
zoals industrie- of bedrijventerreinen die al een
lagere belevingswaarde hebben.
•
Positioneer zonnevelden op de plekken waar het
weidse uitzicht over het landschap al beperkt is.

Functie combinaties
•
Een combinatie van waterberging en
natuurontwikkeling is gewenst zowel binnen het
park als in de randen van een zonnepark. Daar is
dan extra ruimte voor nodig (ongeveer 20% van het
zonneveld).
•
Combineer zonne-energie opwek op overhoeken en
braakliggende gronden dicht bij industriegebieden
met grootschalige zonne-energie op daken en
windenergie.
•
Zorg voor een koppeling met lokale coöperaties
zodat draagvlak wordt gecreëerd voor energieinitiatieven.

4
Inrichting
•
Het gebied van de Snelle Vecht, dat zich kenmerkt
door grote infrastructurele elementen waaronder
de A2, de spoorlijn, het Amsterdam-Rijnkanaal en
hoogspanningsleidingen, leent zich goed voor de
inpassing van zonnevelden vanwege het industriële
karakter en de hoge vraag naar energie.
•
Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor

Kleinschalige en grootschalige
zonnevelden in het weidelandschap
Situering
•
Grootschalige zonnevelden (tot 50 hectare) kunnen
uit het zicht, ver vanaf de bebouwing geplaatst
worden in open weidelandschappen.
•
Kleinschalige zonnevelden (tot 10 hectare) kunnen

op agrarische bedrijven en aan de achterkanten
van bebouwingslinten op of direct tegen het erf
aan worden geplaatst.
Inrichting
•
Borg de leesbaarheid van het landschap en
zorg voor landschappelijke geleding door bij de
inpassing van de zonnevelden vast te houden aan
het kavelpatroon en tussenruimtes te creëren
door het bestaande slotenpatroon binnen
zonnevelden zo veel mogelijk te behouden.
•
Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor
landschappelijke beplantingen passend bij
de omgeving waar wel overheen kan worden
gekeken: brede sloten met rietkragen (tot 1,50
meter).
Functie combinaties
•
Een combinatie van waterberging en
natuurontwikkeling is gewenst zowel binnen het
park als in de randen van een zonnepark.
•
Voor grootschalige zonnevelden kan een
combinatie met windenergie gemaakt worden.
•
Kleinschalige zonnevelden bij agrarische
bedrijven kunnen gecombineerd worden met
zon op daken. Zodoende kan energie de
businesscase van boeren rond maken.
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4 Utrechtse Heuvelrug
•

Essentie van het landschap

•

Impressie werkateliers

•

Contouren + ontwerpprincipes

Deelgebied Utrechtse Heuvelrug in geel ten opzichte van de
U16-regio
28

Plankaart van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
(incl. enkgele delen Gelderse Vallei die vallen onder RES U16)

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |
Mozaïek

Essentie van het landschap

Stroken

De laagten

Achterflank

Zuidflank

Beboste toppen

De laagten

Zuidflank

Beboste toppen

Griften

Bebouwingskern

Open ruimten: heide
en stuifzand

Achterflank

Landgoederen en
buitenplaatsen

Mozaïek

Stroken

Essentiekaart van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
Zes deellandschappen binnen het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
29

Beboste toppen
Het overgrote deel van de Utrechtse Heuvelrug valt
onder het deelgebied beboste toppen. Dit is een
besloten boslandschap, gelegen op de langgerekte,
reliëfrijke stuwwalrug met verspreid liggende open
plekken. Deze open plekken bestaan uit heide en
stuifzand. Het bos zelf wordt gearticuleerd door
verschil in loof- en naaldhout, lanen en hakhout. Een
fijnmazig padennetwerk dooradert het bos. Glooiende
wegen haaks op de hoogtelijnen maken het reliëf van
de Heuvelrug beleefbaar.
Referentiebeelden van het deellandschap beboste toppen:
besloten boslandschap en open ruimte met heide

Besloten boslandschap met
open ruimten die bestaan
uit heide en stuifzand

Principeschets van het deellandschap beboste toppen: bos
met loof- en naaldhout, open ruimten en enkele wegen
30

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap beboste
toppen

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Landgoederen bieden
panoramische uitzichten
over het omliggende
landschap

Principeschets van het deellandschap zuidflank: panoramisch
uitzicht vanaf de flank over de lagerge open landschappen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap zuidflank

Zuidflank
De zuidflank is in essentie een overgangslandschap op
de rand van de stuwwal. Het vormt de overgangszone
tussen het besloten bosgebied op de stuwwalrug en
de meer open landschappen rond de Kromme Rijn,
Langbroek en de Nederrijn. Enkele wegen over de volle
lengte van de flank ordenen dit deelgebied. Aan de
weg liggen een kralensnoer van bebouwingskernen
en vele landgoederen en buitenplaatsen: de Stichtse
Lustwarande. Deze reeks van buitenplaatsen heeft
een grote cultuurhistorische waarde. De open
ruimten, lanen en zichtlijnen haaks op het reliëf
geven een sterke beleving van de hoogteverschillen,
met panoramische uitzichten over het omliggende
landschap.

Referentiebeelden van het deellandschap zuidflank: sterke
beleving van het reliëf op de flank met name bij landgoederen
31

Het bos gaat
geleidelijk over in
het kleinschalige
landschap van de
Gelderse Vallei

Achterflank

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap

Principeschets van het deellandschap achterflank:

achterflank

versnipperde bospercelen tussen akkers en weilanden

De achterflank is een overgangslandschap aan
de noordoostzijde van de Utrechtse Heuvelrug.
Het uitgestrekte bos van de Heuvelrug gaat in de
achterflank, tussen Amersfoort en Veenendaal,
geleidelijk over in het kleinschalige landschap van de
Gelderse Vallei. Het bos versnippert in bospercelen,
afgewisseld met akkers, weilanden en boerenerven
en loopt uit in kavelrandbeplantingen. In tegenstelling
tot de zuidflank, is de achterflank een relatief rustige
zijde van de Heuvelrug, met slechts enkele, verspreid
liggende dorpen en landgoederen. Gefragmenteerde
wegen zorgen ervoor dat de reliëfbeleving hier minder
sterk is.
Referentiebeelden van het deellandschap achterflank:
overgangslandschap van bos naar open akkers en boerenerven
32
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De laagten
Het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug
bestaat uit een bebost gebied op en rondom drie
heuvels omgeven door laagten. De drie heuvels in dit
deelgebied zijn de heuvel van Soest, de heuvel van
Baarn en de Vuursche. De hoeveelheid bebouwing,
bebost gebied en landgoederen op deze heuvels
varieert. De bossen lopen in noord-zuid richting door,
met in de laagten weilanden als langgerekte open
ruimten in het bos. Opvallend zijn de griften in de
laagten. Verder liggen bebouwingskernen met name
tegen en op de heuvels, terwijl landgoederen en
buitenplaatsen vooral langs de randen van de laagten
liggen.

Referentiebeelden van het deellandschap de laagten: open
ruimten met griften en buitenplaatsen in de laagten

De laagten liggen als
langgerekte open
weilanden in het bos

Principeschets van het deellandschap de laagten: weilanden
als open ruimten in het bos

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap de
laagten
33

Stroken
De stroken vormen een kleinschalig, halfopen
landschap van langgerekte ruimten, omzoomd door
beplante wegen en kavelgrenzen. Opvallend is de
strokenverkaveling, met veel variatie in kavelgrootten
en lengte-breedte verhoudingen, dooraderd met
bomenrijen, knotbomen, houtsingels en bospercelen.
De stroken liggen onderaan de stuwwalflank. De kavels
zijn minder divers dan die van het mozaïek en zijn
overwegend als grasland in gebruik. Erven met een
combinatie van oude en nieuwe gebouwen bevinden
zich in open linten in het landschap. Beplante wegen,
rechtgetrokken beekrestanten en griften lopen met
geknikte rechtstanden door het landschap.

Referentiebeelden van het deellandschap stroken:
kleinschalig, halfopen landschap met rechtgetrokken beken

Strokenverkaveling
omzoomd door bomenrijen,
houtsingels en bospercelen

Principeschets van het deellandschap stroken: langgerekte
kavels met gevarieerd landgebruik en omzoming
34

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap stroken
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Mozaïek van akkers,
weiden en bosschages als
kampontginning

Principeschets van het deellandschap mozaïek: kavels in een
mozaïekpatroon met divers landgebruik en aangezette randen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap mozaïek

Mozaïek
Het mozaïek wordt gekarakteriseerd als halfopen
landschap met een grote diversiteit aan landgebruik
en beplantingselementen. Oorspronkelijk is dit gebied
middels individuele kampontginningen tot stand
gekomen, waarbij percelen in onregelmatige vormen
werden omringd door greppels, houtwallen, lanen en
bospercelen. Hierdoor voelt het gebied kleinschalig
aan. De bochtige, beplante wegen met voortdurend
veranderende perspectieven zorgen voor een grote
variatie in de beleving. Verspreide boerenerven en
buurtschappen liggen op afstand van elkaar in linten.
Tot slot zijn de meanderende beken en griften, die
als verborgen systemen in het landschap verscholen
liggen, kenmerkend voor het mozaïek.

Referentiebeelden van het deellandschap mozaïek: halfopen
landschap met verscholen, meanderende beken
35

Impressie werkateliers

“Ecologische verbindingen zijn een
belangrijk thema op de Utrechtse
heuvelrug. Het inpassen van energie
zou een positieve bijdrage moeten
leveren aan het maken van deze
verbindingen over infrastructuur.”

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en
windturbines in het landschap van de waarden inclusief
opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers
36
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“Zorg dat de Utrechtse Heuvelrug
een bebost rustgebied blijft en benut
het tijdelijke verdienvermogen van
zonne-energie om bosontwikkeling
mogelijk te maken.”

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
37

Contouren
1

1

2

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
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1

2

Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs
primaire en secundaire wegen in het bos

1

Ontwerpprincipe 2: windturbines in vlakopstelling
geclusterd in het landschap van de stroken

Windturbines in lijnopstelling langs
primaire en secundaire wegen in het bos
Situering
•
Windturbines kunnen geplaatst worden langs
enkele infrastructurele lijnen waaronder de A12,
A27, A28 en enkele N-wegen zoals de N225.
•
Volg de lijn van de infrastructuur en trek deze
door zodat ze aansluiten op opstellingen in
aangrenzende deel- en RES-gebieden. Zoek
bovendien aansluiting op bestaande en te
realiseren turbines.
•
Indien mogelijk bestaan lijnopstellingen uit
minimaal 3 turbines.

al veel minder is dan in de open polder, dient het
zicht op windturbines vanaf belangrijke keyviews
beperkt te worden middels bosontwikkeling.
Functie combinaties
•
Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met
investeringen in natuur: bosaanplant, ecologische
verbindingen langs/over infrastructuur, etc.
•
Energie koppelen aan recreatie en beleving door
bijvoorbeeld nieuwe routes te implementeren en
historische zichtlijnen te herstellen.

2

Inrichting
•
Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te
hebben voor eenduidigheid.
•
Probeer gelijke afstanden tussen de turbines in
lijnopstelling aan te houden.
•
De windturbines in lijnopstelling worden zo strak
mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke structuur
en ritme aanhouden.
•
Hoewel de zichtbaarheid van turbines in het bos

Windturbines in vlakopstelling geclusterd
in het landschap van de stroken
Situering
•
Windturbines kunnen als vlak in het landschap
van de stroken op afstand van bebouwingskernen
geclusterd worden.
•
Het aantal windturbines binnen één vlak bestaat
uit minimaal 4 turbines (2x2).
•
Door turbines te clusteren in het iets
grootschaligere landschap van de stroken, zijn ze
minder verspreid over de rest van landschap.

Inrichting
•
Er worden gelijke afstanden tussen de turbines
aangehouden.
•
De windturbines in vlakopstelling worden zo
ingepast dat de structuur van de clustering
aansluit op de langgerekte verkavelingsstructuur.
•
Houd rekening met het schaalverschil tussen
windturbines en rechtgetrokken beekrestanten
en griften.
Functie combinaties
•
Maak een combinatie van windenergie en
zonne-energie waardoor compleet nieuwe
energielandschappen ontstaan.
•
Hierbij bestaat de kans om te werken aan
het landschappelijk raamwerk passend bij
de omgeving middels natuurontwikkeling,
waterberging en landschapsherstel. Bovendien
ontstaan er kansen voor recreatie.
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4

Contouren nadere verkenning zonne-energie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
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3

4

Ontwerpprincipe 3: zonnevelden uit het zicht in de laagten,
het mozaïek en onder aan de flanken

3

Zonnevelden uit het zicht in de laagten,
het mozaïek en onder aan de flanken
Situering
•
Enkele zonnevelden kunnen uit het zicht worden
ingepast in het besloten landschap van de laagten,
het mozaïek en de flanken.
•
De infiltratie van water, kwelstromen en expositie
aan zon op de gradiënten van de flanken zorgen
voor ecologisch waardevolle gebieden. Vandaar dat
zonnevelden bij voorkeur in de lagere zones van de
flanken dienen worden geplaatst op bijvoorbeeld
weilanden of braakliggende akkers.

Ontwerpprincipe 4: zonnevelden gekoppeld aan
infrastructuur en industrie

omgeving zoals houtwallen, lanen, singels, greppels
en bospercelen met inheemse soorten. Vanwege de
hogere beplantingsranden mogen de zonnepanelen
ook hoger staan vanaf de grond (bijvoorbeeld tot 2
meter)
Functie combinaties
•
Voor zonnevelden kan het tijdelijke
verdienvermogen ingezet worden om
bosontwikkeling mogelijk te maken en de
biodiversiteit te verhogen oa in de randen van een
zonneveld.
•
Zonnevelden kunnen gecombineerd worden met de
toevoeging hakhout.
•
Koppel zonnevelden met recreatie middels het
herstellen van historische zichtlijnen en recreatieve
routes.

Inrichting
•
Borg de landschappelijke leesbaarheid door bij
de inpassing van zonnevelden het bestaande
kavelpatroon te volgen.
•
De grootte van het zonneveld wordt bepaald door 4 Zonnevelden gekoppeld aan
infrastructuur en industrie
de afmetingen van bestaande kavels en bedraagt
maximaal 10 hectare. Zonnevelden kunnen op
kavels in het landschap van het mozaïek gebundeld Situering
•
Vanwege de hoge ecologische waarde van dit
worden waarbij meerdere kavels geclusterd
deelgebied is het kansrijk om zonnevelden
worden tot velden van 50 hectare.
te koppelen aan gebieden met een lagere
•
Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor
belevingswaarde zoals infrastructuur en
landschappelijke beplantingen passend bij de

•

•

industriegebieden
Benut overhoeken, bermen, knooppunten en
braakliggende gronden op efficiënte wijze voor
de inpassing van zonnevelden.
De grootte van het zonneveld wordt bepaald
door de afmetingen van deze restruimten en
bedraagt maximaal 25 hectare.

Inrichting
•
Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor
landschappelijke beplantingen passend bij
de omgeving zoals groene struweelranden of
bosschages met inheemse soorten.
•
Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers
rondom industrie- of bedrijventerreinen.
Functie combinaties
•
Combineer zonne-energie opwek op
overhoeken en braakliggende gronden dicht bij
industriegebieden met grootschalige zonneenergie op daken en eventueel windenergie.
•
Bovendien kan de aanleg van een zonneveld
gecombineerd worden met bosaanplant en het
maken van ecologische verbindingszones in
omliggende gebieden. Daar kan men bewust van
worden gemaakt middels een informerende of
educatieve functie aan het zonneveld.
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5 Rivierenlandschap
•

Essentie van het landschap

•

Impressie werkateliers

•

Contouren + ontwerpprincipes

Plankaart van het rivierenlandschap

Deelgebied rivierenlandschap in geel ten opzichte van de U16regio
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Flank

Essentie van het landschap
Langbroek

Kromme Rijn

Schalkwijk

Nederrijn / Lek

Rivierenzone (Lek
& Nederrijn)

Lintbebouwing

Langbroek met
hakhoutbos

Uiterwaard
en dijk

Kromme Rijn met
boomgaarden

Flank van Utrechtse Heuvelrug

Schalkwijk

Dorpskern

Essentiekaart van rivierenlandschap
Vijf deellandschappen binnen het rivierenlandschap

43

Nederrijn / Lek
De brede rivier met parallelle hoge bandijken vormt de
kern van dit deelgebied. De uiterwaarden tussen de
dijken zijn relatief open met enkele steenfabrieken en
veerhuizen op de dwarskades. De binnendijkse zone
kent meer bebouwing, boerderijlinten en opgaande
beplanting. De hoge dijken geven een panoramisch
zicht over de lager gelegen omgeving en de hoge
beboste Utrechtse Heuvelrug. De binnendijkse
verkaveling staat haaks op de dijk en is deels beplant
met boomgaarden en bosjes.
Referentiebeelden van het deellandschap Nederrijn / Lek:
zicht vanaf de winterdijk over de rivier en heuvelrug

Dynamisch landschap
met dijken en de
meanderende rivier

Principeschets van het deellandschap Nederrijn / Lek:
panoramisch zicht vanaf de winterdijk over het landschap

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone
44
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Smalle stroken,
lintbebouwing en kavels
liggen schuin op de
beplante wetering

Schalkwijk

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap

Principeschets van het deellandschap waarden: langgerekte

Schalkwijk

strokenverkaveling ligt schuin op de lintbebouwing

Het open weidelandschap van Schalkwijk vormt een
contrast met de meer besloten gebieden langs de
Kromme Rijn en de Lek. Het Amsterdam-Rijnkanaal
vormt de noordelijke grens van dit gebied en in het
zuiden wordt het gebied begrensd door de Lekdijk.
Dit komgebied wordt gekarakteriseerd door een
lineaire wetering met een verkaveling van smalle
stroken schuin georiënteerd op de wetering. Ook
de dichte lintbebouwing in het oosten volgt dit
verkavelingspatroon. In het westelijke deel ligt de
wetering open in het landschap, met aan weerszijden
boerderijlinten op enige afstand.

Referentiebeelden van het deellandschap Schalkwijk: open
weidelandschap met lineaire weteringen
45

Kromme Rijn en provinciale
weg als belangrijke
structuurlijnen in een mozaïek
van boomgaarden en akkers

Kromme Rijn

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap Kromme
Rijn

Principeschets van het deellandschap Kromme Rijn: hoge
zone met meanderende Kromme Rijn en rechte wegen

Het stroomgebied van de Kromme Rijn heeft een
slingerend landschap met oeverwallen opgeleverd
waarbij open en besloten ruimten langs de rivier
elkaar afwisselen. Het gebied ligt iets hoger ten
opzichte van de omgeving. De Kromme Rijn en de
provinciale weg vormen de belangrijkste hedendaagse
structuurlijnen die kronkelen langs dorpen. Opvallend
is het mozaïek van vele boomgaarden en akkers in
blokverkaveling. Lager gelegen wordt het landschap
afgewisseld met meer open ruimten van weilanden in
strokenverkaveling.

Referentiebeelden van het deellandschap Kromme Rijn:
smalle rivier en veel boomgaarden op de stroomrug
46
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Langbroek
Het halfopen landschap van Langbroek vormt een
overgang tussen de beboste stuwwalflank en het
meer open gebied van de Kromme Rijn. Het is
een vlak komgebied met kwelwater en een helder
strokenpatroon dat is ontgonnen volgens het copesysteem. In deze verkaveling on onregelmatigheden
waar te nemen in perceelgrootte en landgebruik. Zo
vind je aan de droge noordkant vooral akkerbouw
en lintbebouwing en aan de nattere zuidkant
meer bos, hakhout-percelen en weilanden. In dit
coulissenlandschap is de lintbebouwing divers met
ridderhofsteden, boerderijen en kavelbeplanting.

Referentiebeelden van het deellandschap Langbroek:
halfopen landschap met akkers en hakhout-percelen

Halfopen landschap tussen
de beboste stuwwalflank en
de Kromme Rijn

Principeschets van het deellandschap Langbroek: afwisseling
van bos, weiden en hakhoutpercelen in een strokenpatroon

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
Langbroek
47

Bos met open ruimte, op
de flanken open ruimten
met bos

Principeschets van het deellandschap flank: lange zichtlijnen
vanaf de flank naar de open uiterwaarden en Langbroek

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap flank

Flank
De flank bevindt zich op de rand van de Utrechtse
Heuvelrug. Het is de overgangszone van de hoge
beboste stuwwal naar de zuidelijk gelegen open
uiterwaarden en Langbroek. Op de flank is een
kralensnoer van dorpen, statige huizen (Stichtse
Lustwarande), talrijke lanen, bossen, weiden en
akkergronden te vinden. Opvallend zijn de vele lange
zichtlijnen vanaf de flank. In dit lineaire landschap
geven de bossen de flank een besloten karakter, terwijl
de open ruimten van de engen en landgoedparken
zorgen voor afwisseling.
Referentiebeelden van het deellandschap flank: afwisselend
landschap door beboste gebieden en open akkers en weilanden
48
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Impressie werkateliers

“Zonnevelden kunnen ingepast worden
met landschapselementen die al
aanwezig zijn, zoals windsingels, maar
soms mag je ze ook gewoon zien. Het
landschap is dynamisch en verandert
altijd”

“Windturbines koppelen aan relatief
rechte lijnen in het landschap, dat
is het minst storend. Bijvoorbeeld
het Amsterdam-Rijnkanaal.”

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en
windturbines in het rivierenlandschap inclusief opmerkingen
gemaakt tijdens de werkateliers

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
49

Contouren

2

1

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het rivierenlandschap
50
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1

2

Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs het
Amsterdam-Rijnkanaal

1

Windturbines in lijnopstelling langs het
Amsterdam-Rijnkanaal
Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
het Amsterdam-Rijnkanaal worden geplaatst.
•
Volg de lijn van het kanaal en trek deze zo ver
mogelijk door wanneer dit mogelijk is.
•
Windturbines staan bij voorkeur relatief dicht langs
de zuidzijde van het kanaal
•
Er wordt een vaste afstand tussen de turbines
en het kanaal gehanteerd van minimaal 50 meter
hierdoor blijft het zicht op de karakteristieke
2
bomenlanen langs het kanaal behouden.
Inrichting
•
Zoek aansluiting op het ritme en de grootte van te
realiseren turbines langs het kanaal.
•
Beperk het aantal toegangswegen naar
windturbines en gebruik grastegels zodat de
toegangswegen opgaan in het landschap. Maar
houd rekening met het gebruik voor zwaar verkeer.
•
Neem mogelijke aansluitingen van de lijnopstelling
naar gebieden buiten de U16 regio in de richting
van Gelderland in acht.

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs
rechte lijnen in het Kromme Rijn landschap

Functie combinaties
•
De combinatie van zonnepanelen en windturbines
is voordelig voor de aansluiting op het net.
•
Houd ook de optie open om zonne- en windenergie
los van elkaar te ontwikkelen zodat de kansen
meer worden gespreid.
•
Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met
investeringen in natuur om het gebied tussen
de turbines en het Amsterdam-Rijnkanaal te
ontwikkelen voor mogelijke aansluiting op het
Natuur Netwerk Nederland

Windturbines in lijnopstelling langs
rechte lijnen in het Kromme Rijn
landschap
Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel
langs rechte landschappelijke elementen zoals
weteringen en wegen worden geplaatst in het
landschap van de Kromme Rijn.
•
Volg de lijn van deze elementen maar houd
voldoende afstand tot de bebouwingskernen.
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst

zodat er sprake is van een lijn.
•
Inrichting
•
Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te
hebben voor eenduidigheid.
•
Er worden gelijke afstanden tussen de turbines
aangehouden.
•
De windturbines in lijnopstelling worden zo
strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke
structuur en ritme aanhouden.
•
Voorkom dat turbines in lijnopstellingen gaan
elkaar interfereren met mogelijke turbines
langs het Amsterdam-Rijnkanaal dus zorg voor
voldoende afstand tussen deze infrastructurele
lijnen.
Functie combinaties
•
Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met
investeringen in natuur zoals bosontwikkeling.
Dit past goed bij de variatie van open en
besloten landschappen van de Kromme Rijn.
Hierdoor wordt het zicht op turbines vanaf
bepaalde keyviews beperkt.
•
Benut de energie lokaal voor de fruitteelt
•
Combinatie van windenergie en zonne-energie
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Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met
de ontwerpprincipes in het rivierenlandschap
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3

4

Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden in het open
weidelandschap van Schalkwijk

3

Ontwerpprincipe 2: Zonnevelden passend bij de omvang
van de landschapstypen Kromme Rijn en Langbroek

Grootschalige zonnevelden in het open
weidelandschap van Schalkwijk

•

Situering
•
Zonnevelden kunnen uit het zicht, ver vanaf
bebouwingslinten in het grootschalige open
weidelandschap van Schalkwijk geplaatst worden.
•
De zonnevelden hebben een grootte tot 50 hectare.

4

Inrichting
•
Borg de leesbaarheid van het landschap door bij
de inpassing van de zonnevelden vast te houden
aan het kavelpatroon en zorg voor landschappelijke
geleding door tussenruimten te maken waar het
bestaande slotenpatroon binnen zonnevelden zo
veel mogelijk blijft behouden.
•
Voorzie de randen van zonnevelden van een brede
sloot met rietkraag (1,50 meter hoog).
•
Beperk het aantal toegangswegen en realiseer
nieuwe wegen bij voorkeur parallel op het
verkavelingspatroon.
Functie combinaties
•
Zonnevelden kunnen gecombineerd worden met
windturbines in lijnopstelling parallel langs het

•

Amsterdam-Rijnkanaal.
De combinatie van zonne-energie, waterberging
en peilverhoging is een gewenste keuze voor de
ruimte binnen en rondom de zonnevelden.
Natuurontwikkeling zowel in de randen van het
zonneveld als binnen het park zelf ten behoeve van
een verhoging van de biodiversiteit.

Zonnevelden passend bij de omvang van
de landschapstypen Kromme Rijn en
Langbroek
Situering
•
De landschapstypen van de Kromme Rijn en
Langbroek zijn enigszins besloten en dat maakt
dat zonnevelden kunnen worden ingepast mits een
juiste schaal wordt gehanteerd.
•
De maat en schaal van zonnevelden worden
bepaald door het type landschap.
•
Het Kromme Rijngebied bestaat uit kavels met
fruitteelt. Zonnevelden hebben een vergelijkbare
grootte tot 25 hectare en kunnen eventueel boven
de fruitteelt gerealiseerd worden.
•
In Langbroek kunnen kleinere zonnevelden worden
ingepast binnen de bospercelen met een grootte

tot 10 hectare.
Inrichting
•
Zonnevelden worden binnen de strakke
lijnen van de verkaveling ingepast waarbij de
leesbaarheid van het landschap ten alle tijden
behouden dient te blijven.
•
Zonnevelden kunnen ingepast worden met
landschapselementen die al aanwezig zijn,
zoals windsingels in het Kromme Rijn gebied en
beboste randen in Langbroek.
Functie combinaties
•
In het Kromme Rijn gebied kunnen zonne- en
windenergie gecombineerd
•
Zonne-energie kan gecombineerd worden
met waterberging voor de fruitteelt voor een
efficiëntere productie.
•
Zonnevelden in Langbroek kunnen ingezet
worden als verdienmodel voor de instandhouding
van landgoederen en kastelen. Het is belangrijk
om dit te koppelen met de kansen die er liggen
voor cultuurhistorie en recreatie.
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6 Wallen en weiden
•

Essentie van het landschap

•

Impressie werkateliers

•

Contouren + ontwerpprincipes

Deelgebied wallen en weiden in geel ten opzichte van de U16regio
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Plankaart van het landschap van de wallen en weiden

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Essentie van het landschap

Rivierlint

Oude stroomrug

Lekzone

Waarden

Rivierlint

Uiterwaard
en dijk

Lintbebouwing

Dorpskern

Lek

Sloten en
weteringen

Stroomrug met
Oude IJssel

Waard

Essentiekaart van het landschap van de wallen en weiden

Vier deellandschappen binnen het landschap van de wallen en weiden

55

Open weidelandschap in
strokenverkaveling met
enkele bosschages

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap waarden

Principeschets van het deellandschap waarden: langgerekte
strokenverkaveling tegen bebouwingslinten

Waarden
Het open veenweidelandschap van de waard
heeft een uitgesproken lengterichting door lange
bebouwingslinten en parallel lopende, weteringen. De
bebouwingslinten kennen onderling een aanzienlijke
diversiteit, van open tot zeer besloten, met zowel
lange rechtstanden als slingerende stukken. Opvallend
is de oost-westmaat van de cope-ontginning en de
strokenverkaveling die haaks staat op de linten. De
overal aanwezige weilanden verlenen rust en stilte
aan het landschap. Enkele bosschages zorgen voor
diversiteit in het open weidelandschap.
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Referentiebeelden van het deellandschap waarden: open
weidelandschap met rechte sloten

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Lekzone
De hoge dijken van de Lek bieden aan weerszijden een
panoramisch zicht op de omgeving. In dat panorama
is het contrast zichtbaar tussen enerzijds de open
uiterwaarden onder invloed van rivierdynamiek
en anderzijds de besloten zone langs de dijk met
bebouwingslinten en opgaande beplanting op de erven
en in singels erlangs (vooral bij Willige Langerak).
Daarachter bevindt zich het zeer open weidelandschap
van de waarden. Ondanks de intensief bevaren Lek is
de beleving van rust en stilte in deze zone groot.
Referentiebeelden van het deellandschap lekzone: open
uiterwaarden en de meanderende Lek

Principeschets van het deellandschap lekzone: de hoge
winterdijk met aan weerzijden de Lek en de bebouwingszone

Besloten zone langs
winterdijk met beplanting
en singels romdom erven

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone
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Oude stroomrug
De oude stroomrug bevindt zich in dit gebied tussen
IJsselstein en Montfoort. Deze stroomrug bestaat uit
een hooggelegen, brede zone waarbinnen de Hollandse
IJssel als smalle rivier meandert. De zone wordt
gekarakteriseerd door een mozaïek van akkers, weiden,
bosschages en boomgaarden in blokverkaveling. Deze
zone gaat geleidelijk over in de aangrenzende open
weidelandschappen van de waarden. De westgrens
met de waarden wordt gemarkeerd door een
bebouwingslint.
Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug:
smalle rivier en ongregelmatige blokverkaveling

Mozaïek van akkers, weiden,
bosschages en boomgaarden
in blokverkaveling

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug:
hooggelegen brede zone met de Hollandse IJssel
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Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude
stroomrug

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Smalle zone, hoger
gelegen dan omgeving met
gekanaliseerde rivier

Principeschets van het deellandschap rivierlinten: hoge,
besloten verstedelijkte zone langs kleine rivier

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
rivierlinten

Rivierlinten
De relatief hooggelegen rivierlinten worden gevormd
door de smalle, gekanaliseerde Hollandsche IJssel
en de Lange Linschoten. Ze meanderen als besloten
zones tussen de open weidelandschappen van de
waarden. De rivieren worden begeleid door slingerende
dijkjes met bebouwing en opgaande (erf) beplanting.
Kenmerkend zijn de dorpskernen waaronder
Linschoten, Montfoort en Oudewater die zich op
splitsingspunten van het water bevinden.

Referentiebeelden van het deellandschap rivierlinten:
gekanaliseerde rivier langs lintbebouwing en dorpskernen
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Impressie werkateliers

“In het open weidelandschap kunnen
windturbines worden gekoppeld aan
infrastructuur bijvoorbeeld de A12.”

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en
windturbines in het landschap van de wallen en weiden
inclusief opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers
60

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

“Houd rekening met de lokale ervaringen
van inwoners en recreanten en betrek
ze actief bij de zoektocht naar geschikte
locaties voor zonne- of windenergie.”

Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

“De sloten hebben een hoge
ecologische waarde. Positioneer
zonnevelden daarom tussen de sloten
en voorkom dat ze gedempt moeten
worden.”
Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
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Contouren
2

1
1

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden
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Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

1

2

Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs
weteringen in de waarden

1

Windturbines in lijnopstelling langs
weteringen in de waarden
Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
weteringen worden geplaatst.
•
Beperk het aantal windturbines tot één rechte lijn.
•
Windturbines staan bij voorkeur zo ver mogelijk
bij bebouwingslinten vandaan. Voor windturbines
tussen twee linten dient ongeveer een
gelijke afstand tussen beide linten te worden
2
aangehouden.
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst
zodat er sprake is van een lijn.
Inrichting
•
Er worden gelijke afstanden tussen de turbines
aangehouden.
•
Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te
hebben voor eenduidigheid.
•
De windturbines in lijnopstelling worden zo strak

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs de
snelweg

•

mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke structuur
en ritme aanhouden.
Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc.
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de
toegangswegen opgaan in het landschap.

Functie combinaties
•
Combinatie van windenergie en zonne-energie
•
Waterberging & peilverhoging

Windturbines in lijnopstelling langs de
snelweg
Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
de snelweg A12 worden geplaatst.
•
Volg de lijn van de snelweg en trek deze zo ver
mogelijk door.
•
Windturbines staan bij voorkeur dicht langs de
zuidzijde van de snelweg.
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst

zodat er sprake is van een lijn.
Inrichting
•
Er dient een vast ritme aangehouden te
worden met betrekking tot de ruimte tussen de
windturbines over de gehele lijnopstelling.
•
Houd rekening met de mogelijke aansluiting van
de lijnopstelling naar gebieden buiten de U16
regio.
Functie combinaties
•
Windenergie en landbouw; de landbouw blijft
behouden
•
Er wordt geen koppeling gemaakt tussen winden zonne-energie langs de snelweg omdat het
zicht op het landschap vanaf de weg en het
bebouwde gebied anders beperkt wordt door
zonnepanelen.
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3

Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden
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Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

3

4

Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden in de waarden
ver uit het zicht

3

Ontwerpprincipe 4: kleinschalige zonnevelden op kavels
achter de bebouwingslinten

Grootschalige zonnevelden in de waarden
ver uit het zicht

•

Situering
•
Grootschalige zonnevelden kunnen uit het zicht,
ver vanaf de bebouwing langs weteringen in het
landschap van de waarden geplaatst worden.
•
Het moet mogelijk zijn om over zonnepanelen heen
te kijken. Hanteer bijvoorbeeld een hoogte van 1,45
meter.
•
De zonnevelden bevinden zich bij voorkeur aan de
achterkanten van bebouwingslinten en hebben een
grootte tot 50 hectare.
4

Functie combinaties
•
Waterberging zowel binnen een zonneveld als in de
tussenruimtes tussen de zonnevelden.
•
Natuurontwikkeling in de randen van het park en
binnen het park ten behoeve van een verhoging van
de biodiversiteit.
•
Combinatie van zonne-energie en windturbines in
lijnopstelling langs weteringen in de waarden.

Inrichting
•
Borg de leesbaarheid van het landschap en zorg
voor landschappelijke geleding.
•
Volg bij de inpassing van zonnevelden het
kavelpatroon en behoud zo veel mogelijk de
bestaande sloten binnen het zonneveld.
•
Zorg voor tussenruimtes tussen de grootschalige
velden zodat de parken los van elkaar liggen, en
zichtlijnen open blijven.
•
Beperk het aantal toegangswegen en realiseer
nieuwe wegen bij voorkeur parallel of haaks op het
verkavelingspatroon.

Voorzie de randen van het zonneveld van een
brede sloot met rietkragen tot 1,50 meter.

Kleinschalige zonnevelden op kavels
achter de bebouwingslinten
Situering
•
De kleinschalige zonnevelden bevinden zich aan
de achterkanten van de bebouwingslinten op een
minimale afstand van 100 meter vanaf de weg, bij
voorkeur aan één zijde van het bebouwingslint.
•
De zonnevelden hebben een grootte tot maximaal
10 hectare.
•
Zorg voor tussenruimtes tussen de kleinschalige
zonnevelden zodat de parken los van elkaar komen
te liggen bijvoorbeeld 2 kavels.
•
De zonnevelden worden niet hoger dan 1,45 meter,

zodat je de openheid achter de linten kan
ervaren.
Inrichting
•
Houd bij de inpassing van de zonnevelden vast
aan het bestaande kavelpatroon zodat het
landschap leesbaar blijft
•
De randen van de zonnevelden kunnen aan de
bebouwingszijde worden voorzien van opgaande
beplanting en in singels erlangs waardoor ze
vanaf de weg gecamoufleerd worden.
•
De grenzen van het zonneveld naar de zijden van
het weidelandschap van de waarden, kunnen
worden voorzien van smalle, lange sloten met
met rietkragen als overgang naar het open
landschap. Deze sloten zijn kenmerkend voor het
gebied.
Functie combinaties
•
Een combinatie van waterberging en
natuurontwikkeling is gewenst in de randen van
een zonneveld en tussen zonnevelden.
•
Omdat de agrarische sector er in de nabije
toekomst anders uit gaat zien, zullen
zonnevelden op landbouwgrond interessanter
worden. Energie kan de businesscase van
agrariërs rond maken.
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7 Waarden
•

Essentie van het landschap

•

Impressie werkateliers

•

Contouren + ontwerpprincipes

Deelgebied waarden in geel ten opzichte van de U16-regio
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Plankaart van het landschap van de waarden

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |
Oude stroomrug

Essentie van het landschap
Oeverwallen

Lekzone

Veenweidelandschap
met rivierinvloeden

Bebouwingslint

Lekzone met
Uiterwaard en dijk

Oeverwal

Dorpskern

Lek

Kanalen en
weteringen

Oude
stroomrug

Veenweide met
rivierinvloeden

Essentiekaart van het landschap van de waarden

Vier deellandschappen binnen het landschap van de waarden
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Oude stroomrug
Het gebied ten oosten van Vianen kan als oude
stroomrug worden gekarakteriseerd. Deze hooggelegen
zone is de uitloper van de stroomrug van de Hollandse
IJssel ten noorden van de Lek. De vele bebouwde
gebieden waaronder Hagestein en Hoef en Haag, maken
dat deze zone moeilijk te onderscheiden is. Toch vallen
de akkers en weiden op, die in blokverkaveling het
gebied domineren. Tot slot is er een grote recreatieplas
te vinden in deze zone genaamd Everstein die is
afgegraven ten behoeve van zandwinning.
Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug:
akkers en de grote recreatieplas

De hooggelegen zone is de
uitloper van de stroomrug
van de Hollandse IJssel
Een grote recreatieplas
bevindt zich binnen de
oude stroomrug

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug:
hooggelegen zone die is doorsneden door de Lek
68

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude
stroomrug

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Het reliëf, de akkers
en fruitboomgaarden
zijn kenmerkend voor
oeverwallen

Principeschets van het deellandschap oeverwal: hoge zone
met bebouwingslint, akkers en fruitboomgaarden

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap
oeverwallen

Oeverwallen
Binnen het veenweidelandschap van Vijfheerenlanden
zijn er oeverwallen te vinden op de plek van
voormalige rivierlopen met over het algemeen een
grillig, slingerend beloop. Deze oeverwallen zijn te
herkennen door het reliëf, en de hoeveelheid akkers
en fruitboomgaarden gelokaliseerd op de hoge en
droge oeverwal. Bovendien zijn er enkele grillige
bebouwingslinten op te merken die de structuur
van de oeverwal volgen. De oeverwallen bevinden
zich vooral in het zuidwesten langs de Lek, ten
noorden van de Linge en in het centrale deel van het
veenweidegebied die uitlopen richting het westen.

Referentiebeelden van het deellandschap oeverwallen: grillige
bebouwingslinten en fruitboomgaarden op de hoge oeverwal
69

Lekzone
De Lekzone vormt de noordelijke grens van dit
deelgebied. Deze zone wordt begrensd door twee hoge
winterdijken. Het zicht op zowel het rivierenlandschap
als het veenweidegebied vanaf de dijken langs de
Lek, is een belangrijke kernkwaliteit. Langs de dijken
bevinden zich enkele dijklinten die grotere dorpskernen
zoals Lexmond en Vianen met elkaar verbinden.
Het is opvallend dat de uiterwaarden langs de Lek
relatief smal zijn en hoog liggen ten opzichte van het
omliggende veenweidelandschap.
Referentiebeelden van het deellandschap lekzone: open
uiterwaarden met de Lek en slingerende winterdijken

Principeschets van het deellandschap lekzone: panoramisch
zicht vanaf de hoge winterdijk over het omliggende landschap

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone
70

Hoge winterdijken bieden
panoramisch zicht
over het rivieren- en
veenweidelandschap

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

Weteringen, wegen, beplanting en
bebouwingslinten vormen kamers
in het veenweidelandschap

Veenweidelandschap met rivierinvloeden
Het veenweidelandschap in de Vijfheerenlanden
is grotendeels planmatig ontgonnen waarbij de
verkaveling het zogenaamde cope-systeem volgt.
Rondom elke ontginning werden lagere kades
aangelegd waardoor kamers ontstonden in het
landschap. Deze kamers kennen sterke draaiingen
met duidelijke grenzen. De grenzen van de kamers
bestaan uit weteringen, sloten en kanalen. Ook wegen,
beplanting en linten vormen duidelijke grenzen van de
kamers. De linten zijn ruimtelijk dominant in het verder
vooral open gebied. Opvallend zijn de relatief ‘strakke’
bebouwingslinten in het noordoosten van het gebied
terwijl de linten in het centrale en westelijke deel veel
grilliger van beloop, ruimer van maat en lommerrijker
zijn.

Perspectiefkaart met de laag van het veenweidelandschap
met rivierinvloeden

Principeschets van het veenweidelandschap met
rivierinvloeden: ‘kamer’ gevormd door wegen, kanalen en
bebouwingslinten

Referentiebeelden van het veenweidelandschap met
rivierinvloeden: open weidelandschap met rechte sloten
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Impressie werkateliers

“Zet niet in op 1 principe maar geef
meerdere opties zodat bewoners
kunnen kiezen en je de kansen
spreid.”

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en
windturbines in het landschap van de waarden inclusief
opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers
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Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

“Let bij de aanleg van zonnevelden en
windturbines ook op de bijkomende
infrastructuur voor bereikbaarheid en
transport.”

Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

“Er wordt gezegd dat er veel ruimte
is voor energie in het landschap van
Vijfheerenlanden, maar onthoud wel dat
het open landschap een kwaliteit is dat
behouden moet blijven.”
Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
73

Contouren

1
2

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de
ontwerpprincipes in het landschap van de waarden
74

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

1

2

Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs de
snelweg

1

Windturbines in lijnopstelling langs de
snelweg

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs
weteringen in het veenweidelandschap met rivierinvloeden

Hierdoor wordt het zicht op turbines vanaf
bepaalde keyviews beperkt. Hierbij kan het
waardevol zijn om grondeigenaren te zoeken zoals
Staatsbosbeheer en andere landschapspartijen.
Er wordt geen koppeling gemaakt tussen wind- en
zonne-energie omdat het zicht op het landschap
vanaf de weg anders wordt geblokkeerd door
zonnepanelen. De snelweg is namelijk een van de
plekken vanaf waar het landschap beleefd wordt.

Situering
•
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
de snelweg A2 worden geplaatst.
•
Volg de lijn van de snelweg en trek deze zo ver
mogelijk door wanneer dit mogelijk is.
•
Windturbines staan bij voorkeur dicht langs de
snelweg.
Windturbines in lijnopstelling langs
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst
2 weteringen in het veenweidelandschap
zodat er sprake is van een lijn.

met rivierinvloeden

Inrichting
•
Zoek aansluiting op het ritme en de grootte van de
bestaande turbines langs de snelweg.
•
Houd rekening met de mogelijke aansluiting van de
lijnopstelling naar gebieden buiten de U16 regio.
Functie combinaties
•
Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met
investeringen in natuur zoals bosontwikkeling.

Situering
•
Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs
weteringen worden geplaatst op afstand van
bebouwingslinten.
•
Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst
zodat er sprake is van een lijn.
•
Vanwege de diversiteit in grillige en strakke
bebouwingslinten, dient er kritisch te worden

•

gekeken naar het waarborgen van voldoende
afstand tussen windturbines langs de wetering
en het bebouwingslint.
Bebouwingslinten mogen niet worden ingeklemd
tussen twee lijnen van windturbines.

Inrichting
•
Er worden gelijke afstanden tussen de turbines
aangehouden.
•
Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te
hebben voor eenduidigheid.
•
De windturbines in lijnopstelling worden zo
strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke
structuur en ritme aanhouden.
•
Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc.
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de
toegangswegen opgaan in het landschap.
Functie combinaties
•
Combinatie van windenergie en zonne-energie
•
Waterberging & peilverhoging
•
Natuurontwikkeling vergelijkbaar met
natuurgebied Polder Bolgarijen.
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Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met
de ontwerpprincipes in het landschap van de waarden
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Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |

3

4

Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden uit het zicht in
het veenweidelandschap met rivierinvloeden

3

Grootschalige zonnevelden uit het
zicht in het veenweidelandschap met
rivierinvloeden

Ontwerpprincipe 4: zonnevelden op knooppunten en binnen
overhoeken

Functie combinaties
•
De combinatie van zonne-energie, waterberging
en peilverhoging is een gewenste keuze voor de
ruimte tussen de zonnevelden.
•
Natuurontwikkeling zowel in de randen van het
park als binnen het park zelf om de biodiversiteit
te verhogen.
•
De combinatie van zonnepanelen en windturbines
is voordelig voor de aansluiting op het net.
•
Houd ook de optie open om zonne- en windenergie
los van elkaar te ontwikkelen zodat de kansen
meer worden gespreid.

Situering
•
Grootschalige zonnevelden kunnen uit het zicht,
ver vanaf bebouwingslinten langs weteringen in het
veenweidelandschap geplaatst worden.
•
De zonnevelden hebben een grootte tot 50 hectare
en een hoogte van 1,45 meter.
•
Zonnevelden dienen gebundeld te worden:
Compacte en grootschalige zonnevelden zijn
het meest rendabel mits deze dicht bij een
aansluitpunt geplaatst worden.
4 Zonnevelden op knooppunten en binnen
overhoeken
•
Zorg voor tussenruimtes tussen de grootschalige
zonnevelden zodat deze los van elkaar komen te
Situering
liggen.
•
Benut overhoeken, knooppunten en braakliggende
gronden op efficiënte wijze voor de inpassing van
Inrichting
zonnevelden.
•
Borg de leesbaarheid van het landschap en
•
De grootte van het zonneveld wordt bepaald door
zorg voor landschappelijke geleding door bij de
de afmetingen van overhoeken en knooppunten en
inpassing van de zonnevelden vast te houden aan
bedraagt maximaal 50 hectare.
het kavelpatroon en de bestaande sloten binnen
•
Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers
zonnevelden zo veel mogelijk te behouden.
zoals industrie- of bedrijventerreinen die al een
•
Voorzie de randen van zonnevelden van een brede
lagere belevingswaarde hebben.
sloot met rietkraag (1,50 meter hoog).

•

Positioneer zonnevelden op plekken waar het
weidse uitzicht over het landschap al beperkt is.

Inrichting
•
Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor
landschappelijke beplantingen passend bij
de omgeving waar wel overheen kan worden
gekeken: brede sloten met rietkragen of lage
struweelranden (tot 1,50 meter).
•
De randen van de zonnevelden kunnen aan de
bebouwde zijde bijvoorbeeld worden voorzien
van opgaande beplanting en aan de zijden van
het veenweidelandschap worden voorzien van
brede sloten met rietkragen als overgang naar
het open landschap.
Functie combinaties
•
Een combinatie van waterberging en
natuurontwikkeling is gewenst in de randen van
een zonneveld.
•
Combineer zonne-energie opwek op
overhoeken en braakliggende gronden dicht bij
industriegebieden met grootschalige zonneenergie op daken en windenergie.
•
Zorg voor een koppeling met lokale coöperaties
zodat draagvlak wordt gecreëerd voor energieinitiatieven.
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8 Algemene ontwerpprincipes en aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken zijn ontwerpprincipes
gegeven voor de inpassing van windturbines en
zonnevelden in de landschappen van de regio U16.
Tijdens het onderzoek naar deze ontwerpprincipes
zijn er ook aanbevelingen gevonden die niet over een
specifiek landschap gaan, maar over de ontwikkeling
van duurzame energie in het algemeen. Deze hebben
in dit hoofdstuk een plek gekregen. Verder zijn er
generieke ontwerpprincipes die bij verschillende
landschappen terugkomen. Deze principes zijn
hieronder op een rij gezet. Tot slot zijn er tijdens de
werkateliers ook aanbevelingen naar voren gekomen
over samenwerking in participatie met andere
RES-regio’s, overheden en bewoners. Ook deze punten
worden beknopt toegelicht in dit hoofdstuk.

en zonnepanelen hun energiepiek op een ander
moment hebben, wordt de kabel efficiënt gebruikt. Bij
planvorming is het handig om de energievormen ook
los van elkaar te beschouwen, zodat er meer kans van
slagen is.
Zoek altijd naar functiecombinaties zoals
natuurontwikkeling of waterberging, om zo bij te
dragen aan meerdere ruimtelijke opgaven en/of
landschappelijke versterking.
Beperk de hoeveelheid infrastructuur die nodig is voor
de energieopwekking en zorg dat wegen goed ingepast
worden in het landschap.

Algemene ontwerpprincipes
Volg bij de locatiekeuze de duurzame energieladder:
1.
Zoek ruimte op industriegebieden
2.
Zoek ruimte in stedelijk gebied
3.
Zoek ruimte in overhoeken/restruimtes (bv.
tussen infrastructuur) van stedelijk randen
4.
Zoek ruimte in landschappelijke gebieden
Combineer waar mogelijk windturbines en
zonnepanelen op één locatie. Hierdoor wordt veel
energie in één cluster opgewekt, waardoor andere
plekken vrij kunnen worden gehouden. Bovendien
kan de benodigde infrastructuur kan dan voor beide
energievormen gebruikt worden. Doordat windturbines
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Algemene principes voor wind
Bij het plaatsen van windturbines op een locatie waar
nog geen windturbines staan, kies dan voor 5,6 MW
turbines (ca. 240 m hoog) of voor 0,015 MW turbines
(ca. 20 m hoog). De 5,6MW turbines zijn de nieuwe
standaard en zijn relatief efficiënt. Maten hier tussenin
hebben wel het nadeel van de 5,6 MW turbines, omdat
ze op kilometers afstand zichtbaar zijn, maar niet het
voordeel: ze leveren minder op. De 0,015 MW turbines
zijn veel minder zichtbaar en kunnen daardoor veel
makkelijker ingepast worden.
Zorg dat windturbines die in hetzelfde zicht vallen
eenzelfde grootte en vorm hebben voor eenduidigheid.
Als op een locatie al windturbines staan, gebruik dan
voor de nieuwe turbines ook deze maat of kijk of het
mogelijk is om de bestaande turbine te vervangen voor
een groter model.
Er is over het algemeen een voorkeur voor
lijnopstellingen, gekoppeld aan logische lijnen in het
landschap. Er is sprake van een lijn bij drie of meer
windturbines achter elkaar.
Vlakopstellingen kunnen toegepast worden om de
ruimtelijke impact zoveel mogelijk te clusteren en zo
doorzichten en vrije horizon elders te borgen. Een vlak
bestaat uit minimaal vier windturbines (2x2).

Duurzame energieladder

Zwermopstelling worden over het algemeen niet
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passend gevonden in het landschap omdat er geen
ritme in zit en ze niet aansluiten op landschappelijke
structuren.
Zorg voor een strak en gelijk ritme tussen
windturbines, om het beeld rustig te houden met een
duidelijke regelmatigheid van turbines.
Voorkom interferentie tussen verschillende
opstellingen van windturbines, om het beeld zo rustig
mogelijk te houden. Probeer te verkennen wanneer dit
speelt bij de realisatie van windturbines.

Algemene principes voor zonnevelden
Sluit aan op de schaal van het landschap. Bij
landschappen van een grote schaal en een open
karakter zijn grote zonnevelden (10 tot 50 ha) passend.
Bij landschappen van een kleine schaal met een meer
besloten karakter zijn kleine zonnevelden (tot 10 ha)
passend.
Probeer zonnevelden te clusteren op enkele plekken,
om zo verrommeling van het landschap tegen te gaan.
In een kleinschalig landschap kan een cluster worden
opgedeeld in kleinere velden.
Zorg voor voldoende afstand tot linten, bebouwing en
andere belangrijke plekken van waaruit het landschap
beleefd wordt, zodat de zonnevelden niet direct in het
zicht van deze plekken komen.

Beperk de impact van zonnevelden in een open
landschap door ze onder ooghoogte (max. ca. 1,50m)
te houden en in te passen met een brede sloot met
een rietkraag. Zorg bovendien voor landschappelijke
geleding door gebieden open te houden zodat het
landschap leesbaar blijft. Zonnevelden in een meer
besloten landschap kunnen hoger worden geplaatst,
met meer tussenruimte voor kruidenrijk gras, en een
hoge groene rand rondom het veld.
Kies bij de inpassing van zonnevelden voor
landschappelijke beplantingen passend bij de omgeving
langs de randen van het zonneveld.
Weeg af hoe je omgaat met goede landbouwgrond.
Zoek bij waardevolle landbouwgebieden naar
meerwaarde voor de landbouw. Bijvoorbeeld door
energie op te wekken die gebruikt wordt in de
landbouw of door een combinatie te maken met
waterbuffers die gebruikt worden in de landbouw.

Samenwerking en participatie
Kijk ook naar de aanpak en uitgangspunten van andere
RES-regio’s en stem met elkaar af.

Betrek bewoners bij het vormen van kaders,
uitgangspunten en principes. Zet eerst in op meerdere
ontwerpprincipes, zodat er tijdens de participatie nog
keuze is en er voldoende ruimte is voor bewoners om
mee te denken. Bovendien spreid je je kansen als er
meerdere opties zijn.
Zorg dat omwonenden van windturbines of
zonnevelden er iets voor terug krijgen. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van lokale coöperaties voor
lokale energie-initiatieven of om de energie lokaal
te benutten. Een andere manier waarop bewoners
voordeel kunnen hebben van de inpassing van
duurzame energie, is wanneer energie-initiatieven
gepaard gaan met investeringen in het landschap. Zo
kunnen verdwenen landschapselementen hersteld
worden, of kan er geïnvesteerd worden in een nieuw
landschappelijk raamwerk middels natuurontwikkeling
en waterberging.
Zoek samenwerking met landschappelijke partijen
die grond in de regio in eigendom hebben, zoals
Staatsbosbeheer, die kunnen bijdragen aan de
landschappelijke versterking in combinatie met
energieopwekking als verdienmodel.

Leg verband met provinciale ruimtelijke opgaven voor
functiecombinaties.
Werk samen met gemeentes.
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Drie provincies; zeven RES-regio’s;
één Groen Hart
Om duurzaam energie op te wekken en te voldoen aan het Klimaatakkoord is
Nederland verdeeld in dertig regio’s die met een Regionale Energiestrategie (RES)
hun bijdrage aan de nationale doelstellingen leveren. De regio’s hebben onlangs
elk het zogenoemde RES 0.5-document gepresenteerd. Daarin staan vooral
overzichten van denklijnen en zoekgebieden. Tot de zomer van 2021 wordt de RES
0.5 uitgewerkt tot RES 1.0 met concrete locaties.
Het Groene Hart ligt in drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht)
en valt in maar liefst zeven RES-regio’s. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart
heeft de drie PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te
reflecteren op de zeven RES 0.5-documenten: ‘Welke landschappelijke/ruimtelijke
beelden genereert het RES-aanbod op het schaalniveau van het Groene Hart en
hoe verhoudt dit zich tot de kwaliteiten van dat Groene Hart?’ Ook is gevraagd
mogelijke fricties op te sporen en aan te geven waar kansen liggen om de
verschillende RES-voorstellen zo op elkaar af te stemmen dat zij elkaar versterken
en de ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart respecteren of verbeteren.
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Stellingname

landschappelijke diversiteit, openheid, het veen(weide)
karakter, de rust en stilte en de relatie met het stedelijk

Het Groene Hart is een begrip en wordt gekoesterd. Met dit

gebied. Die kwaliteiten staan op gespannen voet met de grote

zestig jaar oude, internationaal bekend, iconisch concept van

dynamiek van het stedelijk systeem, van de landbouw en van

ruimtelijk ordening kon een karakteristieke vorm van agra-

onze fysieke leefomgeving – processen als zeespiegelrijzing,

risch cultuurland overeind blijven in een zeer dynamische,

verzilting en bodemdaling werken op het Groene Hart in (zie

snel verstedelijkende omgeving. Met het benoemen van het

figuur 4.1) Het Groene Hart-beleid heeft ook nooit als doel

Groene Hart als aandachtsgebied in de Nationale Omgevings-

gehad het gebied onder een glazen stolp te plaatsen. Het was

visie (NOVI) heeft het Rijk dat recent nog eens onderstreept.

er op gericht nieuwe maatschappelijke wensen met grote
zorgvuldigheid en meer dan gemiddelde aandacht voor de

Het Groene Hart is de afgelopen decennia de strijd tussen

ruimtelijke kwaliteit in te passen.

de verschillende ruimteclaims niet geheel ongeschonden
doorgekomen. Maar in essentie is het uitgangspunt van

Grootschalige opwek van duurzame energie betekent een

een open agrarisch middengebied, met gave en hoog

forse ingreep in een landschap waarin toch al veel verandert.

gewaardeerde landschappen, nog altijd relevant. Anno

Over die ingreep maken velen zich terecht zorgen. Tegelijk

2020 is het Groene Hart voor een sterk gegroeide stedelijke

steunen wij natuurlijk voluit het uitgangspunt van duurzame

bevolking nog steeds van grote waarde. Daarbij is het Groene

energieopwek. De vraag waar in het Groene Hart ruimte is

Hart niet meer alleen voedselproducent en uitloopgebied

voor de aanleg van zon- en windparken is dan ook legitiem,

voor de stedeling, het is in toenemende mate ook regenton en

net als voor andere gebieden in Nederland. De status van het

koelmotor, energieproducent en natuurparel.

Groene Hart vraagt hierbij hoe dan ook om een bijzondere
zorg voor de ruimtelijke kwaliteit. Wij zien dat sommige

Het Perspectief Groene Hart 2040 legde in 2017 de

RES-regio’s zich nu al inspannen om vraagstukken van

kernkwaliteiten van het Groene Hart nog eens vast:

ruimtelijke kwaliteit in hun afweging te betrekken. Maar
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wij constateren dat met name de samenhang op de schaal

advies doorwerkt in de RES 1.0-producten. We bevelen

van het Groene Hart als geheel onderbelicht blijft. Ook

daarom Gedeputeerde Staten van harte aan, dit advies zo

is nog niet duidelijk hoe bij de uitwerking naar concrete

snel mogelijk verder te geleiden. In deze tussenfase van een

locaties ruimtelijke kwaliteit een rol gaat spelen, en hoe

complex proces adviseren we vooral met de blik vooruit,

de kwaliteiten van het Groene Hart recht wordt gedaan.

gericht op de periode na november 2020. Daarmee willen we

Het gaat dan om hoe energieopwek in het landschap kan

de uitwerking in zeven RES-regio’s een perspectief bieden.

worden ingepast, met aandacht voor grondgebruik, natuur,
leefomgeving en cultuurhistorie. Waar kunnen het beste
windturbines en zonnepanelen komen en hoe kan duurzame
energieopwekking bijdragen aan de gebiedsontwikkeling?

1. Kijk over grenzen; zie het Groene Hart als
geheel

De opzet van het huidige RES-proces maakt het logisch dat
dergelijke vragen tot nog toe niet uitgebreid aan de orde

De energietransitie betekent een enorme verandering voor

waren. Dit advies is bedoeld om richting te geven bij het

Nederland in organisatie, grondgebruik en landschap. Aan

beantwoorden van die vragen in de vervolgstappen.

de ene kant vraagt dat om een benadering van onderop die
zorgt voor draagvlak en mede-eigenaarschap. Aan de andere

Advies

kant is visie en kader nodig op een groter schaalniveau, zodat
efficiënte, weldoordachte en landschapsinclusieve oplossingen tot stand komen. Met de aanwijzing van RES-regio’s

Wij komen tot een advies in vijf hoofdpunten. We richten ons

werd beoogd de energietransitie inderdaad van onderop te

in dit advies tot Gedeputeerde Staten van de drie provincies.

organiseren. Wij zien ook dat daar veel energie in is gestoken.

We spreken in sommige adviespunten ook expliciet het

De hogere schaal is daarbij wat uit zicht gebleven. Hier ligt nu

Rijk aan en, zeker daar waar het gaat om het netwerk,

in het bijzonder een taak voor de provincies. Voor de verdere

de netwerkbeheerders. Uiteraard willen we graag dat dit

uitwerking dringen wij aan op een goede balans met visie en
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kader op het groter schaalniveau. Provincies en Rijk, neem als

samenwerking gewenst is. Gebruik de uitwerking naar

partner in het RES-proces verantwoording voor de schaal van

RES 1.0 om te zorgen dat er geen botsende keuzes worden

het Groene Hart en nodig partijen uit om een aantal geza-

gemaakt aan weerszijden van de bestuurlijke grens, en dat

menlijke keuzes op bovenregionaal niveau te maken.

doorlopende landschappelijke structuren op gelijke wijze
worden benaderd.

Het is op voorhand duidelijk dat de verdeling van het Groene
Hart over zeven regio’s het lastig maakt de samenhang op het

Wij hebben, op basis van de informatie uit de RES-

niveau van het Groene Hart te zien. Dat wordt nog versterkt

documenten, een schatting gemaakt van het aandeel energie

door de verschillen in grafieken, legenda en abstractieniveau

uit zon en wind dat in het Groene Hart zou kunnen worden

in de verschillende RES 0.5-producten. In de bijlage bij

opgewekt. De aantallen windturbines en hectares zonneveld

dit advies wordt daaraan aandacht besteed. Het bureau

zijn niet gering (zie figuur 3.4 & 3.5). Tegelijk concluderen

H+N+S Landschapsarchitecten heeft op ons verzoek de

wij dat die aantallen op heel verschillende manieren te

verschillende RES 0.5-producten samengevoegd en grafisch

realiseren zijn, uitgaande van de getekende zoekgebieden.

onder één noemer gebracht (zie figuur 2.2). Dat bleek niet

In de RES 0.5-voorstellen lezen we dat provinciale wegen,

eenvoudig. Voor een goede afstemming en samenwerking is

dijken en waterlopen, overhoeken en tussengebieden

het noodzakelijk dat de zeven regio’s in de doorwerking naar

vaak als geschikte aanknopingspunten worden gezien. Die

de RES 1.0 een kaart leveren waarin zij eenzelfde legenda

keuze is op het schaalniveau van de RES-regio begrijpelijk.

en ’handschrift’ hanteren en ook de voorstellen van de

Vanuit het oogpunt van de bewoners zijn locaties die

aanliggende regio’s op die kaart meenemen. Dit brengt de

daaruit voortvloeien natuurlijk al groot, maar vanuit het

samenhang in beeld en kan storende interferentie tussen de

schaalniveau van het Groene Hart of het netwerk zijn ze

verschillende gebieden voorkomen.

beperkt van omvang. Wij menen dat de RES 0.5-producten

De gesprekken in het kader van dit advies hebben situaties

het gevaar in zich dragen dat de ingreep in het landschap

aan het licht gebracht, waarbij grensoverschrijdende

te veel versplintert, en op te veel plekken toch aanzienlijke
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verandering vraagt. Dezelfde zoekgebieden staan ook toe te

zien, naast gebieden die een ‘basiskwaliteit’ hebben en

kiezen voor grotere clusters (zie kaartbijlage, deel 5).

waar ruimte is voor verbetering (zie figuur 4.5). In sommige
gebieden is de wordingsgeschiedenis (de structuur van vrije

Wij adviseren de uitwerking naar RES 1.0 in de eerste plaats

ontginning, cope-ontginningen en droogmakerijen) nog

te gebruiken om met de zeven RES-sen, drie provincies en

duidelijk ‘leesbaar’ in het veld. Deze gebieden vertellen bij

Rijk te zoeken naar een aantal grotere concentraties. De NOVI

uitstek het verhaal van het Groene Hart. Ook voor wat betreft

en met name de provinciale Omgevingsvisies hebben daarbij

natuurkwaliteit zijn er binnen het Groene Hart kwetsbare

een rol. Natuurlijk is dat een moeilijke boodschap in het al

gebieden, variërend van duinbossen en weidevogelbiotopen

lopende RES-proces – maar het werkelijk realiseren van deze

tot moerassen en plassen. De grenzen van de RES-regio’s

opgave zal op elk schaalniveau veel vragen van het bestuur.

hangen slechts bij uitzondering samen met de verschillende

Wij pleiten voor een benadering die helder aansluit bij de

deelgebieden in het Groene Hart. Dat maakt het bij voorbaat

hoofdlijnen van het landschap, en daarmee begrijpelijk is.

lastig om te zoeken naar oplossingen die het specifieke

In dit advies geven wij verschillende handvatten om tot een

karakter van een deelgebied onderstrepen, en de samenhang

samenhangende oplossing te komen (zie figuur 5.1).

in die deelgebieden versterken. Wij nodigen de RES-regio’s
uit hieraan meer aandacht te besteden. We kijken daarbij

2. Respecteer de verscheidenheid; investeer in
ruimtelijke kwaliteit

ook naar de provincies: zij zijn bij uitstek geschikt om dat
proces te begeleiden. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart
heeft onlangs gevraagd de cultuurhistorische beschrijving en
waardering van het Groene Hart te actualiseren. Wij bevelen

Het Groene Hart mag dan zo heten, het gaat in de praktijk om

aan die actualisering nauw bij de verdere uitwerking te

vele kleuren groen. In een cultuurhistorische waardering van

betrekken.

het Groene Hart (Borger en Vesters, 1996) werd al aangeduid

RES-regio’s, vertaal die geactualiseerde waardering van het

dat we binnen die kleuren groen hele gave, unieke gebieden

Groene Hart in gebiedsspecifieke uitwerkingen. Wij bedoelen
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daarmee, dat bij het ontwerp van windopstellingen en

gelukkige keuze vinden. Daarentegen zijn in andere gebieden

opstellingen voor zonne-energie, van locatie tot detaillering,

grotere concentraties aan windturbines denkbaar, als die de

de verscheidenheid en de kenmerken van het Groene Hart-

heersende openheid accentueren of als ze gekoppeld zijn aan

landschap betrokken worden.

hoofdinfrastructuurlijnen. Het betekent ook, dat opstellingen
voor zonne-energie op diverse manieren inpasbaar zijn, maar

Alle zeven RES-regio’s maken duidelijk dat ze hun aandeel

steeds met grote aandacht voor de verkavelingsstructuur,

in de taakstelling willen nemen. Dat is respectabel, maar

vormen van medegebruik, biodiversiteit, randen en

dit gaat voorbij aan het gegeven dat bepaalde gebieden

tussenruimtes. Ook zijn er gebieden die in het kader van

een relatief groot landschappelijk laadvermogen kennen

integrale gebiedsontwikkeling ruimte bieden voor energie,

terwijl andere gebieden kwetsbaar zijn. Er is een zekere

maar alleen als inderdaad een stapeling van opgaves wordt

angst dat het spreken over ‘topgebieden’ met grote

aangepakt gericht op terugdringing van bodemdaling en

waarde gelezen kan worden als een boodschap dat er voor

stikstofdepositie, herstel van biodiversiteit en nieuwe

duurzame energieopwek geen plaats is in het Groene Hart.

vormen van landbouw. Zie ook adviespunt 3, en het testbeeld

Die angst is niet terecht. Wanneer de opgave benaderd

waarmee we dit advies afsluiten.

wordt met respect voor cultuurhistorie en biodiversiteit, en
wanneer van deze opgave verlangd wordt dat die bijdraagt

Gegeven de stevige verankering van het Groene Hart in de

aan omgevingskwaliteit, is er zeker plek voor zon en

ruimtelijke ordening, de betekenis van het Groene Hart

wind in het Groene Hart. Dat er op grond van integrale

voor bewoners en omwonenden, en de vanzelfsprekende

landschapswaardering nog een heel palet is dat loopt van ‘nee

plek die het heeft in ons gezamenlijk beeld van Nederland,

tenzij’ naar ‘ja mits’, is goed uitlegbaar. Sterker, dat draagt

roepen wij op ook te investeren in ruimtelijke kwaliteit. De

bij aan een goed gefundeerd verhaal. Concreet betekent dat,

energietransitie leidt tot een miljardeninvestering én tot

dat wij te veel verspreide windopstellingen niet steunen, en

een ingrijpende verbouwing van ons landschap, in aard en

een aantal zoekgebieden midden in het Groene Hart geen

omvang vergelijkbaar met de vroegere ruilverkavelingen.
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Bij die ruilverkavelingen was bepaald dat vijf procent van

woningen gepland. Zelfs wanneer het overgrote deel zoals

het ruilverkavelingsblok moest worden aangewend ‘ten

beoogd binnenstedelijk wordt gebouwd, zal deze opgave

algemenen nutte’.

ook een claim leggen op zones grenzend aan de huidige

Wij adviseren in de energietransformatie een afdracht

bebouwde gebieden, bijvoorbeeld om aan de steeds dichter

te introduceren voor landschap, natuur, leefbaarheid en

bebouwde stad uitloop te bieden. De woningbouwopgave

cultuurhistorie. Zie dat in samenhang met de ontwikkeling

kunnen we dus niet los zien van investeren in de kwaliteit

van de gehele metropoolregio. Hou bij de uitwerking rekening

van gebieden direct buiten de stad. Daarbij geldt voor een

met de karakteristieke eigenschappen van de deelgebieden

categorie gebieden die in de cultuurhistorische waardering

van het Groene Hart.

predicaat ‘basiskwaliteit’ kregen, dat een kwaliteitsimpuls
ook echt nodig is om die gebieden betekenis te geven voor

3. Verbindt de energie-opgave aan de andere
grote opgaven en kom zo tot integrale
gebiedsperspectieven.

stadsbewoner en natuur. Keuzes voor wind en zon moeten
we maken in de context van deze meervoudige opgave
in de kernrandzone, de term die de provincie Utrecht
gebruikt. De energieopgave kan in het slechte scenario
leiden tot (verdere) verrommeling en kwaliteitsverlies.

In en om het Groene Hart spelen naast de energieopgave nog

Maar in het goede scenario kan de energieopgave de motor

andere grote opgaven in de komende tien jaar. Die vragen

zijn achter kwaliteitsverbetering, in samenhang met

net als de RES enorme aanpassingen: de woningbouwopgave,

verdergaande omvorming, wellicht ook in combinatie met

het herstel van biodiversiteit, de transitie van de landbouw

nieuw bos of nieuwe natuur. De RES 0.5-producten lijken

samen met de reductie van stikstofdepositie en het tegengaan

in sommige zones rond steden en dorpen mogelijkheden

van bodemdaling (zie kaartbijlage, deel 4).

te bieden voor grote, aaneengesloten zonnevelden. Dat
steunen wij niet. Juist in de kernrandzones kunnen

In het westen van Nederland is een fors aantal nieuwe

zonnevelden goed ingepast worden, maar dan wel als
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deel van een multifunctionele ontwikkeling die ruimte

Krimpenerwaard. Wij pleiten voor een ontwerponderzoek

biedt aan een veelvoud aan claims, en die opgeteld tot

dat uitgaat van een transitie van de landbouw. De

kwaliteitsverbetering leidt.

combinatie van aan hoge waterstanden aangepaste
landbouw, sterk verhoogde biodiversiteit en kleinschalige,

Met de nota Waardevol en Verbonden is de noodzaak van

eventueel drijvende zonnevelden is een mix die zeker alle

een transitie van de landbouw overtuigend neergezet. De

aandacht verdient. Verschillende vraagstukken kunnen

maatschappelijke onrust laat zien dat de bijbehorende

dan tegelijk worden aangepakt, elkaar organisatorisch en

keuzes nog betwist worden. Wat stikstof betreft is die

financieel versterken, en tot nieuwe landschapskwaliteit

keuzeruimte er niet meer. Het advies van de Commissie-

leiden. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat

Remkes is glashelder en moeten we hier als de maatstaf

deze energiestrategie efficiënt is in netwerktermen, geen

nemen: vijftig procent stikstofreductie tot 2030. Uitkoop

ongewenste ontwikkelingen introduceert en met grote

van agrarische bedrijven nabij Natura2000-gebieden

zorgvuldigheid in het landschap landt. Precies die vragen

is onvermijdelijk. Dat zal op delen van het Groene Hart

kunnen we met ontwerponderzoek beantwoorden.

zeker effect hebben. Voor het Groene Hart is verder het
thema bodemdaling van groot belang. De Raad voor de

Wij vragen aan alle partners, en met nadruk ook aan

Leefomgeving kwam in september 2020 met een duidelijke

provincies en Rijk, deze grote opgaven te verbinden. Wij

boodschap: voor 2030 moet de bodemdaling zodanig

sluiten niet uit dat dat uiteindelijk een ‘ruilverkaveling

zijn afgeremd, dat de CO2-uitstoot door bodemdaling

nieuwe stijl’ vereist.

met de helft daalt. Tenslotte is in 2018 het Deltaplan

Zorg dat vanaf nu de energie-opgave niet meer geïsoleerd,

Biodiversiteitsherstel gelanceerd en breed omarmd. In het

maar in samenhang met die andere opgaven wordt

Groene Hart zijn er meerdere gebieden waar deze impulsen

aangepakt. Voorkom daarmee dat opgaves elkaar in de weg

tot verandering samenvallen. Dat geldt bijvoorbeeld

zitten en werk aan integrale gebiedsperspectieven.

voor de Nieuwkoopse Plassen en omgeving en voor de
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4. Een goed georganiseerd energienetwerk
helpt heldere ruimtelijke ontwikkeling – en
omgekeerd

en dat maakt de ontwikkeling van de energie-infrastructuur
tot een machtig instrument om gebieden meewind te geven
of juist meer in de luwte te houden. Een goed geordend
landschap heeft dus baat bij een helder opgezet netwerk,

De technische infrastructuur om energie aan- en af te

aansluitend bij de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling.

voeren is een cruciale voorwaarde voor een duurzame
energievoorziening. De RES 1.0 moet zich noodzakelijkerwijs

Omdat investeringen in het hoofdnetwerk fors zijn, en gericht

richten op het netwerk dat er nu ligt. Dat netwerk is

op de lange termijn, is de energietransitie een balanceer-act.

ontworpen op centrale opwek en grote concentratie van

Die transitie vraagt dat we nu handelen - we kunnen niet

afnemers. Het is, alleen al financieel, verstandig om

wachten - maar we moeten tegelijk ook ver vooruit denken.

grootschalige energieopwek goed te koppelen aan het

Zodra de RES 1.0 is vastgesteld wordt een begin gemaakt

huidige netwerk met zijn hoofd- en tussenstations (zie

met de RES 2.0 die de doorkijk naar 2050 maakt. Anders dan

figuur 4.14 & 4.15). Tegelijk zal stevig in dat netwerk

bij de RES 1.0 krijgt de energie-infrastructuur nadrukkelijk

geïnvesteerd moeten worden in het kader van de

een hoofdrol. Waarom niet al daarop anticiperen? Een goede

energietransitie richting 2050. De omschakeling naar een

menging van zon en wind is van belang, net zoals het nodig

meer decentrale opwek kan ‘aftakkingen’ van dat netwerk

is tot een goed samenspel te komen van grote clusters en

legitimeren. Daarmee is er dus sprake van een complexe

sterk gedecentraliseerde kleinschalige opwek. In de huidige

wederkerigheid: het netwerk trekt grote opweklocaties aan

RES-voorstellen ontbreken deze grote clusters. Het is de

en omgekeerd, grote opweklocaties kunnen het netwerk

vraag of dat uit kosteneffectiviteit gewenst is en of hiermee

naar zich toe trekken.

de betaalbaarheid van het energievraagstuk niet in het geding

Met het hoofdnetwerk is een ruim aanbod aan stroom

komt. Wij adviseren grote clusters meer aandacht te geven,

beschikbaar voor vragende partijen. Daarom is het

dat valt ook samen met ons advies het Groene Hart als geheel

hoofdnetwerk ook sturend voor ruimtelijke ontwikkelingen,

te benadrukken.
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Wij adviseren de RES-regio’s ook om met hun RES 1.0
duidelijk te maken hoe duurzame energieopwek zinvol

5. Op naar het vervolg: gebruik de keuzeruimte
in zoekgebieden!

met het huidig netwerk verbonden wordt. Geef een schets
van de doorontwikkeling en bespreek de samenhang met

De RES 0.5-producten presenteren vooral zoekgebieden, en

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Wij adviseren Rijk,

geen concrete locaties. Hoewel de regio’s op verschillende

provincie en netbeheerders steeds de nadruk te leggen op een

manieren zoekgebieden, scenario’s of denklijnen presenteren,

efficiënt netwerk dat op lange termijn goed samenhangt met

is er dus nog ruimte voor verschillende keuzes.

de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkelingen, en vanuit dat
perspectief de individuele RES-voorstellen te beoordelen.

Het werken met zoekgebieden maakt dat nu nog weinig
concreet is wat de regionale energiestrategieën voor het

Omdat zon- en windparken niet voor de eeuwigheid worden

landschap gaan betekenen. De inwoners van de RES-regio’s

neergezet moet met een afschrijvingstermijn rekening

hebben daardoor nog maar weinig zicht op de ruimtelijke

worden gehouden. Gedurende hun levensloop komen er

impact van deze opgave, op het effect op het landschap.

betere of nieuwe technieken. Sommige daarvan worden

Wij adviseren nu met spoed voorbeelden uit te werken.

al volop bediscussieerd, van aquathermie tot waterstof

Test concrete opstellingen op de kaart, in relatie tot ander

of kernenergie. Zon- en windparken uit het pakket voor

grondgebruik en toekomstige ontwikkelingen, en visualiseer

2030 moeten zich op termijn kunnen doorontwikkelen,

ze vanuit diverse gezichtspunten. Gebruik deze informatie bij

of juist ontmanteld worden om ongewenste ruimtelijke

beslissingen over de kansrijkheid van voorstellen.

ontwikkelingen tegen te gaan. Een Life Cycle Analysis (LCA) kan
dat in beeld brengen. Neem afschrijving, doorontwikkeling of

De keuzes die op weg naar RES 1.0 gemaakt moeten

ontmanteling in de planvorming van de RES 1.0 mee.

worden, leiden niet zomaar tot een geheel dat het concept
van het Groene Hart recht doet. Soms maken RES-regio’s
verschillende keuzes, waardoor een vrij toevallige bestuurlijke
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grens heel zichtbaar opduikt in het landschap. Meerdere

dan de kaart met opgetelde zoekgebieden. Natuurlijk is nog

zoekgebieden oriënteren zich op landschappelijke structuren

steeds sprake van een groot programma dat het Nederlands

die RES-grenzen overschrijden. Door aandacht te vragen voor

landschap zal veranderen. Maar wij leiden uit het testbeeld

de grote schaal wordt dat zichtbaar en ligt samenwerking voor

af dat het mogelijk is om ook in het Groene Hart bij te dragen

de hand (zie figuur 5.13). Voor de vervolgstap naar een RES

aan de taak die Nederland wacht, zonder onaanvaardbare

1.0 bevelen wij aan mogelijkheden in het proces te creëren

schade voor de samenhang en de landschapskwaliteit.

om tot afstemming tussen de zeven RES-regio’s te komen.
We roepen de drie provincies en het Rijk op dat te faciliteren,

Het testbeeld wind laat zien dat er een aantal grotere

maar ook inhoudelijk bij te dragen aan deze afstemming. Deze

clusters mogelijk is; clusters, die zich oriënteren op de

afstemming kan plaatsvinden binnen de reeds getekende

hoofdinfrastructuur, deels ook in samenhang met zon (zie

zoekgebieden. Dit advies reikt relevante startpunten voor die

figuur 5.2 t/m 5.6). Deze grotere opstellingen zijn gunstig

afstemming aan.

gelegen ten opzichte van het huidige netwerk, maar ook ten
opzichte van een goed georganiseerd toekomstig netwerk.

Zoals de bijlage laat zien, hebben wij deze adviezen getest

Wij voorzien dat windturbines steeds hoger worden, en als

op de landkaart. Dat leidt tot een serie testbeelden. Deze

deze al een relatie aangaan tot structuren in het landschap,

beelden zijn niet bedoeld om een keuze te suggereren – ze

dan alleen met de allergrootste structuren die wij kennen,

willen vooral aantonen dat er wat te kiezen valt. Binnen de

zoals hoofdinfrastructuur. Met het adviseren van grotere

zoekgebieden die de RES-regio’s aandragen, zijn concrete

concentraties bevelen we tegelijkertijd aan kleinere

locaties te vinden die de schaal van het Groene Hart recht

opstellingen op veel plekken dwars door het Groene Hart

doen. Bij de uitwerking gaat het er om de karakteristieken van

te vermijden. Sommige grotere opstellingen langs grote

deelgebieden een rol te geven, om integrale gebiedsopgaven

infrastructuur zouden samen met zonnevelden tot nieuwe

erbij te betrekken en om locaties slim te verbinden met

landschapszones kunnen leiden waar infrastructuur,

netwerkontwikkeling. Deze testbeelden zien er heel anders uit

winturbines en zonnevelden de toon zetten.
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Het testbeeld zon laat, naast de eerder genoemde velden

Samenwerkende PARK’s :

aan hoofdinfrastructuur, een reeks kleinere opstellingen in

[naam]

Provincie Zuid-Holland

kernrandzones zien (zie figuur 5.7 t/m 5.12). Die opstellingen

[naam]

Provincie Utrecht

zijn duidelijk bescheidener dan sommige zoekgebieden

[naam]

Provincie Noord-Holland

in de RES-0.5 suggereren; op die wijze lijkt ons een
multifunctionele benadering van de kernrandzones haalbaar.
Ook toont het testbeeld opstellingen in landschappen die
in bredere zin om kwaliteitsverbetering vragen, waar goed
ingepaste velden dan bij zouden kunnen horen; en gebieden
met een integrale opgave voor bodemdaling en stikstof.
Opvallend is dat de gebieden die om een integrale benadering
vragen, in ‘netwerkluwe’ zones liggen. Er moet dus gedacht
worden in de goede proporties: door zonnevelden integraal
onderdeel te maken van deze gebiedsontwikkeling,
kan voldoende massa ontstaan. Zo vraagt elk van deze
denkrichtingen om nader ontwerponderzoek naar goede
locaties, concrete landschappelijke inpassing en het aanvullen
van de kwaliteiten van het Groene Hart. Wij denken dat goede
oplossingen dan binnen handbereik liggen.
Alles bij elkaar is er zicht op een gunstig vervolg, waarbij we
waardevolle oude landschappen van het Groene Hart met
respect benaderen en tegelijk nieuwe landschappen met
kwaliteit creëren.
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Kaartbijlage

16

Leeswijzer
De bijlage heeft als doel de resultaten van de
afzonderlijke RES-regio’s te vergelijken door
deze in een gemeenschappelijk overzicht
te presenteren. En om daar vervolgens op
te kunnen reflecteren vanuit de ruimtelijke
samenhang en toekomst van het Groene Hart.
Wat valt dan op aan de resultaten van RESprocessen, in hoeverre is er sprake van een
passend beeld van het Groene Hart en op welke
wijze zou hier in het vervolg invulling aan
kunnen worden gegeven?
De bijlage kent vijf delen: 1) een beknopt
overzicht van de tussenresulaten van
de afzonderlijke RES-processen, 2) een
samengesteld kaartbeeld van de zoekgebieden
in één handschrift, 3) een indicatieve opgave
voor het Groene Hart op basis van deze RESuitkomsten, 4) een thematische reflectie
op de RES-zoekgebieden en de ruimtelijke
karakteristiek en opgaven van het Groene

Hart en 5) een serie van testbeelden waarin de
resultaten, de thema’s en de indicatieve opgave
samenkomen. Dat laatste is een serie van
kaartbeelden waarbij binnen de zoekgebieden
van de afzonderlijke RES-regio’s, op basis van
de indicatieve opgave wind- en zonopstellingen
zouden kunnen worden geplaatst die zich
verhouden tot de verschillende thematische
lagen die aan bod zijn gekomen.
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1. RES-analyse

Op de volgende pagina’s is per regio een korte
samenvatting van de concept-RES weergegeven.
Hierbij is aangegeven over welk deel van het
Groene Hart de betreffende RES uitspraken
doet. De meest ‘ruimtelijke’ kaart of kaarten
(in het geval van meerdere denkrichtingen of
verhaallijnen) is opgenomen. Ook is het bod in
TWh weergegeven, indien mogelijk uitgesplitst
naar zonne- en windenergie. Daarnaast is een
aantal kenmerkende ruimtelijke aspecten achter
het concept benoemd. Per regio is aangegeven
hoe de doorwerking van de regionale
zoekgebieden naar de samengestelde kaart op
Groene Hart schaal heeft plaatsgevonden.
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1.1 Overzicht van de zeven RES-regio’s en hun positie binnen het Groene Hart
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1.1.RES Alblasserwaard
Vrijwel geheel gelegen in Groene Hart
(met uitzondering van de omgeving

Bron cijfers

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

- Uit infographic op pagina 3 en 4 van

zoekgebieden Groene Hart’

document “RES bod alblasserwaard
cijfers”

- Legendaeenheden uit “schematische

kaart potentiële zoekgebieden”:
- Voorlopig zoekgebied voor opwek

Gorinchem).

van windenergie en grootschalige
zonneenergie

Concept-RES

- Indicatie kleinschalige zonneweides

- Bod 0,32 TWh;

bij de kernen

- Één denkrichting met zoekgebieden;
- Windenergie ruimte langs A15 – A27
(7-10 extra turbines, deels al in
onderzoek);
- Kleine turbines boerenerven;
- Zon op grote daken;
- Zonneweides 30 ha (15x2 ha bij de
kernen).
Doorwerking RES 1.0
- Uitwerking A15 zone ism

Drechtsteden

1.2 RES Alblasserwaard binnen het Groene Hart

Zoekgebieden voor opwekken van elektriciteit

ast wind- en zonne-energie in de regio?

wek en transport op en aan de
omen in een zone rondom de A15, de
de MerwedeLingeLijn en de Merwede
egio de meest logische plek aangevuld
locaties langs de A27. Langs de
snelwegen in de regio hebben
tendeels verstedelijkt gebied met
reinen, havens, recreatiegebieden en
den. De bedrijventerreinen in deze zone
belangrijke rol bij de energietransitie.
eit-verdeelstations Alblasserdam en
n een ordenende rol.

ande kaart zijn de globale
en aangegeven voor grootschalige
opwekking en de regionale
nnen in de RES-regio Alblasserwaard.

>
>
>
>
>
>
>

A27 zone nabij Groote Haar en de omgeving
van Arkel (er komen zonnepanelen en 2
windturbines van 3,6 Mw)
Bebouwd gebied van Gorinchem
(zonnepanelen op dak)
Dorpskernen en -linten (zonnepanelen op
daken en kleinschalige zonneweides)
Veen-ontginningslinten (zon op daken en
erven, dorpszonneweides)
Dijklinten (Lek, Merwede) (zon op daken en
erven, dorpszonneweides)
Ruilverkavelingslinten (zon op daken en erven,
zon en kleinschalige windmolens)
Rioolwaterzuiveringen bij Schelluinen, Groot
Ammers, Gorinchem-west (zonnepanelen en
windturbines)

Schematische kaart potentiële zoekgebieden
Voorlopig zoekgebied voor opwek van windenergie en
grootschalige zonneenergie

Potentie geothermie

Indicatie kleinschalige zonneweides bij de kernen

Potentie restwarmte

Zonnepanelen op daken van woningen en publieke
voorzieningen

Potentie aquathermie

Zonnepanelen op daken van bedrijven

Gebiedsgrens RES Alblasserwaard

Energieleverende agrarische bedrijven

Snelwegen

es die we hebben gedaan, komt een
eden naar voren die qua ruimtelijke
draagvlak en netwerk kansen
r (grootschalige) opwekking van
Passend bij ons bod, kijken we naar
den op de volgende locaties:

ne Giessenburg, windpark
nwind, upgraden van huidige 3 turbines
ntueel uitbreiden met 2 windturbines en
anelen
ndom bedrijventerrein Avelingen
panelen op daken en windturbines)
nu onderzoek gedaan door de
nte Gorinchem samen met het
leven voor 7 tot 10 windturbines). Het
bied Avelingen is onderdeel van een
ke pilot.
hem-oost (langs A15) en bij de
en van de Lingezone: zonnepanelen
en windturbines (wordt nu onderzoek
n door de gemeente Gorinchem samen
drijfsleven voor 2 tot 7 windturbines)
Oud Alblas bij Papendrecht, direct
e A15 (zonnepanelen en windturbines)

cept RES Alblasserwaard

7. ZOEKGEBIEDEN VOOR OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT

1.3 Schematische kaart potentiële zoekgebieden RES Alblasserwaard
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1.2. RES Drechtsteden
Alleen de bovenste rand van de regio,

- Totaal in 3 zoekgebieden:

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

- 13-16 windturbines

zoekgebieden Groene Hart’

- 200 ha zonneveld

- Legendaeenheid Ruimte voor

langs de A15/Alblasserwaard ligt in
Groene Hart.

windenergie uit kaart 2 op pagina 20
Doorwerking RES 1.0
- Uitwerking A15 zone i.s.m.

Concept-RES

Alblasserwaard

tot 1,5 PJ (ca 0,2-0,5 TWh);
- 0,66 PJ is gebaseerd op klein/

grootschalig zon op dak +

Bron cijfers
- De waarden voor ‘extra inzet’ en

‘ambitie’ uit figuur 1 uit “conceptRES Drechtsteden”

restruimtes;
- Geen kaartbeeld zoekgebieden, wel

‘technisch mogelijke gebieden wind
en zon’;
- Nog geen echt ontwerpende

verkenning uitgevoerd, wordt nu
opgestart;
- Zoekgebied grootschalige

windenergie i.c.m. zon in 3
zoekgebieden, waaronder ruim
gebied rond A15;

- Legendaeenheid Ambitie verkenning

grootschalige zon en wind – Kijfhoek
(zon) uit kaart 3 op pagina 21 van

- Accent op warmte;
- Bod 0,66 PJ, mogelijk uit te breiden

van “concept-RES Drechtsteden”

1.4 RES Drechtsteden binnen het Groene Hart

“concept-RES Drechtsteden”

Deze structuurvisie
uitbreiding
van het aantal windmolens mogelijk met 1
n, de geleverde
input maakt
in de
consultatiesessies
windmolen ten zuiden en 2 windmolens ten noorden van de 4 bestaande windwindpark
Kilwind. Tevens
worden, onder randvoorwaarden,
ypen hebbenmolens
wijvandrie
globale
zoekgebieden
mogelijkheden geboden in de Zeehaven van Dordrecht (3 à 4 windmolens)
op hetinput
middengebied
Dordtse
Kil 4. In Dordrecht is geen draagvlak voor
en,
de geleverde
invan
de
consultatiesessies
n Kijfhoek,
deen
A15en de
A16
zone.
het realiseren van nieuwe windturbines.
ypen
hebben
wij drie globale
zoekgebieden
kunnen
er mogelijkheden
voor
n Kijfhoek, de A15- en de A16 zone.
kunnen
er mogelijkheden
voor
en
er mogelijkheden
zijn voor
voor wind- en

strategie Drechtsteden

De Drechtsteden
gaan voor
De Drechtsteden
gaan voor nieuwe energie!
nieuwe energie!

De Drechtsteden
gaan voor
nieuwe energie!

opgave van 0,66 PJ. Dit bod bestaat uit maximale inzet zon op dak (0,42 PJ),
Op basis van
deze
concept
RES doen (0,16
wij een
tenoverige
behoeve
vangerealiseerde
de nationale
maximale
inzet
op zon
in restruimtes
PJ)bod
en de
reeds
opgave
van 0,66
PJ. Dit bodprojecten
bestaat uit
maximale
inzet zon op dak (0,42 PJ),
en
geplande
grootschalige
(0,08
PJ).
maximale inzet op zon in restruimtes (0,16 PJ) en de overige reeds gerealiseerde
en geplande grootschalige projecten (0,08 PJ).

de zichtlijnen) worden zorgvuldig meegewogen bij afwegingen voor wind. In deze
gebieden zal daarop een toets noodzakelijk zijn en mag worden aangenomen dat
het lastig kan zijn om windenergie te realiseren. Wanneer we deze gebieden ook
niet meenemen, dan daalt het potentieel voor windenergie in de Drechtsteden
naar 1,6 PJ (0,4 TWh) (zie kaart 2).

Legenda
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1 icoon staat gelijk aan 0,01 PJ of 10 TJ
Legenda
1 icoon staat gelijk aan 0,01 PJ of 10 TJ
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Kaart 1: Ruimte voor windenergie o.b.v. beperkingen veiligheid en milieu

Werelderfgoed

Kaart 2: Ruimte voor windenergie met inachtneming NNN, Natura 2000 en werelderfgoed
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Kaart 2: Ruimte voor windenergie met inachtneming NNN, Natura 2000 en werelderfgoed
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Kaart 3: Indicatieve ruimtelijke inpassing bod
elektriciteit (incl. ambitie). Locaties zijn indicatief
Kaart 3: Indicatieve ruimtelijke inpassing bod
elektriciteit (incl. ambitie). Locaties zijn indicatief

1.5 Ruimte voor windenergie binnen de wettelijke beperkingen (links) en (rechts) de indicatieve ruimtelijke
inpassing van het bod elektriciteit (incl. ambitie), RES Drechtsteden
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projecten
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23

24

1.3. RES HollandRijnland
Het gehele oostelijke deel van de RES-

en zon op landbouwgrond nabij

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

veenlinten

zoekgebieden Groene Hart’
- De volgende legendaeenheden uit

Doorwerking RES 1.0

kaart “Denkrichting infrastructuur

- Bij uitwerking kiezen / integreren

en landschap”: zon in veengebieden
nabij A-/N-weg, spoor, vaarweg;

regio valt samen met Groene Hart
Concept-RES
- Bod 1,14 TWh

Bron cijfers

wind langs vaarwegen; en wind in

- Uit tabel 22 paragraaf 2.4 uit

lijnen langs N11

“Concept-RES Holland-Rijnland”

- De volgende legendaeenheden

uit kaart “Denkrichting lokaal

- Versoepeling regels Groene Hart

eigenaarschap en landschap”:

nodig om bod te halen

Strandwallenlandschap versterken

- Twee denkrichtingen, bouwstenen

met achterliggende ruimtelijke

met zon; nieuwe natuur i.cm.

principes:

zon in droogmakerijen; zon
op landbouwgrond rondom

- Infrastructuur en landschap, met

wind langs wegen en vaarwegen en

bedrijventerrein; zon op

lijnen N11 en zon op knooppunten

landbouwgrond rondom veenlinten;

en nabij A/N weg

zon op water; molens geclusterd
(min. 4) in droogmakerijen; en wind

- Lokaal eigenaarschap en

op bedrijventerrein

landschap, met wind geclusterd in
droogmakerijen en nieuwe natuur
i.c.m. zon in droogmakerijen nabij
veengebied (polder nieuwkoop)

1.6 RES Holland-Rijnland binnen het Groene Hart
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Legenda
Legenda

Bouwsteen

Zon op grote daken

aantal
hectare

Ingezet
percentage

1,25

210

60%

Zon op grote daken (restrictie RCE)

0,03

4

60%

Strandwallenlandschap versterken met zon

0,3

64

4%

Lokale initiatieven zon

Legenda

PJ
2030

PJ
2030

aantal
hectare

Ingezet
percentage

1,3

228

60%

0,03

5

60%

Zon in veengebieden nabij A-/N-weg,
spoor, vaarweg

1,5

329

25%

Zon op knooppunten

0,6

143

30%

Zon op spoorbaan

0,03

5

100%

Zon op geluidsscherm

0,01

2

100%

Totaal zon

3,4

711

Zon op grote daken, restrictie RCE

0,5

Nieuwe natuur i.cm. zon in droogmakerijen
nabij veenplassen

0,1

31

10%

zon op landbouwgrond rondom
bedrijventerrein

0,1

18

10%

zon op landbouwgrond rondom veenlinten

0,2

36

6%

Zon op water

0,02

4

8%

Zon op parkeerplaatsen

0,01

2

20%

Totaal zon

2,5

389

PJ
2030

aantal
turbines

Ingezet
percentage

Molens geclusterd (min. 4) in
droogmakerijen

0,7

18

10%

Wind op bedrijventerrein

0,3

7

20%

Lokale initiatieven wind

0,3

Totaal wind

1,2

Bouwsteen

Bouwsteen

Zon op grote daken

Legenda

PJ
2030

aantal
turbines

Ingezet
percentage

Wind langs vaarwegen

0,1

3

30%

Wind op knooppunten

0,1

3

50%

wind in lijnen langs N11

0,1

3

30%

Totaal wind

0,3

9

Bouwsteen
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1.7 Kaartbeelden van twee denkrichtingen - lokaal eigenaarschap en landschap (links) infrastructuur en
landschap (rechts), RES Holland Rijnland
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1.4. RES MiddenHolland

- Spreiding: géén wind langs infra,

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

maar dorpsturbines en zonnevelden

zoekgebieden Groene Hart’

(in dorps- en stadsranden en

- De volgende legendaeenheden uit

verspreid)

de respectievelijke kaartbeelden zijn
gebruikt:

Vrijwel geheel de RES-regio is
onderdeel van het Groene Hart, met

Bron cijfers

uitzondering van Zuidplaspolder.

- Behorende bij kaartbeeld “BASIS” en

- Zon op agrarisch dak en/of kleine

windturbines op boerenerf uit kaart

de 3 aanvullende denkrichtingen op

“Basis”, gevisualiseerd volgens de

Concept-RES

pagina 28-31 uit “voorlopig Concept-

bebouwingslinten in het aangegeven

- Bod 0,435 TWh (1.567 PJ)

RES Midden-Holland”

gebied

- 4 denkrichtingen

- Wind langs infrastructuur uit kaart

“denkrichting Basis Plus”

- Start vanuit denkrichting ‘basis’:

geen grootschalige opwek (1.111 TJ,

- Energielandschappen uit kaart

tekort 456)

“Denkrichting Concentratie”

- Basis plus: aanvulling 285 TJ

- Zonnevelden in dorps- en

windenergie langs infrastructuur

stadsranden uit kaart “Denkrichting

(tekort 171 TJ)

Spreiding”

- Concentratie: 4 extra zoekgebieden

voor grootschalige opwek zon / wind
(samen ca 1.000 TJ)
- Denkrichting ‘concentratie’ biedt

ruimte: kiezen voor optimale mix
wordt mogelijk

1.8 RES Midden-Holland binnen het Groene Hart
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Afbeelding 5 - Denkrichting BASIS PLUS voor de opgave hernieuwbare opwek op land

Afbeelding 4 - BASIS voor de opgave hernieuwbare opwek op land

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H lland

28

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H lland

-- voorlopige versie --

-- voorlopige versie --

Afbeelding 6 - Denkrichting CONCENTRATIE voor de opgave hernieuwbare opwek op land

Afbeelding 7 - Denkrichting SPREIDING voor de opgave hernieuwbare opwek op land

-- voorlopige versie --

-- voorlopige versie --

1.9 Vier denkrichtingen op kaart. De basis, de basis plus en twee alternatieven op basis van het
tegenovergestelde
uitgangspunt. RES Midden-Holland
30
Concept Regionale Energie Strategie Midden-H lland
Concept Regionale Energie Strategie Midden-H

lland

29

31

28

1.5. RES Noord-Holland
Zuid

Bron cijfers

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

- 1 op 1 overgenomen van Kaartbeeld

zoekgebieden Groene Hart’

met legenda op pagina 10 van
“Concept-RES Noord-Holland Zuid”

- Legendaeenheden zon, wind en zon

en wind zijn 1 op 1 overgenomen uit

Aantal randgebieden aan de zuidrand

het Kaartbeeld met legenda op pagina

van de regio liggen in het Groene Hart.

10 van “Concept-RES Noord-Holland
Zuid”

Concept-RES
- Bod 2,7 TWh (in 2018 0,7)
- Eén kaart met locaties / zoekgebieden
- Zoekgebieden zijn nader

gespecificeerd
- Voor Groene Hart:
- Haarlemmermeer Zuid (15

windturbines)
- Zuiderlegmeerpolder (zoekgebied

wind en zon)
- A2/Oudekerkerplas (zoekgebied wind

en zon langs infra)
- Diemerscheg (zoekgebied wind en

zon in zone A1-A9-ARK, Diemerbos)
- Aetsveldsepolder Weesp (zoekgebied

wind)

1.10 RES Noord-Holland Zuid binnen het Groene
Hart

29
Z

Noord-Holland
Zuid

In deze kaart zijn globale zoekgebieden ingetekend als onderdeel
van de concept-RES Noord-Holland Zuid. Deze zoekgebieden
komen voort uit een technische analyse van de mogelijkheden
en randvoorwaarden in de regio. Verder zijn de uitkomsten van
(lokale) bijeenkomsten met stakeholders en belanghebbenden
meegenomen. Ook politieke keuzes bepaalden mede deze zoekgebieden. De concept-RES geeft weer wat de ambitie van de regio
is voor de komende jaren en waar zij zich voor zal inspannen.
Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten
en worden ook onderzocht op haalbaarheid.

1.11 Kaart met bestaande en geplande projecten en met zoekgebiedne voor wind en zon, RES Noord-Holland
Zuid
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1.6. RES RotterdamDen Haag

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld
zoekgebieden Groene Hart’
- Verhaallijnen (achterliggende

informatie, niet opgenomen
Alleen de A4-zone aan de

in hoofddocument Concept

noordoostkant van de regio ligt in het

Energiestrategie Regio Rotterdam

Groene Hart.

Den Haag)

Concept-RES
- Bod 2,8-3,2 TWh grootschalige wind

en zon
- Globale uitwerkingsgebieden zijn

gedefinieerd
- Naast de grove kaart uit het formele

RES 0.5 rapport zijn er onderliggende
ruimtelijke verkenningen: de
‘verhaallijnen’
Bron cijfers
- Uit tabel 9 op pagina 28 van “Concept

Deel A Energiestrategie Regio
Rotterdam Den Haag”

1.12 RES Rotterdam-Den Haag binnen het Groene
Hart

De zoekgebieden
De zoekgebieden
zeven zoekgebieden zijn hieronder op kaart weergegeven: één omvat stedelijk gebied (nummer 1),
één
omvatzoekgebieden
de glastuinbouwgebieden
en vier clusters
de grote
infrastructurele
De zeven
zijn hieronder(nummer
op kaart 6)
weergegeven:
éénliggen
omvatlangs
stedelijk
gebied
(nummer 1),
lijnen
(A-wegen);
nummers 2, 3, 4 en 5.
Het zoekgebied
‘overig’
is aangeduid
met
7.
één omvat
de glastuinbouwgebieden
(nummer
6) en vier
clusters
liggen langs
de nummer(s)
grote infrastructurele
lijnen (A-wegen); nummers 2, 3, 4 en 5. Het zoekgebied ‘overig’ is aangeduid met nummer(s) 7.
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Figuur 5 Overzicht van zoekgebieden
Figuur 5 Overzicht van zoekgebieden

Voor elk zoekgebied lichten we hieronder toe welk gebied het omvat en welke partijen nodig zijn om de
kansen,
vanuitlichten
de verhaallijnen,
te effectueren.
Het het
ligt omvat
voor deen
hand
datpartijen
sommige
partijen
zijnde
Voor elk bezien
zoekgebied
we hieronder
toe welk gebied
welke
nodig
zijn om
betrokken
bij devanuit
gebiedsprocessen
van te
álle
zoekgebieden,
zoals
de de
netbeheerder(s),
de provincie
kansen, bezien
de verhaallijnen,
effectueren.
Het ligt
voor
hand dat sommige
partijenen
zijnde
waterschappen.
betrokken bij de gebiedsprocessen van álle zoekgebieden, zoals de netbeheerder(s), de provincie en de
Om deze inzet daadwerkelijk te kunnen effectueren, is meer onderzoek nodig. Het realiseren van
waterschappen.
bijvoorbeeld een zonneveld vraagt om een integrale afweging in een gebied – er spelen ongetwijfeld
Door organisatie in deze zoekgebieden kan een projectmatige en gebiedsgerichte aanpak worden toemeer opgaven op die locatie. Om deze afweging goed te maken, en zodoende tot realisatie over te
gepast,
onder de in
(proces)verantwoordelijkheid
publieke actoren.
Daarbij is samenwerking
tussen
Door organisatie
deze zoekgebieden kan eenvan
projectmatige
en gebiedsgerichte
aanpak worden
toegaan, is bovendien samenwerking nodig tussen meerdere partijen.
de
domeinen
en omgevingsbeleid
groot actoren.
belang. Niet
in de
plaats vanwege
gepast,
onder energietransitie
de (proces)verantwoordelijkheid
vanvan
publieke
Daarbij
is laatste
samenwerking
tussen
het
integrale karakter
van het gebiedsproces.
de domeinen
energietransitie
en omgevingsbeleid van groot belang. Niet in de laatste plaats vanwege
Hiertoe zijn zeven zoekgebieden geduid. Deze zijn bedoeld om de samenwerking te organiseren op
Vanuit
de RES-regio
worden
totgebiedsproces.
aan de RES 1.0 alle tussenstappen in de verschillende zoekgebieden behet integrale
karakter
van het
een kleinere schaal en in een herkenbaar gebied. Vier van deze zoekgebieden zijn gebaseerd op de
waakt
gemonitord.
Resultaten
kunnen
worden
teruggelegd bij
tussentijdse
Vanuit en/of
de RES-regio
worden
tot aan de
RES 1.0
alle tussenstappen
in de
de bestuurders,
verschillendezodat
zoekgebieden
beA-wegen die dwars door de regio lopen. Ze leiden tot een geografische ordening. Voor de drie overige
aanpassingen
of bijsturingen
mogelijk
zijn. worden teruggelegd bij de bestuurders, zodat tussentijdse
waakt
en/of
gemonitord.
Resultaten
kunnen
1.13
Overzichtskaarten
van
de
verhaallijnen
en
de
zoekgebieden,
RES
Rotterdam-Den
Haag
zoekgebieden ‘stedelijk gebied’, ‘glastuinbouw’ en ‘overig’ geldt dat de zoekgebieden zijn gebaseerd
aanpassingen of bijsturingen mogelijk zijn.
op het feit dat in de hele regio (‘stedelijk gebied’ en ‘overig’) of in een specifiek gebied (‘glastuinbouw’)
een homogene vraag bestaat. Bijvoorbeeld bij het realiseren van zon op daken in stedelijk gebied zal
elke gemeente tegen ongeveer dezelfde vragen aanlopen, en deze kunnen dus gezamenlijk worden
opgepakt.

22 april 2020
22 april 2020

1
1

32

1.7. RES U16
De regio beslaat het gehele oostelijke
deel van het Groene Hart.

- Voorkeursvolgorde i.c.m.

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld

‘onvoorwaardelijk’ en

zoekgebieden Groene Hart’

‘voorwaardelijk’

- In de U16 is ten behoeve van de

- Eerste ontwerpende verkenning

concept-RES een groot aantal

uitgevoerd (in concept gereed),

varianten in beeld gebracht,

Concept-RES

deze heeft nog geen rol gespeeld in

waaruit nog niet gekozen is. Om

- Bod 1,8 TWh, mogelijke invulling:

concept-RES

tot een gedifferentieerd beeld te
komen zijn de volgende onderdelen

- 15% grote daken voor zon benutten

(0,5 TWh), 45 grote windturbines (0,7

Bron cijfers

TWh), 800 ha zonnepanelen (1 TWh)

- Wind en zon op land: paragraaf 3.2 uit

- 45 windturbines is 2/3 vh technisch

potentieel van 70
- 16 turbines al aanwezig in Utrecht

“Ontwerp RES U16”
- Zon op dak: paragraaf 2.2.1 uit

“Ontwerp RES U16”

(verschillende typen)

- Wind: alle ‘technisch mogelijke

locaties’ van windmolens uit de
maximale denkrichtingskaarten uit
bijlage 8 van “Ontwerp RES U16”
- Zon: alle ‘onvoorwaardelijke locaties’

uit bijlage 9 van “Ontwerp RES U16”

- Plannen Rijnenburg en Houten zijn

vergevorderd
- Kansen vooral langs snelwegen,

spoorwegen en AmsterdamRijnkanaal
- Verkenning ruimtelijke

energiepotentie aan de hand van
groot aantal modellen (bv ‘langs
infra, langs water enz)

overgenomen op de kaart:

1.14 RES U16 binnen het Groene Hart

Provinciale voorwaarden (POVI)
33

NB: voor zonne-energie gelden in de
POVI dezelfde gebieden en
voorwaarden als voor windenergie

Provinciale voorwaarden (POVI)

t als voor de denkrichtingen windenergie,
e concept ontwerp POVI.

de voorkeur krijgen voor de ontwikkeling

oor- en autowegen en kanalen

creatie

1.15 Kaart met gebieden die uitgesloten zijn voor wind, waar onder voorwaarden mogelijkheden zijn en waar
technisch mogelijkheden zijn. RES U16

bij of in categorie x wordt geprojecteerd?”
productiepotentieel.

NB: voor zonne-energie gelden in de
POVI dezelfde gebieden en
voorwaarden als voor windenergie

2/26/2020
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2. Zoekgebieden
Groene Hart

Welk beeld ontstaat er als de verschillende RESregio’s aan elkaar worden geplakt? Allereerst
een haast onleesbare montage. Elke RES-regio
hanteert een andere insteek die zich ook vertaalt
naar verschillende kaartbeelden. Bovendien
zijn er vaak nog meerdere ontwikkelrichtingen
mogelijk met elk eigen kaartbeelden. Dit maakt
montage van orginele kaartbeelden tot één
Groene Hartbeeld per definitie zeer lastig.
Om de zoekgebieden in het Groene Hart te
kunnen analyseren is daarom gepoogd deze
in één handschrift samen te brengen om zo
de vergelijking te kunnen maken en om op
de resultaten te kunnen reflecteren vanuit de
context van het Groene Hart.

35

2.1 Montage van een selectie van de originele kaartbeelden uit de concept-RES van de zeven regio’s
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2.1. Zoekgebieden op één kaart

proces met belanghebbenden en geïnteresseerden binnen
de regio’s. Het totaal aan zoekgebieden is ruim begrensd.

Dit kaartbeeld geeft een overzicht van alle zoekgebieden

Er zullen zoekgebieden afvallen, en de invulling binnen de

voor zonne- of windenergie in het Groene Hart die in de

zoekgebieden zal verfijnd worden. Er is meestal nog geen

concept-RES van de zeven verschillende regio’s benoemd

één op één relatie tussen de zoekgebieden en het RES bod

zijn. De door de regio’s zelf opgestelde kaartbeelden vormden

in TWh’s. Meestal is er wel een rekeningoefening gedaan

hiervoor de basis. Omdat de werkwijze per regio verschilt,

waarbij een bepaald gedeelte van de zoekgebieden benut

moesten er keuzes gemaakt worden over de vertaling

wordt als gevolg van praktische beperkingen in ruimtelijke

richting deze kaart. De eigen interpretatie is echter zo

mogelijkheden. De regio’s vertrouwen er op dat het bod

beperkt mogelijk gehouden. Bij de meeste regio’s zijn er nog

waar gemaakt kan worden met de zoekgebieden die in de

verschillende denkrichtingen in beeld, met elk een eigen

concept-RES benoemd zijn: hierbinnen moet het gebeuren.

set van zoekgebieden. In dat geval zijn alle zoekgebieden

Sommige regio’s geven aan niet uit te sluiten dat er in het

samen op deze kaart geprojecteerd. De regio’s hebben met

vervolgproces een enkel zoekgebied bij komt.

verschillende precisie getekend. Omdat exact begrensde
zoekgebieden, met name voor wind, in het grafische beeld
wegvielen, is ervoor gekozen deze grover in te tekenen.
De keuze over de vertaling per regio is toegelicht bij de
samenvatting van de betreffende concept-RES.
De zoekgebieden zijn niet meer en niet minder dan de ruimte
waarbinnen verfijning plaatsvindt in de RES 1.0. Het is een
eerste selectie, die tot stand gekomen is als uitkomst van een

37

2.2 Zoekgebieden voor zonnevelden (geel gestippeld) en windenergie (blauw gearceerd) binnen het Groene Hart. Bron: concept-RES 7 regio’s.
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Wind
Bij het totaalbeeld van windenergie
zien we een aantal banen langs de

(1)

hoofdinfrastructuur (1) en valt in het
zuidelijke deel van het Groene Hart

(3)

(4)

de bundeling aan de randen op in de
Lopikerwaard en de Alblasserwaard
(2). Ook in het Vechtplassengebied

(4)

(1)

zijn er zoekgebieden gebundeld aan
de randen (3). In het noordelijk deel
van het Groene Hart is sprake van een

(2)

uitgebreid mozaïek van zoekgebieden
(4).

(2)

2.3 Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart.

(1)
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Zon
De totale zoekgebieden voor zonneenergie leveren ten opzichte van

(4)

wind een nog diffuser kaartbeeld

(2)

op. Toch is er het een en ander te
herkennen. Er zijn meer pleksgewijze
zoekgebieden (vaak bij of rond
een kern) (1), zoekgebieden rond

(4)
(3)

(2)

landschappelijke structuren en lijnen
(2) en zoekgebieden in het open veld
(3). Die laatste categorie komt vaak
overeen met de zoekgebieden voor
wind. Tot slot zijn er bundelingen
van zon en wind, met name langs de

(3)
(1)
(1)

(4)

hoofdinfrastructuur (4).

2.4 Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene Hart.
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2.2. Samenhang tussen regio’s
Opgeteld leveren de zoekgebieden een diffuus georganiseerd
beeld op. Dit is op zich logisch omdat er van verschillende
regio’s meerder denkrichtingen door elkaar geprojecteerd
zijn. Maar het komt ook doordat er nog geen samenhangend
ruimtelijk idee is op het niveau van het Groene Hart als
geheel. Om de samenhang nader te beschouwen is de kaart
met zoekgebieden hier gecombineerd met de RES-grenzen en
de provinciegrenzen, om zo te kunnen zien welke samenhang
er tussen regio’s te vinden is en waar er sprake is van
problematische grensgebieden.
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2.5 Zoekgebieden voor zonnevelden (geel gestippeld) en windenergie (blauw gearceerd) binnen het Groene Hart met daaroverheen geprojecteerd de grenzen
van de RES-regio’s
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Zoekgebieden met
grenzen RES-regio’s
(1)

Wind

(1)

(4)

(5)
In Noord-Holland Zuid is gekozen voor
wind in de Haarlemmermeer en rond de
A1/A9 (1) en blijft de rest van de regio
vrij van wind. Zo ook de Alblasserwaard

(3)
(5)

waar de A27 is aangewezen als

(3)

zoekgebied en de rest van de regio
gevrijwaard blijft (2). De zoekgebieden
in Holland-Rijnland en U16 leveren een

(5)

diffuser beeld op (3). Veel zoekgebieden
liggen aan de randen van de regio’s;

(2)

(1)

de Vechtplassen zijn weliswaar
gevrijwaard maar de aanliggende A2corridor is aangewezen als zoekgebied
(4). En welke doorlopende structuren
zijn consistent in beeld als zoekgebied?
De snelwegen over het algemeen wel.
Hier is afstemming en regie gewenst in
de uitwerking (5).

2.6 Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart met aangegeven
de grenzen van de RES-regio’s
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Zon

(2)
(2)

(2)
Bij de zoekgebieden voor zon valt

(1)

(5)

het onderscheid op tussen U16 en
alles daarbuiten. Hier (1) is op vele
manieren gezocht naar ruimtelijke
aangrijpingspunten voor zon. In

(3)
(2)

(6)
(1)

Noord-Holland-Zuid en Den HaagRotterdam wordt vrij zuinig omgegaan
met zoekgebieden voor zon in het
Groene Hart (2). In de Alblasserwaard,
Midden-Holland en Holland-Rijnland

(3)
(3)
(4)

zijn zoekgebieden aangegeven aan
stads-en dorpsranden (3) en elke
regio heeft daarnaast gezocht naar
andere ruimtelijke koppelingen
(zoals infrastructuur (4), water (5) en
bodemdalingsgevoelige gebieden (6)).

2.7 Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene
Hart met aangegeven de grenzen van de RES-regio’s
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Zoekgebieden met
provinciegrenzen
Wind
De zoekgebieden voor windenergie in
combinatie met de provinciegrenzen.
Zuid-Holland kent meerdere RES
regio’s, terwijl in Zuid-Holland
en Utrecht slechts één RES regio
uitspraken doet over het Groene Hart.
Opvallend is dat bijvoorbeeld een
aantal infrastructuurlijnen (A12 en A27)
niet of niet op dezelfde wijze doorloopt
aan weerszijden van de provinciegrens.

2.8 Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart met aangegeven
de provinciegrenzen
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Zon
De zoekgebieden voor zonne-energie in
combinatie met de provinciegrenzen.
Opvallend is vooral het verschil in
detailniveau waarmee de zoekgebieden
zijn ingetekend. Een groot deel van
de provincie Utrecht is nog in beeld
als zoekgebied. Hier heeft nog weinig
selectie plaatsgevonden.

2.9 Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene
Hart met aangegeven de provinciegrenzen
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3. Indicatieve
opgave

Enig inzicht is gewenst om de impact op het
Groene Hart te kunnen beoordelen, maar
een ‘Groene Hart energieopgave’ is niet
gedefinieerd. Enig inzicht is echter wel gewenst
om de impact van de energietranstitie op het
Groene Hart te kunnen bepalen. Daarom is
een rekenoefening gedaan op basis van het
conceptbod van de regio’s. Met de nodige
aannames en keuzes is dit vertaald naar
aantallen windturbines en hectares zonneveld
binnen het Groene Hart. De uitkomst is alleen
bedoeld voor deze verkenning.
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De optelsom van de afzonderlijke concept-RES
biedingen is 12,06TWh. Hier is de bestaande en
geplande* duurzame elektriciteitsopwekking van
afgetrokken, net als de op daken en gebouwde
infrastructuur te plaatsen zonnepanelen.

1 TWh (Terawattuur) komt overeen met:

Hieruit volgt een resterende opgave ter grootte
van 4,82TWh, te realiseren door middel van
windturbines en opstellingen van zonnepanelen.
Deze opgave zal deels binnen en deels buiten
het Groene Hart gerealiseerd worden. Om een
indicatie te krijgen voor het Groene Hart, is een
verdeling naar oppervlakte gemaakt. De fictieve
opgave voor het Groene Hart komt dan uit op
2,08TWh. In een deel van de RES regio’s is al een
onderverdeling in wind en zon gemaakt. Voor
zover dat nog niet het geval is, zijn we uitgegaan
van een 50%-50% verdeling. Uitkomst van deze
optel-, afrek- en verdeeloefening is dat de RES
opgave in het Groene Hart zou kunnen bestaan uit
circa 100 windturbines en 1600 hectare zonneveld.
* Er is niet gekeken in hoeverre geplande projecten
zich ook binnen het Groene Hart bevinden.

45 à 70
windturbines
(5,6MW)

of

85 à 115
windturbines
(3,6MW)

of

of
850 à 1100 ha
zonnepark
(oost-west-oriëntatie)

1400 à 1500 ha
zonnepark
(zuid-oriëntatie)

NB: bandbreedte hangt o.a. af van aanname aantal vollasturen per jaar

3.1 Vuistregels uit de handreiking RES voor de invulling van 1TWh. Om tot
een vergelijkbaar bod te komen gaan alle RES-regio’s in principe uit van
hetzelfde uitgangspunt. Voor de berekeningen in dit hoofdstuk is uitgegaan
van het gemiddelde van de bandbreedte en is gerekend met windturbines
van 3,6MW en opstellingen voor zonne-energie met een zuid-oriëntatie.
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3.1. Totaalbod zeven RES-regio’s

verdeling naar oppervlakte *
buiten
Groene Hart
wind

zon op dak,
parkeerplaatsen,
geluidschermen

gespecificeerd
windenergie

3,3 TWh

1,59 TWh

72 turbines

binnen
Groene Hart
wind

159 turbines

87 turbines
12 turbines

totaalbod 7
RES-regio’s

opgave
windturbines
en zonnevelden

niet
gespecificeerd

12,06 TWh

4,82 TWh

1,41 TWh

binnen
Groene Hart
zon
170 ha
1418 ha

reeds bestaand
en gepland

1,81 TWh
2631 ha
gespecificeerd
zonne-energie

circa 2,08 TWh
circa 100
windturbines

50%

50%

3,95 TWh

Indicatieve
Groene Hart
opgave

1213 ha
buiten
Groene Hart
zon

3.2 Vertaling van het RES bod voor het gehele grondgebied van de 7 regio’s naar aantal windturbines en hectares zonneveld

en

circa 1600 ha
zonneveld
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3.3 Het bod van de zeven RES-regio’s uitgesplitst naar hectaren en aantallen turbines (3,6 MW). Voor de berekening van de aantallen zijn de vuistregels uit
de handreiking RES aangehouden. Het aantal hectare zonneveld is weergegeven als een blok op schaal van de kaart. De windturbines zijn weergegeven als
aantal. Deze weergave mag niet gelezen worden als een fictieve ‘grid-opstelling’: daarvoor staan de windturbines op de kaart te ver uit elkaar
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3.2. Indicatief bod Groene Hart

verdeling naar oppervlakte *
buiten
Groene Hart
wind

zon op dak,
parkeerplaatsen,
geluidschermen

gespecificeerd
windenergie

3,3 TWh

1,59 TWh

72 turbines

binnen
Groene Hart
wind

159 turbines

87 turbines
12 turbines

totaalbod 7
RES-regio’s

opgave
windturbines
en zonnevelden

niet
gespecificeerd

12,06 TWh

4,82 TWh

1,41 TWh

binnen
Groene Hart
zon
170 ha
1418 ha

reeds bestaand
en gepland

circa 2,08 TWh
circa 100
windturbines

50%

50%

3,95 TWh

Indicatieve
Groene Hart
opgave

en

circa 1600 ha
zonneveld

1,81 TWh
2631 ha
gespecificeerd
zonne-energie

1213 ha
buiten
Groene Hart
zon

3.4 Vertaling van het RES bod van de zeven regio’s naar een indicatieve opgave voor het Groene hart (aantal windturbines en hectares zonneveld). *Verdeling op
basis van oppervlakte binnen/buiten Groene Hart van de betreffende regio’s.
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3.5 Welk deel van de RES-opgave is voor het Groene Hart? Op kaart een verdeling naar oppervlakte. Het aandeel van de opgave is in dit indicatieve model
gelijk aan het aandeel van het totale oppervlakte van de RES-regio’s dat binnen het Groene Hart valt
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4. Karakteristiek
en opgaven

In dit hoofdstuk volgt een selectie van
kenmerken, kwaliteiten en opgaven van het
Groene Hart zoals besproken in het adviesdeel.
Er wordt verwacht dat het Groene Hart erbij
gebaat is de verbinding te leggen tussen de
energie-opgave en deze kenmerken, kwaliteiten
en andere opgaven. Wat gebeurt er als we
vanuit de optiek van het Groene Hart naar
de zoekgebieden van de concept-RES kijken?
Door middel van deelkaartjes wordt telkens in
beeld gebracht wat de mogelijke (geografische)
relatie is tussen de zoekgebieden voor zonne- en
windenergie en het betreffende thema.
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4.1 De bovenstaande kaarten tonen de ruimtelijke ontwikkeling aan de
stedelijke randen van het Groene Hart. Het linker beeld is van 1995,
toen Borger en Vesters hun cultuurhistorische waardebepaling van het
Groene Hart maakten. Rechts de huidige situatie. Hoewel veel van de
karaktereigenschappen van het Groene Hart (het open weidelandschap,
de woon- en agrarische linten, de ‘view from the road’) nog voorkomen,
zijn alle stedelijke en mobiliteitsvoorzieningen behoorlijk opgedikt en
naar elkaar toe gegroeid. Hoe ziet het beeld er over nog eens 25 jaar uit en
welke rol speelt de energietransitie hierin als nieuwe gebruiksfunctie in het
Groene Hart?
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4.1. Grote landschappelijke
deelregio’s
In de rapportage ‘Cultuurhistorie in het Groene Hart’ van
prof. Borger en drs. Vesters (1996) wordt het Groene Hart
in cultuurhistorisch opzicht getypeerd en gewaardeerd. Op
dit moment vindt een uitgebreide herijking en actualisering
plaats door onderzoeksbureau SteenhuisMeurs. Op basis
van ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke karakteristiek
onderscheiden Borger en Vesters vier deelregio’s. Het
gebied ‘boorden van de Oude Rijn’ wordt gekenmerkt door
de oude rivierloop, aan weerszijden geflankeerd door smalle
oeverwallen met daar achter uitgestrekte veenweidegebieden
met hun grote openheid. Evenwijdig aan de rivier
zien we de verdichting van bebouwing en doorgaande
infrastructuur. Haaks op de rivier is er de opstrekkende
verkaveling, watergangen en verbindingswegen. Het gebied
‘droogmakerijen, bovenlanden en veenplassen’ wordt
gekenmerkt door in het gehele gebied op korte afstand
van elkaar voorkomen van opmerkelijke hoogteverschillen
in het waterniveau tussen de oude veenriviertjes, de
bovenlanden en de droogmakerijen. Het gebied ‘de

waarden’ wordt gekenmerkt door grote landschappelijke
eenheden die worden omsloten door rivieren en voormalige
veenstroompjes. Langs de (voormalige) benedenlopen van
de Rijn liggen oeverwallen die op enige afstand van de rivier
overgaan in klei-op-veen- en veengebieden met een grote
mate van openheid. De Vechtstreek wordt gekenmerkt door
het rivierstelsel van Vecht en Amstel als ruggengraat. Deze
doorsnijdt de overgangszone tussen de zandgronden van de
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi enerzijds en het HollandsUtrechts veengebied anderzijds. Ook is de sterke mate van
vervening kenmerkend en de aanwezigheid van een aantal
plassen en droogmakerijen.
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4.2 Kaartbeeld Cultuurhistorie naar gebieden opgedeeld - vier landschappelijke regio’s
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Wind
In het hart van de Alblasserwaard en
de Lopikerwaard en het oostelijke

(6)

deel van de Krimpenerwaard zijn geen
zoekgebieden geprojecteerd (1). Wel zijn

(7)

de randen in beeld.
In Vijfheerenlanden vinden we juist

(4)

veel zoekgebieden (2). Ook het

(5)

(8)

westelijke deel van de Krimpenerwaard
is aangewezen (3). Bij de boorden

(1)

van de Oude Rijn valt vooral het grote

(3)

aantal verspreide zoekgebieden in het

(2)

oosten op (4). Verder naar het westen

(1)

concentreren de zoekgebieden zich wat
meer rond de infrastructuur (N11-A12)

(5). In de Vechtstreek concentreren de
zoekgebieden zich met name rond de

4.3 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op
de vier landschappelijke regio’s

zone A2-Amsterdam Rijnkanaal (6).
Het droogmakerijen en plassengebied
ten noorden van de Oude Rijn laat

polders) (7). Het droogmakerijengebied

grote aaneengesloten zoekgebieden

Zoetermeer-Boskoop is nagenoeg in zijn

zien (gehele polders of grote delen van

geheel aangewezen (8).
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Zon
In de Krimpener- Alblasser- en
Lopikerwaard komen ten opzichte
van windenergie extra gebieden in
beeld, onder andere de band ten

(6)

(7)

noorden van de Lek (1), een aantal

(8)

linten in de Krimpenerwaard (2) en
grote aaneengesloten vlakken in het
hart van de Lopikerwaard. Naar het

(5)

oosten toe verdicht het patroon zich

(3)

tot één aaneengesloten zoekgebied (4).

(2)

In de boorden van de Oude Rijn zien
we eenzelfde beeld. Ten westen van

(1)

Bodegraven worden de zoekgebieden
compacter en het poldergebied
leger (5). In het droogmakerijen en
plassengebied zien we een verspreid

aaneengesloten zoekgebied (7). In de

patroon van zoekgebieden van

Vechtstreek zien we hetzelfde beeld als

verschillende maten, waarbij opvalt dat

bij windenergie: een concentratie van

ook water regelmatig als zoekgebied

zoekgebied rond A2 en Amsterdam-

is aangewezen (6). In de polders

Rijnkanaal. Ook komt de noordrand

rond Mijdrecht vinden we een groot

van Utrecht in beeld (8).

4.4 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd
op de vier landschappelijke regio’s
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4.2. Cultuurhistorische waardering
In de rapportage ‘Cultuurhistorie in het Groene Hart’ van
prof. Borger en drs. Vesters (1996) is ook een waardering
van het Groene Hart opgenomen. Er zijn onderscheidende
waarderingen toegekend aan subgebieden, een fijnere
onderverdeling binnen de vier hiervoor besproken regio’s.
Hierbij is vooral gekeken naar de ‘herkenbare samenhang
van elementen en structuren in tijd en ruimte’ als bepalend
voor de cultuurhistorische kwaliteit. Criteria als gaafheid,
zeldzaamheid en verscheidenheid speelden ook een rol.
Het gehele Groene Hart bezit een zekere cultuurhistorische
basiskwaliteit. Daarnaast zijn er gebieden met een
middenkwaliteit, een top/middenkwaliteit en topkwaliteit
onderscheiden. De droogmakerijen ten zuiden van de Oude
Rijn, tussen Zoetermeer en Boskoop, vormen een complex
van middenkwaliteit-gebieden. Ook de zuidpunt van de
Haarlemmermeer kent deze kwaliteit. Van topkwaliteit
zijn onder andere de middengebieden van de waarden, de
aaneengesloten gordel van veengebieden ten noorden van de
Oude Rijn en nagenoeg de gehele Vechtstreek.
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4.5 De cultuurhistorische waarderingskaart
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Wind
De cultuurhistorische waardering
blijft niet gespaard van zoekgebieden.

(3)

Opvallend is met name de
bundeling langs infrastructuur Bij

(5)
(4)

de Vechtplassen en ten zuiden van

(6)

Utrecht, maar ook een concentratie
ten noorden van Woerden. Het

(2)

zoekgebied ten noorden van
Hardinxveld aan de zuidzijde van de
Alblasserwaard (1) kent een lagere
kwaliteit dan niet aangewezen
zoekgebied verder naar het noorden.
Het droogmakerijenlandschap tussen

(1)

Zoetermeer en Boskoop (2) kent
een basiskwaliteit en is grotendeels
als zoekgebied benoemd, net als de
zuidpunt van de Haarlemmermeer ( 3) .

voor de polders rond Mijdrecht ( 5) en

Ten noorden van Alphen (4 ) zien we

Nieuwkoop ( 6 ) is dit het geval. Maar

ook dat juist delen van droogmakerijen,

hier zien we juist dat ook de zuidelijker

die een lagere kwaliteit hebben als

gelegen veengebieden meedoen als

zoekgebied zijn aangewezen. Ook

zoekgebied.

4.6 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op
de cultuurhistorische waardenkaart
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Zon
Ook voor zonne-energie zien we een
opvallend grote overlap met de hoogst
gewaardeerde gebieden. Het totaal
(5)

aan oppervlakte zoekgebied in het

(1)

droogmakerijenlandschappen (1)
lijkt echter groter dan in het hoger
gewaardeerde veengebied van de
boorden van de Oude Rijn (2). In de

(6)

(2)
(1)

Krimpenerwaard zien we dat de randen
een minder grote kwaliteit hebben
dan het middengebied. Dit komt

(3)

(4)

globaal overeen met de projectie van
zoekgebieden voor zon aan de randen
(3) . In de Lopikerwaard wordt vrijwel
het gehele gebied hooggewaardeerd en
toch zien we hier veel zoekgebieden
(4) . Het Vechtplassengebied, in zijn
geheel van hoge kwaliteit, wordt
grotendeels ontzien (5). Dit geldt niet
voor de omgeving van de Vecht zelf( 6) .

4.7 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op
de cultuurhistorische waardenkaart
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4.3. Infrastructuurlandschap

gewenst omdat daarmee de ruimtelijke impact van de
infrastructuur vergroot wordt. Zonne-energie langs (bermen

In de meeste RES regio’s wordt ruimtelijke koppeling

en geluidsschermen) en boven infrastructuur past goed bij

van energieopwekking aan infrastructuur onderzocht.

infrastructuurlandschappen. Bij autonome infrastructuur

Dit is een logische gedachte, maar vanuit de ligging in

zijn er mogelijkheden mits rekening gehouden wordt

het landschap biedt niet elke infrastructuurlijn hiervoor

met de panorama’s op het landschap. Landschappelijke

dezelfde mogelijkheden. In de quickscan energieopwekking

infrastructuur wordt niet gezien als geschikte ruimtelijke

Groene Hart (FABRICactions - Sant en Co, 2020) worden

drager voor energieopwekking.

drie typen infrastructuur onderscheiden om hier houvast
op te krijgen: landschappelijke infrastructuur, waarbij
infrastructuur bestaande landschappelijke structuren zoals
dijken en kavels volgt; autonome infrastructuur waarbij de
infrastructurele lijn als een los element door het landschap
snijdt maar de beleving van het landschap vaak sterk is,
en infrastructuurlandschappen, waarbij de infrastructuur
dominant is en een eigen landschap vormt. De beleving van
het landschap wordt hier bepaald door andere infrastructuren
en aan deze infrastructuur gerelateerde vormen van
ruimtegebruik, zoals distributiecentra. Ten aanzien van
zonne-energie wordt gesteld dat het infrastructuurlandschap
goede mogelijkheden biedt voor benutting van overhoeken
en rafelranden. Bij autonome infrastructuur is dit niet
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4.8 Kaart met infrastructuur onderverdeeld naar typen in relatie tot de draagkracht voor energie (kaartbeeld op basis van Plambeck, P. en Wijnakker, R.
(2019) Ontwerpend Onderzoek Groene Hart, Den Haag: Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en Fabrications)
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Wind
De hoofdinfrastructuurlijnen

(1)

zijn duidelijk terug te zien op de
zoekgebiedenkaart voor windenergie.
Opvallend is dat de snelwegen vrijwel

(2)

Uitgezonderd is de omgeving van de

(5)

(6)

zonder uitzondering in beeld zijn.
(4)

A6-A1 bij Muiden (cruciale relatie
Gooi-en Vechtplassen met voormalige
Zuiderzee) (1) en de A4 ten noorden
van Leiden (2). Het onderscheid tussen

(3)
(6)

infrastructuurlandschap en autonome
infrastructuur is in de huidige
zoekgebieden niet af te lezen. De A12
(3) en de N11 (4) zijn bijvoorbeeld net
zo goed in beeld als de A2 (5). Verspreid
in het gebied zijn ook kleinere
zoekgebieden geprojecteerd langs
provinciale wegen (6).

4.9 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de infrastructuur
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Zon
Een groot areaal van zoekgebied
voor zonne-energie valt samen
met de ruime omgeving van het

(1)

(3)

hoofdwegennet (1). Op een lager
schaalniveau valt een aantal lijnen in
het poldergebied op: zoekgebieden
voor zonne-energie gekoppeld aan
wegen van lagere orde. Dit zien

(1)

(1)

we bijvoorbeeld bij de linten in de
Krimpenerwaard (2) of de hoofdweg
ten noorden van Mijdrecht (3).

(2)

4.10 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op infrastructuur

(1)
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4.4. Stedelijk landschap: de
kernrandzones
In verschillende RES regio’s zijn de randen van de steden
en dorpen expliciet opgenomen als zoekgebied voor
duurzame energieopwekking. Als het gaat om voorkomen
van versnippering en behoud van het groene karakter en de
openheid van grote aaneengesloten gebieden, ligt aansluiting
van nieuwe ontwikkelingen bij de bestaande stads- en
dorpskernen bijzonder gevoelig. Lokaal eigenaarschap en
de logica ‘energie opwekken waar het ook gebruikt wordt’
zijn andere argumenten. In het provinciale beleid kennen
de stads- en dorpsranden, in Utrecht kernrandzones
genoemd, een bijzondere status. In het Zuid-Hollandse
beleid is al ruimte gemaakt voor zonnevelden in de stadsen dorpsranden, mits goed ingepast en wanneer andere
kwaliteitsverbeteringen en gebruikskansen worden
meegenomen. Het ‘schaal bij schaal’ principe kan toegepast
worden, om te voorkomen dat een grote ontwikkeling het
karakter van een kleine kern gaat domineren. Op de kaart
is daarom onderscheid gemaakt tussen bebouwing in het
landschap, kleine en grote kernen en stedelijk gebied. Ook

zijn bedrijventerreinen aangegeven. Aan de randen van de
kernen komt het contact tussen bebouwd gebied en het
landschap tot stand. Hier is nog veel te verbeteren op het
gebied van zicht, toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden.
Voorkomen moet worden dat zonnevelden afbreuk doen
aan de bestaande kwaliteit van de dorpsrand, of verbetering
onmogelijk maken. Tot slot is de woningbouwdiscussie
actueel. Hoewel er formeel restrictief beleid in het Groene
Hart geldt, neemt de druk op de randen van de kernen toe.
Een kernrandplan, waarvan duurzame energieopwekking
deel uit maakt, zou uitkomst kunnen bieden voor het samen
laten komen van alle functies en kwaliteiten. Een gefaseerde
ontwikkeling, waarbij zonnevelden na verloop van tijd plaats
maken voor andere functies, vormt hiervoor een interessant
instrument. Hierbij kan voortgebouwd worden op de
investeringen in het elektriciteitsnetwerk.
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4.11 Kaartbeeld met het stedelijk landschap en de onderverdeling naar grootteklasse van het type kern
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Wind
Het principe ‘stads- en dorpsrand’
komt niet overtuigend naar voren uit

(1)

het kaartbeeld van de zoekgebieden
voor windenergie. Andere
overwegingen, zoals infrastructuur,
waren daarvoor bepalender (1). De
randen van veel kleinere kernen
zijn niet in beeld als zoekgebied
voor windenergie. Opvallend is dat

(2)

(2)

(1)
(3)

de randen van bijvoorbeeld Alphen

(3)

en Woerden wel als zoekgebied zijn
aangewezen (2). In de Utrechtse regio
bevinden zicht veel zoekgebieden aan
de randen van het stedelijke gebied (3).

4.12 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de stads- en dorpsranden
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Zon
Bij de zoekgebieden voor zonneenergie komen juist wel veel
stads- en dorpsranden in beeld.

(3)

Een aantal regio’s heeft juist hier
zoekgebieden geprojecteerd, zoals in de
Ablasserwaard waar bij aan alle kernen
een areaal zonneveld is toegerekend
(1). In de Krimpener- en Lopikerwaard
zien we een vergelijkbaar beeld,
waardoor de zone langs de Lek zich als

(2)

band aftekent op de zoekgebiedenkaart
(2). Ook tekent zicht een aantal
bebouwingsstructuren in de polders af

(1)

als lijnen of vlakken, bijvoorbeeld ten
noorden van Mijdrecht (3). De focus
op de stads- en dorpsranden roept de
vraag op over conflicten met andere
ruimteclaims in deze dynamische
zones.

4.13 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de stads- en dorpsranden
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4.5. Elektriciteitsnetwerk

de ‘luwe gebieden’ in het elektriciteitsnetwerk. De werkelijkheid
is gecompliceerder (topografie, netwerk enzovoort). In de

Zonnevelden en windturbines dienen aangesloten te worden

RES processen is terecht veel aandacht voor de zogenaamde

op het elektriciteitsnetwerk om de opgewekte energie bij

‘netwerkefficientie’ van de locaties die worden aangewezen.

de gebruikers te krijgen. Het elektriciteitsnetwerk wordt

Clustering bij ‘hotspots’ ligt voor de hand, maar is niet altijd

uitgebreid en aangepast om de energietransitie mogelijk te

verenigbaar met andere kwaliteiten van het Groene Hart. Als

maken. De huidige situatie vormt daarvoor het uitgangspunt.

onderdeel van de energietransitie moet het elektriciteitsnetwerk

Dit netwerk is hiërarchisch en werkt hierdoor differentiërend:

aangepast worden. Dat is kostbaar en vraagt om slimme,

niet alles kan zomaar op elke plek. Het is lastig om dit

efficiente keuzes. Nieuwe ruimte op het net kan ook nieuwe

eenduidig in beeld te brengen, maar er is een poging gedaan.

ruimtelijke ontwikkelingen oproepen. Opwek van duurzame

Op een tussenspanningsstation kunnen grotere projecten

elektriciteit in luwe gebieden leidt tot grote aanpassingen in

aangesloten worden dan op een middenspanningsstation. Het

het netwerk, een investering die mogelijk ook weer andere

middenspanningsringnetwerk is het breedst vertakt maar kent

(ongewenste) ontwikkelingen oproept. Als in de toekomst opslag

ook de meeste beperkingen. Met vuistregels is de maximale

voor eigen gebruik binnen een deelgebied goedkoper wordt,

omvang van een zonne- of windenergieproject aan te geven

komt opwek in deze gebieden zeker weer in beeld.

(zie figuur 4.14.). Daarnaast is de totale capaciteit binnen een
deel van het netwerk begrensd, waardoor er wel of geen ruimte
kan zijn voor extra ontwikkelingen. Of de businesscase van en
zonne- of windproject aantrekkelijk is, hangt onder andere af
van de afstand tussen de locatie van opwek en het midden- of
tussenspanningsstation waarop het wordt aangesloten. Hiervoor

wind

zon

5 km

3 km

wind

zon

10 km

5 km

kunnen ook afstanden van 3,5 en 10 kilometer aangehouden
worden. De kaart geeft een grove indicatie van de ‘hotspots’ en

MS station
1,75-10MVA

TS station
1,75-10MVA

4.14 Indicatie van de afstandsregels voor zon en wind - de hotspots liggen
binnen de contour (op basis van input netbeheerder Stedin)
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4.15 Kaartbeeld met het hoofdnetwerk voor elektriciteit en de hoofdstations
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Wind
De tussen- en

(1)

middenspanningsstations liggen
overwegend aan de randen van het
stedelijke gebied (1). Zoekgebieden
voor windenergie zijn vaak gekoppeld

(1)

aan infrastructuur. Waar de

(2)
(1)

infrastructuur raakt aan stedelijk
gebied is er automatisch een ‘match’
tussen de netwerk-hotspots en de

(1)

zoekgebieden voor windenergie. Het

(2)

areaal echte ‘luwe gebieden’ vanuit het
netwerk is in het Groene Hart beperkt
(2).
(1)

4.16 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de netwerkhotspots
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Zon
Voor zonne-energieprojecten is het
netwerk wat meer differentiërend dan
voor windenergie. De nabijheid van een
midden- of tussenspanningsstation

(1)

is van groter belang. Er bevindt zich
een groot areaal aan zoekgebieden op

(1)

grote afstand van de aansluitpunten
in het netwerk (1). Dit zijn locaties die
om technische en financiële redenen
niet zonder meer geschikt zijn en

(1)
(1)

investeringen in het netwerk vragen.
(1)

4.17 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de netwerkhotspots
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4.6. Natura2000 en stikstof

overschrijding verschillende afstanden worden aangehouden.
Het volledig verduurzamen van landbouw binnen deze

In Natura 2000 gebied zijn wind- en zonne-energie niet

afstanden kan veel verlichting binnen het betreffende

gewenst / niet toegestaan. Ook in gebieden van het NNN is dit

natuurgebied geven. Energieproductie kan een middel zijn

in verband met de aanwezige natuurwaarden niet gewenst. In

om dit mogelijk te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat

de omgeving van Natura 2000 gebieden is dit in verband met

windturbines binnen de 1 kilometerzone rond een Natura

de stikstofproblematiek juist wel het onderzoeken waard.

2000 gebied niet gewenst zijn omdat vogels hier vaak voorbij
trekken of fourageren. Ook op grotere afstand is uiteraard

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden te veel stikstof

onderzoek nodig. Zonnepanelen zijn hier in principe wel

(ammoniak en stikstofoxiden). De natuurkwaliteit

mogelijk, mits goed voor bodem- en vegetatiekwaliteit.

staat hierdoor onder grote druk. De aanpak van de
stikstofproblematiek komt is noodzakelijk en urgent. De

Vleermuizen

stikstof die in de natuurgebieden neerslaat is onder andere
afkomstig van industrie en verkeer en ook voor een groot

Vleermuizen houden zich veel op bij water en opgaand groen.

deel van de landbouw (veehouderijen). Door het wegnemen

Ook trekken soorten als ruige dwergvleermuis vaak langs

van stikstofbronnen in de nabijheid van een natuurgebied,

doorgaande water- en boslijnen. Om vleermuizen zo min

kan aanmerkelijke verbetering plaatsvinden. Zo kan

mogelijk te verstoren dienen windturbines op 100m of meer

omvorming van gebieden met veeteelt naar andere vormen

van wateren en bomenrijen te staan. Dit lijkt misschien

van landgebruik positief doorwerken op de natuurkwaliteit.

eenvoudig te realiseren, maar als gevolg van het waterrijke

Er is een achttal Natura 2000-gebieden in het Groene Hart

karakter van het Groene Hart is de impact op de beschikbare

dat gevoelig is voor stikstof en overbelast is.

ruimte voor windturbines groot.

Om een indicatie te krijgen van het effect van
landgebruikstransformatie kunnen op basis van de
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Botshol
5 km

Naardermeer
3 km

Oostelijke Vechtplassen
5 km

Nieuwkoopse Plassen en de Haeck
5 km

Uiterwaarden Lek
3 km
Zouweboezem
5 km

Lingegebied en Diefdijk
3 km

Biesbosch
1 km

4.18 Kaartbeeld Natura 2000 gebieden en afstandcontouren stikstof, interpretatie Sjef Jansen op basis van https://geodienst.xyz/stikstof/
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Wind
Opvallend is het zoekgebied voor
windenergie in het Natura 2000-gebied
de Nieuwkoopse Plassen (1). Ook
(3)

valt op dat binnen 1 kilometer van
de rand van vrijwel alle Natura 2000
zoekgebieden voor windenergie

(1)

aangewezen zijn (2). Hier is grote
kans op spanning met behoud van de
ecologische waarden. Soms lijkt juist
bewust een afstand van 1 kilometer
of groter aangehouden, bijvoorbeeld

(2)

bij een aantal zoekgebieden ten
westen van de Vechtplassen (3).
Binnen de 3 en 5 kilometerzones
bevinden zicht diverse zoekgebieden
voor windenergie. Hier ligt mogelijk
een kans voor transformatie van het
grondgebruik in relatie tot wegnemen
van stikstofbronnen.

4.19 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op Natura 2000 gebied en
stikstofzones

77

Zon
In de RES van Holland-Rijnland
is expliciet de kans benoemd om
zonne-energie ten noorden van de
Nieuwkoopse Plassen te combineren
met water- en natuurmaatregelen

(1)

die de kwaliteit van het Natura 2000
gebied kunnen versterken (1). Het
wegnemen van stikstofbronnen kan
hier aan toegevoegd worden. Vanuit
de 1, 3 en 5 kilometer bufferzones zien
we dat er ook rond andere Natura 2000
gebieden hiervoor kansen liggen. Bij

(2)
(2)
(2)

de Lekuiterwaarden, de Zouwe Boezem
en de Diefdijk zien we zoekgebieden
voor zonne-energie binnen de 1
kilometerzone (2).Hier hebben
stikstofmaatregelen het grootste
effect.

4.20 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op Natura 2000 gebied en
stikstofzones
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4.7. Bodemdaling

zonne-akkers? Kan zoiets ook op gebiedsschaal in plaats van
ieder voor zich? En kunnen daarmee andere delen van het

In grote delen van het Groene Hart is sprake van een
zekere mate van bodemdaling. Het gaat hierbij om
veengebieden waarbij de bodem oxideert. De oorzaak
is de diepe ontwatering van het veen, om het huidige
landbouwkundige gebruik mogelijk te maken. Het is
een meerlaags probleem, want bij bodemdaling komen
broeikasgassen vrij, het levert stijgende kosten op (door
verzakkingen van bebouwing en infra) en het draagt bij
aan de toenemende watervraag en disbalans in tijden van
droogte. Verhoging van het waterpeil ligt voor de hand,
maar kan niet zonder ander grondgebruiksperspectief en
de middelen om dit aantrekkelijk te maken. Kan de opwek
van duurzame (zonne)energie hier een rol bij spelen? In hun
Groene Hart verkenning introduceren Sant en co en Fabric
een aantal agrarische bedrijfsmodellen waarbij energie één
van de economische dragers is, in combinatie met een hoger
waterpeil en andere teelten. Als we naar de kaart hiernaast
kijken zien we de gebieden waar sprake is van bodemdaling
met in de donkerste gebieden de grootste daling. Welk
perspectief is hier vanuit energie aan mee te geven? Zijn
hier mogelijkheden voor een peilopzet in combinatie met

landschap ontlast worden?

79
Bodemdaling tot 2050

4.21 Kaartbeeld met bodemdalingsgevoelige gebieden. (kaartbeeld op basis van Plambeck, P. en Wijnakker, R. (2019) Ontwerpend
Onderzoek Groene Hart, Den Haag: Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en Fabrications)
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Wind
Tegengaan van bodemdaling wordt in
de RES regio’s tot nu toe niet expliciet
gekoppeld aan vernatting in combinatie
met duurzame energie als alternatief
voor het huidige grondgebruik. Er

(3)

valt een aantal gebieden op waar de
zoekruimte voor wind samenvalt met
hevige bodemdaling: de zuidrand van
de Alblasserwaard (Hardinxveld) (1), de
kop van de Krimpenerwaard (2) en de
randen van de Polder Nieuwkoop (3).

(2)

Aanleg van bouwwerken en ook kabels
en leidingen in bodemdalingsgebied

(1)

is niet vanzelf duurzaam en vraagt om
extra aandacht.
4.22 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de bodemdalingskaart
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Zon
In veel bodemdalingsgebieden zijn
ook zoekgebieden voor zonne-

(4)

energie geprojecteerd. Naast

(3)

de eerder genoemde Alblasseren Krimpenerwaard (1) zien
we bijvoorbeeld ook dat het

(2)

veenpoldergebied ten noorden van
Kamerik (2) in beeld is, net als de
polders rond Mijdrecht (3) en het
veengebied tussen Amstel en Vecht (4).

(1)

(1)

4.23 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de bodemdalingskaart
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5. Testbeelden
energie

Hoe kan de energieopgave zich tot de
kwaliteiten en opgaven van het Groene Hart
verhouden? Kan er uit de zoekgebieden van
de concept-RES een coherent beeld ontstaan?
Welke gebieden lichten er op? Er wordt een
poging gedaan in de vorm van een serie van
testbeelden en afwegingsprincipes.

83
Een testbeeld is geen plan en we zijn ons er
van bewust dat we niet alle regionale en lokaal
argumenten en gevoeligheden kennen. Een
testbeeld is bedoeld om grip te krijgen op de
opgave op de bovenregionale schaal en om te laten
zien dat een samenhangend beeld kán ontstaan
en er dus iets te kiezen valt. Zo laten we zien hoe
de indicatieve energieopgave (100 windturbines
en 1600 hectare zonneveld) in en aan de randen
van het Groene Hart ingevuld zou kunnen
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
organiserende principes en opgaven uit het vorige
hoofdstuk. Bij het opstellen van de testbeelden
is gebruik gemaakt van de zoekgebieden uit de
concept-RES documenten.

4.24 Op zoek naar houvast op de bovenregionale schaal. Schetswerk ten behoeve
van de testbeelden en een verzamelkaart van de afwegingsprincipes
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5.1. Organiserende principes
Op de kaart hiernaast zijn de meest opvallende onderdelen
van de verschillende themakaarten samengevat. Hiermee
ontstaat een grof beeld met afwegingskaders voor de
ruimtelijke organisatie van de locaties voor duurzame
energieopwekking. Deze schets is gebruikt als onderlegger
voor de testbeelden.

85
Verzamelkaart afwegingskader ruimtelijke organisatie

5.1 Kaartbeeld met de meest opvallende onderdelen van de verschillende themakaarten samengebracht, als ‘onderlegger’ voor de
testbeelden
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5.2. Testbeeld windenergie
Dit beeld is gebaseerd op het principe van clusteren van
windenergie. Acherliggende gedachte is dat windturbines
zichtbaar zijn over grote afstand en met elkaar het beeld
van de horizon bepalen. Clustering leidt tot herkenbaarheid
op grote schaal, tot eenheid en contrast ten opzichte van
lege gebieden. Het clusteren gebeurt zoveel mogelijk in
zogenaamde ‘infralandschappen’. Dit zijn gebieden waar
de infrastructuur dominant aanwezig is. Vaak is er sprake
van meerdere lijnen (snelwegen, spoorwegen, kanaal) en
knooppunten of bepaalt de infrastructuur de grens tussen
stedelijk en landelijk gebied. De clusters liggen vooral aan
de randen van het Groene Hart. Clusteren in deze gebieden
lijkt vanuit ruimtelijke optiek logisch, maar is in de praktijk

Categorieën en locaties
Grote windclusters
1. Haarlemmermeer Zuid
circa 15 nieuw windturbines
2. A4-N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude
circa 4 nieuw windturbines
3. A4 Leidschendam
circa 8 windturbines
4. A1-A9 Diemen / Amsterdam Rijnkanaal
circa 9 windturbines
5. A2, oostzijde Amstelscheg
Indicatie omvang: circa 7 nieuwe windturbines
6. Utrecht Noord, A2-spoor-Amsterdam Rijnkanaal
Indicatie omvang: in totaal circa 23 windturbines

niet altijd eenvoudig. Het zijn juist gebieden waar meerdere

7. Utrecht-A12 Rijnenburg; circa 8 windturbines (3 in

belemmeringen samen komen.

8. Omgeving Vianen (Everdingen en rivierbruggen);

Groene Hart)
circa 12 windturbines
9. A15 zone Alblasserwaard; circa 18 windturbines
Compacte clusters
10. A12 Woerden; circa 4 windturbines
11. A12 Gouda; circa 4 windturbines
12. A12 Bodegraven; circa 4 windturbines
13. N11 Alphen; circa 4 windturbines
14. A27 Meerkerk; circa 3 windturbines

(4)
(5)

(1)

(6)

(2)
(3)

(13)
(12)

(10)

(7)

(11)

(8)
(14)

(9)

5.2 Testbeeld windenergie
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Ook spelen er andere ontwikkelingen. De uitdaging
is te komen tot een krachtige, zorgvuldig ontworpen
gebiedstransformatie die niet alleen de energieopgave
invult, maar ook herkenbare nieuwe landschappen met
kwaliteit oplevert. Naast de grootschalige clusters kan er
op strategische plekken langs autonome infrastructuur een
aantal kleinere windturbine-opstellingen ingezet worden.
Deze dienen voldoende onderlinge afstand te hebben, zijn een
toevoeging aan het landschap en moeten rekening houden
met het zicht – panorama - vanaf de weg op het landschap.
Vanuit het netwerk biedt clusteren voordelen. De huidige
infrastructuur biedt goede kansen en uitbreiding richting
clusters is efficiënt, zeker wanneer de windclusters met
zonne-energie gecombineerd worden.
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5.3 Bestaande windturbines

5.4 Kleine windenergieopstellingen langs autonome infrastructuur

5.5 Grote windclusters bij infrastructuurlandschappen

5.6 Solitaire windturbines, op termijn laten vervallen
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5.3. Testbeeld zonne-energie
Categorieën en locaties
Het testbeeld voor zonne-energie is opgesteld vanuit een
aantal principes. Er is gestart met grootschalige clustering in

Geclusterd met windenergie in infralandschappen
a. Haarlemmermeer Zuid, indicatie omvang 200 ha

combinatie de locatie uit het testbeeld voor windenergie. Ook

b. A1-A9-Amsterdam Rijnkanaal, indicatie omvang

wordt er rekening gehouden met zonnevelden van beperktere

c. A2 zone ten noorden van Utrecht, indicatie

omvang aan de randen van stads- en dorpskernen. Een aantal
gebieden lijkt kansrijk voor koppeling van zonne-energie

50 ha
omvang 100 ha
d. Rijnenburg, indicatie omvang 230 ha (ca 100 in
Groene Hart)

aan andere grote opgaven op het gebied van bodemdaling,

e. A2-A27 knooppunt Everdingen, indicatie omvang

biodiversiteit, stikstofreductie en recreatieve dooradering of

f.

in bijvoorbeeld als onderdeel van gebiedstransformatie met
bosontwikkeling. Op de kaart is te realiseren areaal zonneveld

100 ha

Gekoppeld aan stads- en dorpsranden
g. Verspreid in het gebied. Omvang indicatief 200 ha
(10x10 ha en 20x5 ha).

op schaal weergegeven. Er is bij het opstellen gebruik
gemaakt van de zoekgebieden uit de concept-RES.

A15 zone Alblasserwaard, indicatie omvang 100 ha

Gekoppeld aan ‘grote opgaven Groene Hart’
h. Polder Nieuwkoop irt vernatting en wegnemen
stikstofbronnen Nieuwkoopse Plassen, indicatie
omvang 100 ha
i.

Oeverwal Lek irt ontwikkeling woonmilieu
(‘tuinieren) en wegnemen stikstofbronnen
Lekuiterwaarden en Zouweboezem, indicatie
omvang 100 ha

j.

Linten Krimpenerwaard irt nieuw perspectief voor
huidig landbouwkundig gebruik i.c.m. tegengaan
bodemdaling (vernatting), indicatie omvang 100
ha (50x2ha)

k. Droogmakerijen Zoetermeer-Waddinxveen i.c.m.
groene/recreatieve dooradering/bosontwikkeling
‘basiskwaliteitsgebied’, indicatie omvang 300 ha

(b)

(g)

(a)

(c)

(g)

(h)

(k)
(d)

(k)
(e)

(i)

(j)

(g)

(f)

5.7 Testbeeld zonne-energie

92
Opgeteld is rond de infralandschappen (koppeling aan
windclusters) zo’n 800 hectare geprojecteerd. Bij de stadsen dorpsranden is dit 200 hectare. 500 hectare is gekoppeld
aan grote gebiedsopgaven en 100 hectare aan lokale
gebiedsontwikkeling. In totaal is hiermee de indicatieve
opgave van circa 1600 hectare zonneveld geprojecteerd in en
(deels) aan de randen van het Groene Hart.

5.8 Zonne-energie gecombineerd met windenergie in een aantal
infrastructuurlandschappen.
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5.9 Zonne-energie in combinatie met gebiedsontwikkeling (oa recreatie,
bosontwikkeling) in cultuurhistorisch ‘basiskwaliteitsgebied.

5.10 Zonne-energie gekoppeld aan stads- en dorpsranden.

5.11 Zonne-energie in combinatie met vernieuwing landgebruik rond
stikstofgevoelig natura 2000 gebied.

5.12 Zonne-energie als onderdeel van nieuw landgebruiksperspectief met
vernatting in bodemdalingsgebied.
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5.4. Testbeelden voor zonne- en
windenergie samen

Zon
Geclusterd met windenergie in infralandschappen

De testbeelden voor wind en zon
leveren samen het volgende kaartbeeld
op. De koppeling van wind met zon is

Categorieën en locaties
Grote windclusters

tussen wind en zon is te zien. MEt wind

2. A4-N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude

stads- en dorpsranden of aan de grote
opgaven in het Groene Hart.

ha

Wind
1. Haarlemmermeer Zuid

zon ook daarbinnen, gekoppeld aan

b. A1-A9-Amsterdam Rijnkanaal, indicatie omvang 50
c. A2 zone ten noorden van Utrecht, indicatie omvang

duidelijk zichtbaar en ook het verschil
vooral langs de randen in clusters en

a. Haarlemmermeer Zuid, indicatie omvang 200 ha

circa 15 nieuw windturbines
circa 4 nieuw windturbines

100 ha
d. Rijnenburg, indicatie omvang 230 ha (ca 100 in
Groene Hart)
e. A2-A27 knooppunt Everdingen, indicatie omvang
100 ha
f.

A15 zone Alblasserwaard, indicatie omvang 100 ha

3. A4 Leidschendam
circa 8 windturbines
4. A1-A9 Diemen / Amsterdam Rijnkanaal

Gekoppeld aan stads- en dorpsranden
g. Verspreid in het gebied. Omvang indicatief 200 ha

circa 9 windturbines

(10x10 ha en 20x5 ha).

5. A2, oostzijde Amstelscheg
Indicatie omvang: circa 7 nieuwe windturbines
6. Utrecht Noord, A2-spoor-Amsterdam Rijnkanaal

Gekoppeld aan ‘grote opgaven Groene Hart’
h. Polder Nieuwkoop irt vernatting en wegnemen

Indicatie omvang: in totaal circa 23 windturbines

stikstofbronnen Nieuwkoopse Plassen, indicatie

7. Utrecht-A12 Rijnenburg; circa 8 windturbines (3 in
Groene Hart)

omvang 100 ha
i.

8. Omgeving Vianen (Everdingen en rivierbruggen);

Oeverwal Lek irt ontwikkeling woonmilieu
(‘tuinieren) en wegnemen stikstofbronnen

circa 12 windturbines

Lekuiterwaarden en Zouweboezem, indicatie

9. A15 zone Alblasserwaard; circa 18 windturbines

omvang 100 ha
j.

Linten Krimpenerwaard irt nieuw perspectief voor

Compacte clusters

huidig landbouwkundig gebruik i.c.m. tegengaan

10. A12 Woerden; circa 4 windturbines

bodemdaling (vernatting), indicatie omvang 100 ha

11. A12 Gouda; circa 4 windturbines
12. A12 Bodegraven; circa 4 windturbines

(50x2ha)
k. Droogmakerijen Zoetermeer-Waddinxveen i.c.m.

13. N11 Alphen; circa 4 windturbines

groene/recreatieve dooradering/bosontwikkeling

14. A27 Meerkerk; circa 3 windturbines

‘basiskwaliteitsgebied’, indicatie omvang 300 ha

(4)
(5)

(b)

(g)

(1)
(a)

(2)

(g)
(13)

(3)

(h)

(k)

(c)

(6)

(10)

(12)

(7)
(d)

(11)

(k)
(8) (e)

(i)

(j)

(14)
(g)

(9)
(f)

5.13 Testbeeld windenergie en zonne-energie samen
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Colofon

Advies
Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit provincies
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland

Dit advies is in conceptvorm besproken met een werkgroep

Bijlage

waarin naast de RES-regio’s ook Rijk, provincies en het

Pieter Schengenga, Jan Wilbers, Danielle van Meijeren

bestuurlijk platform Groene Hart vertegenwoordigd waren.

(H+N+S Landschapsarchitecten)

RWS, STEDIN en het Nationaal RES-programma waren

Sjef Jansen (Planecologie - ecologisch advies)

daarbij tevens als kennisbron aanwezig.

Peter Veldt (GIS-analyse)

Ter ondersteuning van dit advies is door H+N+S

Begeleiding

landschapsarchitecten in samenwerking met

Patricia Braaksma (Coördinatiebureau Groene Hart)

landschapsecoloog Sjef Jansen een analyse gemaakt van de

David van Zelm van Eldik (ONS Landschap, Minsterie van

zeven RES 0.5-documenten.

Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties)
Charles Angenendt (Directie Ruimtelijke Ordening, Minsterie
van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties)
Isolde Somsen (provincie Zuid-Holland)

Den Haag/Haarlem/Utrecht, november 2020

98

Samenhang beleidsdossiers energietransitie
Besluitvorming Raad
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Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie
In deze toelichting worden de belangrijkste processen binnen de energietransitie van spoor 2 kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de
samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd
kan veranderen. De tijdlijn wordt bij toekomstige raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten.
Rijk | Klimaatakkoord
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel
naar het doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. De klimaatwet is in mei 2019 aangenomen door de eerste kamer. Het kabinet heeft bedrijven
en (overheids)organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie in 2030 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord
bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In
november 2019 heeft de bijzondere ALV van de VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door de VNG.
Regionaal | RES-U16
In het nationaal Klimaatakkoord staat dat het behalen van de doelstellingen voor warmte in de gebouwde omgeving en voor het opwekken van duurzame
elektriciteit (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019) een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen
en gemeenten. Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een Regionale Energiestrategie (RES) om hier invulling aan te geven. Voor
gemeenten is er een belangrijke rol weggelegd. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de RES. Op 19 februari is
tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021.
Bestuurders willen de tijd nemen om tot consensus te komen, om de participatie goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren.
Lokaal | Afwegingskader grootschalige duurzame energie
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van
belanghebbenden onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame
energie beschrijven de wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft.
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en
ruimte op het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap, gezondheid (GGD), veiligheid (VRU) en milieu (ODRU). In het
afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel
duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader vastgesteld door de raad, waarbij nog inspraak mogelijk is.
Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de Regionale Energiestrategie.
Lokaal | Gemeentelijke Warmtevisie
In de regionale energiestrategie worden afspraken gemaakt over mogelijk gebruik van grootschalige warmtebronnen in de regio. De Warmtevisie Woerden is
een transitieplan voor de gemeente dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening in gebouwde omgeving wil
vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden
worden. Het geeft inzicht in de volgorde en het tempo van de wijkaanpakken. De startnotitie warmtevisie Woerden en het raadsbesluit over de uitgangspunten
voor het participatieproces, bepalen het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. De raad
heeft het kader haalbaar en betaalbaar voor de uitwerking van de warmtevisie meegegeven. De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor
verdere uitwerkingen van warmteplannen waarin per wijk, buurt of gebied zal worden beschreven hoe de gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame
warmte.

17 mei 2021
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Samenvatting
Achtergrond en doel van de Monitor
De regionale energiestrategieën (RES’en) zijn ontwikkeld op grond van doelen voor 2030 uit het
Klimaatakkoord (2019). De doelen van de RES zijn:
1) Een kwantitatief doel voor de regio’s: uiterlijk in 2030 produceren de regio’s gezamenlijk
ten minste 35 TWh elektriciteit uit wind en grootschalige zon-PV-systemen op land.
2) Een procesdoel per regio: regio’s stellen een Regionale Structuur Warmte (RSW) op
waarmee zij regie nemen op de inzet van de bovenlokale warmtebronnen voor de
gemeentelijke warmteplannen.
De inzet van de (energie)regio’s is om tot een regionaal gedragen RES te komen samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners. De RES is daarmee een instrument
om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren 1. De RES is ook een manier om langjarige samenwerking tussen alle partijen in de regio te
organiseren. De per 1 oktober 2020 aangeboden concept-RES’en vormen de eerste formele stap
van de regio’s richting de RES 1.0, die in juli 2021 wordt verwacht. Daarna volgt tweejaarlijks een
actualisatie. Het ministerie van EZK heeft als formele opdrachtgever voor het Nationaal Programma RES het PBL in 2019 verzocht om als onafhankelijk instituut de voortgang van de RES’en
te monitoren in de verschillende fases van hun ontwikkeling en uitvoering.
Deze Monitor concept-RES van het PBL dient een afgebakend doel. De Monitor brengt in beeld in
hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 TWh door middel van hernieuwbare elektriciteit
uit wind op land en grootschalige zon-PV lijkt te kunnen worden bereikt in 2030 op basis van alle
30 concept-RES’en. Voor de monitoring van de voortgang bij de Regionale Structuur Warmte
(RSW) is er geen nieuwe informatie die de bevindingen uit de tussentijdse analyse op de monitor
verandert of verdiept. Voor de RSW beperkt de Monitor concept-RES zich daarom tot een beschrijving van de hoofdlijnen uit de tussentijdse analyse.
Op 1 oktober 2020 heeft het PBL een tussentijdse analyse gepubliceerd op basis van de 27 toen
beschikbare voorlopige concept-RES’en. Deze Monitor levert daarop een kwantitatieve verdieping
en beschrijft, voor alle dertig regio’s samen, die eerdere bevindingen in context van recente ontwikkelingen rond de meer kwalitatieve thema’s: ruimtegebruik, draagvlak en
energiesysteemefficiëntie (het netwerk). Verder kijkt de Monitor met enkele aanbevelingen vooruit
richting de Monitor RES 1.0. Deze Monitor concept-RES brengt in eerste instantie verslag uit aan
de opdrachtgevers van de RES – de Unie van Waterschappen, de VNG, het IPO en de ministeries
van BZK en EZK – het Nationaal Programma RES en aan de regio’s. In tweede instantie beoogt de
Monitor andere belanghebbenden bij het RES-proces te informeren rond de voortgang van de
RES’en.
De 30 regio’s hebben in korte tijd heel veel werk verzet met als resultaat onderbouwde strategieën
met daarin alle gevraagde hoofdingrediënten. Daarbij wisten de regio’s de afzonderlijke thema’s
goed te doordenken. De concept-RES’en zijn met een grote betrokkenheid van vooral professionals
tot stand gekomen, en velen hebben intensief bijgedragen aan het debat. Die betrokkenheid en
kunde zijn essentieel voor het vervolgproces.

1

Zie https://www.regionale-energiestrategie.nl
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Kwantitatief beeld
In hun concept-RES’en laten de regio’s grote bereidheid en ambitie zien om bij te dragen aan de
doelen van het Klimaatakkoord. De regio’s hebben de nationale opgave vanuit het Klimaatakkoord
vertaald naar dertig verschillende regionale ambities met een eigen context en karakter. De optelsom van de regionale plannen levert een totaal bod op van 52,5 TWh (zie figuur 1). Dit bod vormt
een goed vertrekpunt om in 2030 het doel van 35 TWh te kunnen halen, ook al bevindt concretisering van plannen zich in veel regio’s nog in de beginfase en moeten er nog fundamentele keuzes
worden gemaakt. De hoogte van het bod biedt de ruimte om in het besluitvormingsproces tot
breed gedragen en weloverwogen keuzes te komen.
Het totale bod bestaat voor ongeveer de helft uit productie van hernieuwbare elektriciteit uit bestaande installaties (aandeel ‘huidig’) en uit projecten die mogelijk op korte termijn worden gerealiseerd (aandeel ‘pijplijn’). De andere helft van het bod bestaat uit productie op basis van plannen
die nog grotendeels concreet moeten worden gemaakt (aandeel ‘ambitie’).

De nadere kwantitatieve uitwerking in deze Monitor ten opzichte van de tussentijdse analyse laat
zien wat de impact van kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheden zou kunnen zijn op de realisatie van de plannen en projecten en daarmee op de waarschijnlijkheid van het halen van de doelen
in 2030. Dat levert een inschatting voor de hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 op met
een bandbreedte van ongeveer 15 TWh (zie figuur 2), met aan de onderkant een productie van
31,2 TWh, aan de bovenkant 45,7 TWh, en een middenwaarde van 38,2 TWh. Of het doel van 35
TWh wordt gehaald is nog geen gegeven.
De bandbreedte rond de mogelijke realisatie is het gevolg van onzekerheid over hoeveel oude
windturbines tot 2030 zullen worden verwijderd (sanering), de realisatiegraad van de
pijplijnprojecten en regioplannen, en onzekerheden in de gebruikte rekenmethodiek. De
onzekerheidsmarge in figuur 2 bevat ook een ruwe schatting van de impact van grote
onzekerheden rond ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteemefficiëntie in de plannen die nog
grotendeels concreet moeten worden gemaakt (het aandeel ambitie).
De mate van doelbereik hangt niet alleen af van de hoogte van de biedingen maar vooral van de
mate waarin regio’s deze plannen kunnen concretiseren en daarna implementeren. Dat proces
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staat grotendeels nog aan het begin. Voor de concretisering zijn de regio’s afhankelijk van veel
verschillende partijen. Die afhankelijkheden komen naar voren bij de analyse van het
ruimtegebruik, het draagvlak en de energiesysteemefficiëntie, thema’s die als afwegingskaders
vooraf zijn meegegeven door het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën.
Een belangrijke onzekerheid is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Na bestudering van de
analyses van Netbeheer Nederland komt het PBL tot de inschatting dat, om het doel van 35 TWh
te kunnen behalen, forse extra investeringen in het elektriciteitsnetwerk nodig zijn.
Beschikbaarheid van geschikte arbeidskrachten vormt daarbij mogelijk een extra knelpunt. Bij de
voorziene ontwikkeling van het netwerk lijkt realisatie van de concept-RES’en aan de onderkant
van de bandbreedte (31,2 TWh) haalbaar. Maar of dat echt zo is kan pas duidelijk worden bij
nadere concretisering van de biedingen. Veel hangt namelijk af van de opbouw van het bod: de
grootte en locatie van projecten en de verhouding tussen de elektriciteitsproductie uit zon en die
uit wind.
Realisatie van de middenwaarde en bovenwaarde (38,2 TWh en 45,7 TWh) is qua beschikbare capaciteit nog onzekerder. Daarvoor luistert de opbouw van het bod heel nauw. Om de productie aan
de bovenkant van de bandbreedte (45,7 TWh) te kunnen accommoderen op het netwerk vergt de
meeste inspanning: verdere cijfermatige netwerkanalyses, afstemming tussen alle netbeheerders
en met de regio’s en het Rijk, en een duidelijke programmering richting een optimale (efficiënte)
invulling.

Het halen van de doelen in bredere context
De realisatie van de kwantitatieve doelstelling staat niet los van een ruimtelijke uitwerking, het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak en proces en de impact op het energiesysteem. Bovendien hangen die meer kwalitatieve thema’s sterk met elkaar samen. In de Monitor vragen we
aandacht voor een aantal zaken met betrekking tot de thema’s ruimte, draagvlak en
energiesysteemefficiëntie, hun onderlinge interactie en de gevolgen ervan voor het halen van de
nationale doelstelling.
•

Verankering van de RES’en in het ruimtelijk juridische kader. Goede timing van de processen voor de juridische verankering van de RES’en en afstemming tussen gemeenten,
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provincies en Rijk zijn van groot belang. Het moment waarop de Omgevingswet in werking
zal treden speelt een rol bij de uitwerking van de RES’en en is daardoor van invloed op de
mate van doelbereik.
•

Ruimtelijke uitwerking en de relatie met draagvlak. Het is onzeker hoe de huidige veelal
globale ruimtelijke afbakening van plannen voor het draagvlak uitpakt. Regio’s hebben zeker aandacht voor participatie, maar in veel gevallen is participatie van bijvoorbeeld burgers pas in een later stadium voorzien. Hoe regio’s de participatie bij projecten willen
vormgeven is daarbij meestal nog niet duidelijk. Procesparticipatie lijkt daarbij ten minste
zo belangrijk als financiële participatie.

•

Netwerkefficiëntie en regiowensen. De voorkeuren van de regio’s rond de productie van
hernieuwbare elektriciteit blijken lang niet altijd het meest efficiënt voor het energiesysteem. Na een eerste ronde voor de concept-RES zijn de regionale netbeheerders een
tweede ronde gestart waarbij in overleg met de regio’s wordt gezocht naar biedingen die
efficiënter zijn voor wat betreft het netwerk, en tegelijkertijd zo veel mogelijk aan de wensen van de regio tegemoet komen. Beperkingen met het oog op netwerkefficiëntie zorgen
voor een extra maatschappelijke en bestuurlijke uitdaging. Het achteraf inperken van de
keuzemogelijkheden die aan het begin zijn gegeven en waar regio’s politiek veel in hebben
geïnvesteerd, is een risico voor het draagvlak voor het hele proces.

Aanbevelingen
Nu de uitwerking is begonnen, worden de discussies over hoe regio’s hun ambities vorm kunnen
geven scherper. Dat is ook nodig om de RES’en concreter te maken op een voor zo veel mogelijk
partijen acceptabele manier. Regio’s treffen voorbereidingen om medio 2021 een evenwichtige en
breed gedragen RES 1.0 te kunnen vaststellen, binnen de beperkingen van het tijdschema. Ze
worden hierbij ondersteund door het Rijk, maatschappelijke partijen en koepels van overheden en
bedrijven. Op basis van de analyse voor deze Monitor doen we enkele aanbevelingen voor het vervolgproces van de RES’en, die ook bij het opstellen van de RES 1.0 kunnen worden meegenomen.

Leer van elkaar
Hoewel er grote verschillen zijn tussen de aanpak en mate van uitwerking van regio’s, zijn er ook
veel overeenkomsten. Van de 30 regio’s is er een groep van 10 regio’s die relatief veel ervaring
heeft met de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit zonne- en vooral windenergie. Voor de
volgende fase is het van belang om te onderzoeken wat andere regio’s kunnen leren van meer ‘ervaren’ regio’s en vice versa over toepassingen rondom netwerk, ruimtegebruik, organisatievormen
en draagvlak.

Houd de afstemming actief met andere bestuurlijke lagen en belangen
Het gevolg van de regionale aanpak kan zijn dat er voornamelijk gezocht wordt naar decentrale
oplossingen. Voor een deel is dat juist de bedoeling, maar er zijn aspecten die ook op een bovenregionaal, nationaal of zelfs hoger bestuurlijk schaalniveau behartigd kunnen worden zoals rond
landschap, natuur en milieu. In de uitwerking richting RES 1.0 en daarna moeten die meer overkoepelende aspecten ook meegewogen worden bij de inrichting van de decentrale aanpak. Dit vereist dat alle bestuurlijke lagen nog actiever betrokken zijn in het proces.

Organiseer burgerparticipatie
Om draagvlak te krijgen voor de uitvoering van plannen is het van belang dat zoekgebieden niet
alleen technisch tot stand komen, maar het resultaat zijn van een politiek-maatschappelijke afweging. Laat burgers daar op het juiste moment, en zo concreet mogelijk, over meepraten. Ga hierbij
in op diverse onderwerpen die, mogelijk zeer lokaal, issues zijn voor draagvlak. Geef als regio in
de RES duidelijk aan hoe proces- en financiële participatie bij projecten zijn geregeld.
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Kijk integraal naar het gas-, elektriciteit-, en warmtenetwerk
Netwerken voor elektriciteit, gas en warmte worden in de energietransitie nog vooral los van elkaar bekeken. Netbeheerders zijn al begonnen met een meer geïntegreerde benadering. Bij een
verdergaande energietransitie is het nodig dat alle RES-belanghebbenden zo’n meer geïntegreerde
benadering volgen zodat de verschillende energiesystemen elkaar niet in de weg zitten en waar
mogelijk van elkaars ontwikkelingen kunnen profiteren.

Houd voor het netwerk rekening met zowel een lage als een hoge realisatie van
het totaal bod
De huidige onzekerheid rondom de RES vraagt om voorbereiding op diverse scenario’s. Gezien de
grootte van de bandbreedte van mogelijke realisaties van de RES’en zullen alle partijen, maar
vooral Rijk en netbeheerders, ook rekening moeten houden met een aanzienlijk hogere
hernieuwbare elektriciteitsproductie dan 35 TWh met een groot aandeel zonnestroom.
Tegelijkertijd zal rekening moeten worden gehouden met het scenario dat de hernieuwbare
elektriciteitsproductie minder snel groeit.

Geef bij nadere uitwerking een scherpere omschrijving van de rol van de RSW
Eind 2021 zullen gemeenten hun transitievisies warmte (TVW) moeten hebben vastgesteld. De
TVW’s kunnen richting geven aan de RSW. Op dit moment is het maken van een Regionale
Structuur Warmte (RSW) een procesdoel in de RES. Echter, wat de RSW als concreet resultaat in
een regio kan of zou moeten opleveren boven op de gemeentelijke transitievisies warmte is nog
onvoldoende duidelijk. Het is daarom verstandig dat het Rijk daarop vooruitlopend duidelijkere
processtappen en bijbehorende mijlpalen ontwikkelt waarmee regio’s en gemeenten (richting
RES 2.0) aan de slag kunnen en die ook zijn te monitoren. Tot die tijd zal de RSW wel waardevol
zijn maar vooral als verkennend proces.

Verbeter de gegevensbasis voor de monitoring van de kwantitatieve biedingen
De Monitor concept-RES geeft een inschatting van het halen van de doelstelling op nationale
schaal. De mate van waarschijnlijkheid voor het halen van deze doelstelling hangt sterk samen
met het onderdeel van het bod dat nog onzeker is (aandeel ambitie). Vanwege de grote verschillen
in de manier waarop de regionale biedingen zijn opgebouwd is het aandeel ambitie tussen de regio’s op dit moment nog niet goed te vergelijken. Hiervoor zijn concretere afspraken nodig over de
te hanteren definities en gegevens die regio’s gebruiken voor hun RES. Ook vraagt het dat CBS en
RVO de gegevens uit hun landelijke registraties over de productie uit windvermogen en grootschalige zon-PV standaard op (ten minste) regioniveau publiceren. Beide zijn naar verwachting onderdeel van een meerjarig traject.
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1 Inleiding
1.1 Monitor concept-RES
De regionale energiestrategieën (RES) zijn een beleids- en uitvoeringsinstrument waarmee de
klimaat- en energietransitie in de regio, op gemeentelijk en provinciaal niveau, vorm kan krijgen.
De RES gaat over twee doelen uit het Klimaatakkoord (2019): een kwantitatief doel voor de
productie van hernieuwbare elektriciteit op land en een procesdoel gericht op de verduurzaming
van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen. Om tot een regionaal gedragen RES te komen
werken (energie)regio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en
inwoners (Nationaal Programma RES 2). De RES is daarmee een instrument om de ruimtelijke
inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES is
ook een manier om langjarige samenwerking tussen alle partijen in de regio te organiseren. De
concept-RES vormt de eerste formele stap van de regio’s als tussenstap op hun pad richting de
RES 1.0. Na het vaststellen van de RES 1.0 zal die elke twee jaar door de regio’s worden
geacturaliseerd. Het ministerie van EZK heeft als formele opdrachtgever voor het Nationaal
Programma RES het PBL in 2019 verzocht om als onafhankelijk instituut de voortgang van de
RES’en te monitoren in de verschillende fasen van hun ontwikkeling en uitvoering.
In de zomer van 2020 heeft het PBL een tussentijdse analyse (Matthijsen et al. 2020a) gemaakt
van de in juni beschikbare (voorlopige) concept-RES’en. We schetsen daarin een zo breed mogelijk
beeld van de inhoud en potentiële consequenties van de concept-RES’en, niet alleen voor de
regio’s maar voor alle belanghebbenden van de RES. We concluderen dat regio’s een grote
bereidheid tonen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord (2019) maar dat er ook nog veel
knelpunten zijn. De tussentijdse analyse heeft, samen met de verkenningen en analyses van
andere belanghebbende partijen, bijgedragen aan het beter in beeld brengen van de
vervolgstappen die nodig zijn om de RES’en te kunnen uitvoeren.
Deze Monitor concept-RES dient een ander, meer afgebakend, doel. De Monitor brengt in beeld in
hoeverre de 35 TWh-doelstelling lijkt te kunnen worden bereikt in 2030, gegeven alle 30 conceptRES’en en onzekerheden. Ook beschrijft het rapport de bevindingen uit de tussentijdse analyse
rond de meer kwalitatieve thema’s maar nu in de context van recente ontwikkelingen. Verder kijkt
het vooruit richting RES 1.0 en de monitoring ervan.

1.2 Reacties op de RES’en
Alle concept-RES’en zijn in oktober formeel. Tussen juni en oktober is de inhoud van de voorlopige
en formele concept-RES’en is weinig veranderd. Wel is na juni 2020 het RES-proces doorgegaan
en zijn er allerlei reacties gekomen op de RES’en en de ontwikkeling ervan. Gemeenten, provincies
en waterschappen hebben naar aanleiding van bestuurlijke consulaties veel reacties ontvangen op
de concept-RES’en (moties, zienswijzen, amendementen en wensen en bedenkingen). Het
ministerie van EZK heeft op 30 oktober 2020 een kamerbrief gepubliceerd (EZK 2020) samen met
het ministerie van BZK waarin het de stand van zaken 3 schetst, aandachtspunten en de
vervolgstappen beschrijft en aangeeft op welke manier het Rijk regie en sturing aan het RES-

Zie https://www.regionale-energiestrategie.nl
op basis van de de tussentijdse analyse (Matthijsen et al. 2020a) en de zogenoemde ‘foto oktober 2020’ van NP RES
(NP RES 2020)
2
3
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proces geeft en wil geven. De koepelorganisatie van netbeheerders, Netbeheer Nederland (NBNL),
heeft bevindingen op basis van de netimpactanalyses samengevat en aangegeven wat de
vervolgstappen zijn, inclusief adviezen hoe regio’s, initiatiefnemers voor zon- of windprojecten en
de netbeheerders zelf de netwerkefficiëntie kunnen verhogen. Daarnaast hebben veel partijen die
een rol spelen bij de RES bijgedragen aan de verbetering van het RES-proces door middel van
kennis- en visie-uitwisseling via webinars, presentaties, documenten, factsheets en andere media
(bijvoorbeeld: NVDE (2020), pilots RES en MER (Commissie MER 2020), Analyse en aanbevelingen
concept-RES (Participatiecoalitie 2020) en Evenement HIER opgewekt (Hier opgewekt 2020)).
Deze Monitor concept-RES brengt in eerste instantie verslag uit ten behoeve van de RESopdrachtgevers, de Unie van Waterschappen, de VNG, het IPO en de ministeries van EZK en BZK,
en ten behoeve van de regio’s. In tweede instantie beoogt de monitor andere belanghebbenden bij
het RES-proces te informeren rond de voortgang van de RES’en.

1.3 Aanpak en afbakening
De RES betreft twee hoofddoelen waarmee regio’s een bijdrage leveren aan het behalen van
doelen uit het Klimaatakkoord (2019). Voor de uitwerking van de doelen in een RES heeft het
Nationaal Programma RES een handreiking gemaakt (NP RES 2019). De doelen van de RES zijn:
1) Een kwantitatief doel voor de regio’s: uiterlijk in 2030 produceren de regio’s gezamenlijk
ten minste 35 TWh elektriciteit uit wind- en grootschalige zon-PV-systemen op land.
2) Een procesdoel per regio: regio’s stellen een Regionale Structuur Warmte (RSW) op
waarmee zij regie nemen op de inzet van de bovenlokale warmtebronnen voor de
gemeentelijke warmteplannen.
In deze monitor van de concept-RES’en gaan we vooral in op het eerste kwantitatieve doel,
hiervoor hebben we uitgebreid kwantitatief onderzoek gedaan. De kwalitatieve aspecten, die al in
de tussentijdse analyse aan bod zijn gekomen, behandelen we op hoofdlijnen in de context van
recente ontwikkelingen. Voor de monitoring van de voortgang op het tweede doel over de
Regionale Structuur Warmte (RSW) is er geen nieuwe informatie die de bevindingen uit de
tussentijdse analyse op de monitor verandert of verdiept. Voor de RSW beperkt de Monitor
concept-RES zich daarom tot een beschrijving van de belangrijkste bevindingen uit de tussentijdse
analyse.
De hoofdvraag in deze Monitor is: in hoeverre worden bovengenoemde doelen gehaald als de
plannen uit de concept-RES’en worden uitgevoerd? We kijken daarbij naar de mate van
waarschijnlijkheid van het doelbereik op nationale schaal. Daarvoor zijn niet alleen de conceptRES’en van de regio’s geanalyseerd, maar ook de regio’s geconsulteerd om beter zicht te krijgen
op de mate van concreetheid van de verschillende onderdelen van biedingen.
Onze inschatting van de mate van doelbereik hangt af van de hoogte van de biedingen maar
vooral van de mate waarin regio’s deze plannen kunnen concretiseren, en dat proces staat
grotendeels nog aan het begin. Bij de concretisering zijn zij afhankelijk van veel verschillende
partijen. Die afhankelijkheden komen naar voren in de thema’s ruimtegebruik, draagvlak en
energiesysteemefficiëntie, die behandeld worden in hoofdstuk 3. Deze Monitor vat de belangrijkste
bevindingen uit de tussentijdse analyse samen voor wat betreft de kwalitatieve thema’s.
Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen besproken die hebben plaatsgevonden na het
verschijnen van de tussentijdse analyse.
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1.3.1 Input Monitor concept-RES
Voor de Monitor concept-RES hebben we niet alleen geput uit de concept-RES’en, maar ook uit
andere informatiebronnen. Al met al zijn er vijf hoofdingrediënten:

Concept-RES’en
De basis voor onze analyse zijn de 30 concept-RES’en. Per oktober 2020 is een complete set
beschikbaar inclusief de drie concept-RES’en die begin juni nog niet openbaar waren. De 27 die al
wel in juni 2020 in voorlopige vorm openbaar waren gemaakt, zijn allemaal nagenoeg ongewijzigd.
Een enkele regio heeft zijn bod aangepast. Alle regio’s hebben de antwoorden op de PBLvragenlijst (Quickscan) vrijgegeven per oktober 2020 voor gebruik door het PBL bij het opstellen
van de Monitor concept-RES.

Openbare gegevens
Het PBL gebruikt de regiostatistieken van het CBS van hernieuwbare elektriciteit uit bestaande installaties (aandeel huidig). Van RVO hebben we gegevens gebruikt over projecten die in de pijplijn
zitten met een subsidiebeschikking (SDE+), om de toekomstige elektriciteitsproductie te kunnen
schatten uit die projecten voor wind op land en grootschalige zon-PV.

Netimpactanalyses
De regionale netbeheerders (RNB’s) hebben per oktober 2020 voor bijna alle regio’s (28)
netimpactanalyses afgerond. Deze regionale netimpactanalyses zijn input geweest voor een
overzicht van de RNB’s (NBNL 2020) met een schets voor ontwikkelrichtingen en oplossingen voor
knelpunten. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft de netimpactanalyses gebruikt
om de impact van de concept-RES’en op het hoofdnet te onderzoeken en te beschrijven. Voor de
Monitor gebruiken we zowel de bevindingen van de RNB’s als van TenneT om de
netwerkontwikkelingen en de betekenis ervan voor doelbereik te schetsen in het hoofdstuk over
energiesysteemefficiëntie.

Bestuurlijke en maatschappelijke reacties
Meer dan de helft van de regio’s heeft bestuurlijke documenten met reacties op de concept-RES
verzameld. Daarnaast heeft een kleiner aantal regio’s ook documenten verzameld met reacties van
maatschappelijke partijen en verslagen van informatie- en reflectiebijeenkomsten over de conceptRES. In totaal gaat het om ongeveer 1400 pagina’s. Bij de bestuurlijke documenten gaat het om
moties, zienswijzen, amendementen en/of wensen & bedenkingen en andere reacties van
gemeenten, provincies en waterschappen op de concept-RES of eerdere versies daarvan. Deze
openbare documenten geven een indruk van het bestuurlijke draagvlak in de regio’s, en zijn veelal
door de betreffende regio’s beschikbaar gesteld op hun regio-site. De reacties van
maatschappelijke partijen zijn van diverse oorsprong: individuele burgers, burgergroepen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en energiecoöperaties.

Consultatieronde individuele regio’s
Bij de tussentijdse analyse werd duidelijk dat de berekeningswijze en de aannames waarmee de
regio’s hun biedingen hebben opgebouwd onderling sterk verschillen. Om beter zicht te krijgen op
de mate waarin de regionale optelsom kan leiden tot het halen van de nationale doelen, heeft het
PBL de regio’s gevraagd om bepaalde onderdelen van hun regiobod verder te specificeren. In de
Monitor concept-RES doen we overigens geen uitspraak op het niveau van de biedingen van
individuele regio’s. De Monitor concept-RES rapporteert over de mate van waarschijnlijkheid van
doelbereik op nationale schaal en geeft daarbij een bandbreedte op basis van een inschatting van
de verschillende onzekerheden.
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1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een kwantitatieve analyse van de mate van doelbereik van de 35 TWhdoelstelling en gaat in op verschillen tussen de regiobiedingen. De hernieuwbare
elektriciteitsproductie die op basis van de biedingen uit de concept-RES’en tot stand zou kunnen
worden gebracht vergelijken we met de prognoses uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van
2020. De huidige en 2030-prognose voor hernieuwbare elektriciteitsproductie uit overige bronnen,
bronnen die niet meetellen voor de 35 TWh-doelstelling, worden inzichtelijk gemaakt.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de impact van de ontwikkelingen en situatie rond de kwalitatieve
thema’s: ruimte, draagvlak en netwerk. Ook wordt kort samengevat wat de stand van zaken is
met betrekking tot de Regionale Structuur Warmte bij regio’s.
Hoofdstuk 4 is de synthese van het kwantitatieve en kwalitatieve deel en hierin kijken we vooruit
naar de RES 1.0 en de monitoring ervan.
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2 Het halen van het
doel: kwantitatief beeld
Er is een duidelijk doel voor de productie van hernieuwbare decentrale elektriciteit: uiterlijk in
2030 wekken de 30 regio’s gezamenlijk voor 35 TWh op uit windenergie op land (en binnenwater)
en grootschalige zon-PV-installaties 4. De hoofdvraag in dit hoofdstuk is: in hoeverre is het
aannemelijk dat dit kwantitatieve doel wordt behaald op basis van de concept-RES’en? Om die
vraag te beantwoorden zijn biedingen van alle regio’s opgeteld en is uitgewerkt hoe die opgetelde
inbreng van de individuele regio’s bijdraagt aan het bereiken van het 35 TWh-doel; we hebben de
biedingen daarvoor voorzien van een onzekerheidsmarge. Hierbij wordt de opbouw gebruikt van
de regiobiedingen volgens de methodiek die is beschreven in de PBL-monitorringssystematiek
(Matthijsen et al. 2020b). In de Bijlage is hiervan een nadere uitwerking gegeven.
De methode is uniform voor alle regio’s waardoor de uitkomsten voor de regio’s onderling
vergelijkbaar zijn. Daarbij gaan we ervan uit dat biedingen voor 2030 in de concept-RES’en in
termen van vermogen (megawatt) worden gegeven per techniek en per regio, of als een regio die
informatie nog niet kan geven, in termen van elektriciteitsproductie (gigawattuur). We
onderscheiden de volgende drie onderdelen (zie Bijlage voor details): 1) productie uit bestaand
vermogen (huidig), 2) productie uit vermogen waar een SDE+ beschikking voor is verleend 5
(pijplijn) en 3) productie uit vermogen dat de regio als streven heeft geformuleerd maar waarvoor
de plannen vaak nog weinig concreet zijn (ambitie).
In paragraaf 2.1 beschrijven we of de nationale doelen kunnen worden gehaald als het totaal van
de biedingen wordt gerealiseerd. De mogelijke impact van onzekerheden op dat doelbereik geven
we aan met bandbreedtes voor het totaal en per onderdeel (huidig, pijplijn en ambitie). Paragraaf
2.2 behandelt per regio de verschillen: paragraaf 2.2.1 behandelt de verschillen van het bod
tussen de regio’s, onder andere naar de grootte van de aandelen huidig, pijplijn en ambitie.
Paragraaf 2.2.2 kijkt naar de verschillen en achterliggende oorzaken tussen ‘huidig’ en ‘pijplijn’
volgens de PBL-berekening en volgens de berekening van regio. In paragraaf 2.3 leggen we de
relatie tussen de productie van hernieuwbare elektriciteit volgens de RES en die volgens de
prognoses uit de meest recente Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Paragraaf 2.4 laat zien wat
de productie van hernieuwbare elektriciteit zou kunnen zijn in 2030 uit projecten en technieken die
niet worden meegeteld voor het bereiken van de 35 TWh-doel, zoals kleinschalige zon-PVinstallaties, wind op zee en waterkracht.

2.1 Onzekerheden en afhankelijkheden voor het doelbereik
Om grip te krijgen op het totaal aan TWh-biedingen, hebben we gekeken hoe het totaalbod is te
verdelen over het huidige vermogen, het vermogen dat al in de pijplijn zit, en het vermogen dat
voor 2030 nog gerealiseerd moet worden (zie figuur 2.1). Ook hebben we gekeken hoe de regio’s
hun aanbod denken te verdelen over windenergie en energie die wordt opgewekt met

Installaties met een vermogen groter dan 15 kWp.
Projecten zonder SDE+-beschikking die al wel concreet zijn, bijvoorbeeld met vergunning en voldoende netwerkcapaciteit, vallen in de categorie ambitie. We beschikken namelijk niet over openbare informatie over dit type projecten.
Als gevolg kunnen de regiocijfers en die van het PBL voor pijplijn- en ambitievermogen van elkaar verschillen. Zie ook
paragraaf 2.2.
4
5
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grootschalige zon-PV-installaties. Voor een deel is die keuze voor wind of grootschalige zon-PV
overigens nog niet gemaakt.

De aandelen en de verdeling ervan zijn onzeker. Die onzekerheden hebben betrekking op de
realisatiegraad van plannen, technologische ontwikkelingen en de gebruikte rekenmethodiek, maar
ook weersomstandigheden zorgen voor een marge in de projecties voor 2030. De productie uit het
huidige vermogen is niet blijvend omdat delen van bestaande, oudere installaties worden
gesaneerd, veelal om economische redenen.
In dit hoofdstuk worden de onzekerheden gepresenteerd als een bandbreedte rond een
middenwaarde van de geraamde productie. De bandbreedte is het gevolg van verschillende
veronderstellingen over sanering van bestaand windvermogen en de realisatiegraad van
pijplijnprojecten en plannen uit het aandeel ambitie. Boven op de marge voor de realisatiegraad
van pijplijnprojecten is een extra onzekerheid van 10 procent gebruikt als gevolg van de
rekenmethodiek. Bij het aandeel ambitie hebben we een ruwe schatting gemaakt van het effect op
de realisatiegraad van deze plannen van alle grote onzekerheden samen rond ruimtegebruik,
draagvlak en energiesysteemefficiëntie. Deze grofstoffelijke benadering is in de hiernavolgende
paragrafen uitgewerkt per aandeel (huidig, pijplijn en ambitie).

14

De informatie in figuur 2.1 en figuur 2.2 laat zien de middenwaarde boven de 35 TWh uitkomt. Het
lijkt daarmee goed voorstelbaar dat de 35 TWh-doelstelling wordt gehaald in 2030. Hoe de
verschillende bandbreedtes tot stand komen wordt in de hiernavolgende paragrafen uitgelegd.
Ondanks dat de kans op het wel halen van het 35 TWh-doel in 2030 groter lijkt dan het niet halen
ervan, is er een kans dat de concept-RES’en onvoldoende tot uitvoering komen. Zo leidt het
vaststaand en voorgenomen beleid volgens de KEV-prognose voor 2030 tot een hernieuwbare
elektriciteitsproductie uit wind op land en grootschalige zon-PV die lager is dan 35 TWh (paragraaf
2.3). Tegenover de kans op de onderkant van de bandbreedte staat de kans op de bovenkant. Die
bovenkant veronderstelt impliciet dat oplossingen worden gevonden voor veel bestaande
belemmeringen en mogelijk knelpunten in de toekomst rond de thema’s ruimtegebruik, draagvlak
en netwerk. Dat geldt ook voor de middenwaarde en de onderkant van de bandbreedte maar in
mindere mate.

2.1.1 Bandbreedte bij huidig vermogen
We gebruiken de regiostatistieken van het CBS (2020) voor het productieaandeel uit bestaande
installaties. Het CBS brengt de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid stroom in kaart.
Afwijkingen in de historische gegevens zijn verwaarloosbaar. De recente als voorlopige
gekenschetste ruimtelijke verdeling van vermogen en productie naar regio’s kunnen beperkte en
veelal tijdelijke afwijkingen bevatten totdat ze definitief zijn vastgesteld.
De meest relevante onzekerheid in het aandeel huidig vermogen heeft betrekking op sanering van
turbines die ouder zijn dan 15-20 jaar. Dat de productie uit het aandeel ‘huidig’ minder zal worden
als gevolg van sanering is zeer waarschijnlijk. De gehanteerde bandbreedte van de mogelijke
vermindering van productie wordt hieronder uitgelegd.
Windturbines worden volgens de bedrijfssector gesloopt als ze tussen 15 en 20 jaar oud zijn. Dat
leidt in 2030 tot een vermindering van de door het CBS voor 2019 gerapporteerde productie van
7,4 tot ongeveer 6,0 TWh (figuur 2.3). Deze afname van ongeveer 1,5 TWh is het gemiddelde van
de afname bij sanering van windturbines met een ouderdom vanaf 15 jaar (2,5 TWh) en vanaf 20
jaar (0,5 TWh). De andere kant van de bandbreedte, een sanering van windturbines pas als ze 20
jaar oud zijn is niet uit te sluiten maar om economische redenen niet aannemelijk.
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De vermindering is berekend op basis de producerende turbines eind 2019, hun vermogen en
leeftijd volgens Windstats (Windstats 2020). Daarbij is rekening gehouden met de sanering die al
is verdisconteerd in de cijfers van de monitor wind-op-land (RVO 2020).
Voor wat betreft zon-PV is – vanwege de relatief lage leeftijd van de meeste zonneparken – het
productieaandeel dat voor sanering in aanmerking komt verwaarloosbaar ten opzichte van de
productie uit het huidige grootschalige zon-PV-vermogen (CBS, 2020).

Er wordt verondersteld dat de productie in 2030 uit het huidige, voor sanering gecorrigeerde,
opgestelde vermogen in 2030 even groot is als in 2019 6. Bij de productie uit het windvermogen is
dat zeer aannemelijk omdat de CBS-productiecijfers zijn genormaliseerd voor meteorologische
variaties volgens de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (EU 2009). Dat is niet het geval
voor de CBS-productiecijfers uit grootschalige zon-PV-installaties. Het jaar 2019 lijkt echter een
gemiddeld jaar te zijn geweest in een reeks met een stijgende trend in de afgelopen 20 jaar (zie
ook paragraaf 2.1.4). Daarmee is ook de elektriciteitsproductie in 2019 uit grootschalige zon-PVinstallaties te beschouwen als een waarde genormaliseerd voor meteorologische variaties.
Op regionale schaal zijn er afwijkingen mogelijk door de volgende twee punten. In het nationale
totaal spelen deze mogelijke afwijkingen echter geen rol van betekenis.
•
Het CBS maakt gegevens per regio openbaar voor zover ze niet herleidbaar zijn tot een
specifieke installatie. Dit zijn wettelijke beperkingen die worden bewaakt door de Autoriteit
Consument en Markt. Daarom publiceert het CBS voor een enkele regio geen cijfers voor
elektriciteitsproductie uit wind.
•
Bij de ontwikkeling van regiostatistieken door het CBS kunnen er afwijkingen ontstaan als
gevolg van onjuiste toekenning van een installatie aan een regio. In de voorlopige cijfers
voor 2019 zijn alle onjuiste allocaties voor zover bekend hersteld. Dit soort aanpassingen
is onderdeel van de standaard kwaliteitschecks door het CBS.
De totale elektriciteitsproductie in 2030 uit het huidige opgestelde windvermogen (7,4 TWh) en
grootschalig zon-PV-vermogen (2,5 TWh) is na correctie voor sanering van oude windturbines naar

6
Deze aanname is nodig omdat de prognose gebaseerd is op gegevens voor gemiddelde meteorologische omstandigheden. De aanname kan echter alleen worden gemaakt als de elektriciteitsproductie uit grootschalige zon-PV installaties en wind op land gecorrigeerd wordt voor meteorologische variaties. Zie paragraaf 2.1.4.
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verwachting ongeveer 8,5 TWh of, als alle windturbines vanaf 15 jaar worden gesaneerd, ongeveer
7,5 TWh.

2.1.2 Bandbreedte bij pijplijnvermogen
Om een raming te kunnen maken van de toename in de komende jaren van het vermogen van
grootschalig zon-PV-installaties en windparken op land, en van de elektriciteitsproductie daaruit is
gebruik gemaakt van bestanden van RVO die een overzicht geven van projecten die een SDE+beschikking hebben maar nog niet gerealiseerd zijn. De bandbreedte voor de elektriciteitsproductie
uit pijplijnvermogen wind op land en grootschalige zon-PV wordt vooral bepaald door onzekerheid
ten aanzien van het percentage projecten met een SDE+-beschikking dat werkelijk gerealiseerd
zal worden (de realisatiegraad, zie ook Bijlage). Die onzekerheid is vooral bij zonprojecten groot;
bij windprojecten is die zeer klein. Andere onzekerheden hebben te maken met de gebruikte
rekenmethodiek om de elektriciteitsproductie uit de pijplijnprojecten in te schatten (Matthijsen et
al. 2020b).

Bandbreedte door realisatiegraad
Volledige realisatie van alle pijplijnprojecten zou 20,9 TWh kunnen opleveren. Op basis van
historische realisatiecijfers, die door RVO zijn verstrekt, wordt voor de basiswaarde uitgegaan van
een realisatiegraad van 60 procent voor zon-PV- en 99 procent voor wind pijplijnprojecten. Deze
getallen geven de onderkant van de gebruikte marge voor realisatie aan. Als bovenkant is 75
procent voor zon-PV- en 100 procent voor windprojecten gehanteerd. De bandbreedte voor de
realisatiegraad voor wind op land van 99-100 procent laat zien dat als de projecten eenmaal in het
stadium ‘bouw in voorbereiding’ zijn (conform Monitor Wind op Land 2020), er nauwelijks meer
projecten zullen uitvallen. In de procesfases van een windproject daaraan voorafgaand zoals
‘vergunningenprocedure’ en ‘ruimtelijke procedure’ is de realisatiekans niet goed bekend, maar
waarschijnlijk gemiddeld (veel) minder groot. Regio’s nemen de elektriciteitsproductie die bij deze
projecten hoort soms wel mee in hun aandeel pijplijnvermogen, terwijl dat volgens de PBLsystematiek tot de ambitie wordt gerekend. Dat leidt tot verschillen met de berekening door het
PBL (zie ook paragraaf 2.2.2).
Uit de consultatieronde die we in het najaar met de regio’s hebben gedaan, bleek dat de door ons
gehanteerde realisatiegraad ongeveer overeenkwam met het gemiddelde van waarden die regio’s
zelf soms schattenm (aanzienlijk hoger of juist veel lager). Met name voor zon-PV-projecten zijn er
grote verschillen in realisatiegraad tussen individuele situaties (25 en 100 procent). Daarom is als
gevoeligheidsstudie onderzocht wat de gevolgen zijn van extra grote onzekerheid. Tabel 2.1 geeft
een overzicht van de in deze paragraaf gehanteerde realisatiecijfers per techniek. Deze
percentages zijn een gemiddelde voor alle pijplijnprojecten per techniek
Tabel 2.1
Gehanteerde realisatiepercentages SDE+-pijplijnprojecten
Realisatie o.b.v.
historische gegevens

Realisatie extra onzeker

Zon-PV > 15 kWp

Laag
60%

Hoog
75%

Laag
50%

Hoog
85%

Wind op land

99%

100%

90%

100%

Bandbreedte door rekenmethodiek
Door de gebruikte rekenmethodiek om de elektriciteitsproductie uit de pijplijnprojecten te schatten
ontstaat een extra bandbreedte boven op de realisatiegraad. De rekenmethodiek gaat conform de
SDE+-methodiek (Lensink 2018; Lensink 2020) uit van het vermogen en een bepaald aantal
vollasturen per jaar. Voor wind op land is het aantal vollasturen afhankelijk van de gemeente waar
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de turbines zijn opgesteld; bij zon is het niet geografisch gedifferentieerd. De gevolgde aanpak
geeft dus een waarde die niet specifiek is voor een installatie met een bepaalde opstelling en
locatie. Hierdoor ontstaat een extra bandbreedte voor zowel de productie uit zon-PV als wind op
land van naar schatting ongeveer 10 procent.
De productie van een zon-PV-pijplijnproject wordt volgens de SDE-systematiek geschat met 950
vollasturen per vermogenseenheid, uniform voor heel Nederland. Er zijn geografische verschillen in
de langjarig gemiddelde zonnestraling in Nederland: ongeveer 5 procent ten opzichte van het
gemiddelde. De ruimtelijke verschillen in de langjarig gemiddelde elektriciteitsproductie uit zon-PV
zullen vergelijkbaar zijn. Daarnaast zijn er potentieel grotere verschillen als gevolg van de
oriëntatie van de zonnepanelen en de aansluiting. Ook zijn er mogelijk nog technische
verbeteringen waardoor de opbrengst in de toekomst bij nieuwe installaties hoger kan zijn dan in
de SDE+-subsidieaanvraag is opgegeven. Per saldo wordt voor de elektriciteitsproductie een
bandbreedte aangehouden van ongeveer 10 procent als gevolg van de gehanteerde
rekenmethodiek. Dit komt neer op een bandbreedte in vollasturen voor zon-PV-pijplijnprojecten
van ongeveer 850-1050 uur. Overigens geven projecteigenaren aan dat het aantal vollasturen in
de praktijk vaker minder dan meer dan 950 is. Dat is het gevolg van eigen gebruik en afspraken
over curtailment (het aftoppen van de productie bij piekbelasting), die leiden tot een verlaging van
de nettoproductiecijfers en daarmee netto tot minder vollasturen. Die mogelijke verlaging is niet
meegenomen in deze analyse.
In onze rekenmethodiek is het aantal vollasturen van een pijplijn-windproject afhankelijk van de
gemeente waar het project wordt gebouwd. De vollasturen variëren per gemeente van ten minste
2650 tot maximaal 4050 uur (zie Bijlage voor een nadere toelichting). De onzekerheid rond de
berekende elektriciteitsproductie van pijplijn-windprojecten heeft verschillende oorzaken: een
windproject kan bij realisatie met grotere of juist kleinere turbines werken dan voorzien in de
beschikking; ook houdt de gemeentelijke indeling in vollasturen geen rekening met het effect van
projectspecifieke zaken (zoals masthoogte) op het werkelijke aantal vollasturen. Een vergelijking
van de productie na realisatie en de vooraf geschatte opbrengst op basis van de SDE+-methodiek
laat zien dat de gerealiseerde productiecijfers ongeveer binnen een bandbreedte van 10 procent
lagen rond de vooraf berekende waarde 7.

7
De rekenmethodiek houdt rekening met lagere opbrengsten ten opzichte van de theoretische opbrengst van een
windturbine als gevolg van operationele verliezen (die per park enorm kunnen verschillen). Verliezen van 10-20 procent zijn niet ongewoon (Lledo 2019).
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Figuur 2.4 geeft de elektriciteitsproductie uit het aandeel pijplijnvermogen van wind op land en
grootschalige zon-PV installaties met bandbreedtes zoals beschreven voor realisatiepercentages op
basis van historische gegevens (tabel 2.1). De middenwaarde is 16,9 TWh. Als rekening moet
worden gehouden met extra onzekerheid dan is de bandbreedte voor de elektriciteitsproductie uit
pijplijnvermogen 13,4 tot 21,4 TWh (niet afgebeeld in figuur 2.4). Dat is een bandbreedte van
8 TWh tussen de onder- en bovenwaarde. Voor de evaluatie van de concept-RES’en met
betrekking tot het doelbereik wordt echter alleen rekening gehouden met de onzekerheid rond de
realisatiegraad van de projecten met een SDE+-beschikking op basis van historische waarden. Dat
levert een bandbreedte voor de elektriciteitsproductie uit pijplijnvermogen van 15,2 tot 20,3 TWh
(figuur 2.4). De bandbreedte tussen de onder- en bovenwaarde is 5,1 TWh.

2.1.3 Bandbreedte bij ambitievermogen
Het totale aandeel ambitievermogen van alle 30 regio’s is 25,7 TWh. Dat is 2,7 TWh hoger dan de
schatting van 23 TWh voor 27 regio’s in onze tussentijdse analyse. Volgens de PBL-systematiek
(Bijlage) is het ambitiedeel het verschil tussen het totale aantal biedingen en het huidige en
pijplijnvermogen.
De onzekerheid in de realisatiegraad van de 25,7 TWh is erg groot en in deze fase van de RES niet
goed te kwantificeren. Dat komt omdat de onzekerheden op het gebied van ruimtegebruik,
maatschappelijk draagvlak en beschikbare netcapaciteit nog te groot zijn. Deze thema’s worden in
hoofdstuk 3 in kwalitatieve zin besproken.
Er is daarom gekozen voor een grove schatting van de bandbreedte, met als vertrekpunt de
bestaande kennis over realisatiegraden van plannen die in een beginstadium verkeren. Historisch
gezien blijkt dat ongeveer een derde van plannen voor wind- en zonne-energie die nog in een
beginstadium verkeren uiteindelijk gerealiseerd worden (NVDE 2020). Hoewel alle plannen uit het
aandeel ambitievermogen in principe in deze categorie lijken te vallen, is het feit dat ze onderdeel
zijn van een concept-RES aanleiding te verwachten dat meer dan een derde van de plannen zal
worden gerealiseerd. Voor de middenwaarde wordt daarom een hogere realisatiegraad
verondersteld, namelijk dat de helft van het aandeel ambitie in 2030 zal zijn gerealiseerd. Als een
derde de onderkant van de bandbreedte vormt dan lijkt een verdubbeling tot twee derde van de
productie een goede schatting voor de bovenkant van de bandbreedte. Dit komt overeen met een
bandbreedte voor het aandeel ambitie van 8,5 tot 16,9 TWh rond een middenwaarde van 12,8
TWh.
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Er is een aantal argumenten waarom de plannen uit het aandeel ambitie gemiddeld een
(aanzienlijk) hogere realisatiegraad kunnen hebben dan de 33 procent die is verondersteld op
basis van realisatie in het verleden:
•
Regio’s zijn nu meer probleemeigenaar dan voorheen, zoals bij de opgave van 6.000 MW
wind op land uit het Energieakkoord (2013). Regio’s bepalen nu zelf de hoogte van hun
bod, terwijl hiervoor de hoogte van de opgave van ‘bovenaf’ kwam. Het hoge totaal bod
van 52,5 TWh ondersteunt dit argument.
•
De plannen uit de verschillende concept-RES’en die onder het aandeel ambitie worden
geschaard zijn heel verschillend in concreetheid (zie ook paragraaf 2.2). Veel regio’s
hebben al duidelijke ideeën over de realisatie van die plannen of ten minste voor een deel
daarvan. Bij hun bod hebben deze regio’s vaak zelfs al rekening gehouden met het risico
dat een deel van de plannen niet door zal gaan. Door deze conservatieve aanpak is de
slagingskans van de plannen die wel zijn opgenomen mogelijk aanzienlijk hoger dan een
derde.
•
Deze aanpak geldt voor veel regio’s en in ieder geval voor de regio’s die al veel ervaring
hebben met de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. De ervaring lijkt ook een
pluspunt bij de realisatie omdat regio’s met ervaring goed weten hoe belangrijk draagvlak
is voor realisatie en dat in ieder geval zullen hebben meegewogen in hun bod. Ongeveer
een derde van de 30 regio’s heeft veel ervaring; zij dragen meer dan de helft bij aan het
aandeel ambitie, wat de overall realisatiegraad zal verhogen.
•
Een ander pluspunt zijn de initiatieven van het Nationaal Programma RES, de
netbeheerders en het Rijk, maar ook van andere instituties om regio’s te ondersteunen bij
het realiseren van hun concept-RES. Dit kan de realisatiegraad van de plannen uit het
aandeel ambitie substantieel verhogen. Een voorbeeld hiervan is het convenant dat
Netbeheer Nederland heeft gesloten met de zon-PV-sector om grootschalige zon-PVinstallaties standaard op 70 procent van het piekvermogen aan te sluiten (NBNL/HollandSolar 2020). Zo’n maatregel verlaagt de piekbelasting waardoor er minder knelpunten te
verwachten zijn als gevolg van het grote aandeel zon-PV in de concept-RES’en. En het
verhoogt de realisatiegraad voor zon-PV-projecten vanuit het elektriciteitsnetwerk bezien.
•
Tot slot hebben verschillende regio’s hun bod met een bandbreedte gegeven: een
onderkant die de regio sowieso wil realiseren en een bovenkant die als een streefwaarde
zou kunnen worden geïnterpreteerd. Er zijn indicaties dat regio’s eigenlijk een grotere
ambitie hebben dan die ze hebben opgeschreven in hun concept-RES. Voor deze analyse
baseren we ons enkel op de geboden onderwaarde. Het is goed voorstelbaar dat de
ambities van regio’s voor een hoger bod tot een verhoogde realisatiegraad leiden van de
productie die hoort bij de onderkant van het bod.
Er zijn ook argumenten te noemen waarom de realisatiegraad van de plannen uit het aandeel
ambitie lager zou kunnen uitpakken dan de historische waarde van 33 procent. Zo zou verzadiging
als gevolg van toenemende ruimtelijke beperkingen en verminderd draagvlak en
netwerkproblemen de realisatiegraad van 33 procent verder onder druk kunnen zetten. Zo’n
tendens is niet uit te sluiten. In dat geval zal de verdere concretisering en implementatie van de
RES’en extra gestimuleerd moeten worden om het doel van 35 TWh in zicht te krijgen.
Daartegenover staat vooral de RES-aanpak zelf. De RES-uitgangsprincipes, zoals die onder andere
zijn verwoord in de Handreiking RES 1.1 (NP RES 2019), onderstrepen de noodzaak van een goed
ruimtelijk proces en lokale participatie voor een gedragen RES. Het PBL signaleerde eerder in de
tussentijdse analyse dat alle regio’s deze aanpak onderschrijven, onder andere vanuit de motivatie
om een ‘eerlijke verdeling van lusten en lasten’ te verkrijgen. De regio’s hebben zich tot nu toe
ingezet om volgens deze RES-uitgangsprincipes te werken en zullen daar naar verwachting bij de
verdere uitwerking van hun RES mee doorgaan. Deze lijn volgend wordt verondersteld dat een
realisatiegraad van 33 procent daadwerkelijk de onderkant vormt.
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2.1.4 Bandbreedte als gevolg van het weer
De opbrengst uit wind- en zonne-energie (zon-PV) verschilt van jaar tot jaar als gevolg van
weersomstandigheden. Die variaties zijn niet meegenomen bij de analyse van het doelbereik,
maar kunnen het beeld op doelbereik wel vertroebelen. Weersomstandigheden hebben een variatie
rond een gemiddelde, maar ook dat gemiddelde zelf kan een, voor de elektriciteitsproductie
relevante, trend bevatten als gevolg van bijvoorbeeld (afname van) luchtverontreiniging en
veranderingen van grootschalige weerspatronen.

Zon-PV
De productie uit zon-PV-installatie correleert sterk met de zogenoemde globale straling. Globale
straling is een maat voor de zonnestraling en wordt op veel plaatsen in Nederland standaard
gemeten (KNMI 2020) en door het CBS gebruikt voor nauwkeurige schattingen van productie uit
installaties waar geen exacte metingen voor zijn. Op basis van een langjarige serie metingen blijkt
dat de productie uit zon-PV van jaar tot jaar variabiliteit heeft rond een gemiddelde waarde met
een standaarddeviatie van ongeveer 6 procent. In de praktijk zal de werkelijke variatie ook nog
afhangen van de technische uitvoering van een zon-PV-installatie op een locatie (type paneel en
opstelling).
De langjarige meetserie van de globale straling laat zien dat sinds begin jaren ’80 de globale
straling met gemiddeld 3 procent per tien jaar is toegenomen (KNMI 2019 ). Het KNMI verklaart
de toename door een afname van de hoeveelheid deeltjes in de lucht (minder fijnstof), terwijl ook
de wolken gemiddeld dunner lijken te zijn geworden. Of en hoe deze trend zich zal doorzetten is
onzeker 8. De zonnestraling is gemiddeld over de afgelopen 20 jaar 10 procent sterker dan in de
periode 1960-2000. Opbrengsten uit zon-PV kunnen een vergelijkbare trend hebben. Gegeven de
trend van de laatste 20 jaar lijkt de globale straling in 2019 een gemiddelde hoeveelheid.

Wind
De elektriciteitsproductie uit windenergie varieert van jaar tot jaar als gevolg van wisselende
weersomstandigheden. Bij een gelijkblijvend vermogen is de jaar tot jaar variabiliteit in Nederland
typisch 5 procent (Pryor et al. 2018). Als gevolg van langjarige verschuivingen in de weerpatronen
boven de Noord-Atlantische Oceaan kan het toekomstige effect op de opbrengsten uit windenergie
aanzienlijk groter zijn dan circa 5 procent (PBL & KNMI 2015). Hiermee is geen rekening gehouden
in de monitor.
Als de elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-energie in de buurt komt van 35 TWh dan zijn de
jaar-tot-jaarvariaties als gevolg van het weer van de orde van 2 tot 3 TWh of zelfs meer. Om te
vermijden dat dit soort variaties het zicht op het wel of niet halen van de 35 TWh-doelstelling
vertroebelen, is het aan te bevelen om de monitoring van doelbereik te doen op basis van meteogenormaliseerde opbrengsten uit wind- en zonne-energie.

8

De veronderstelling in deze Monitor is dat de globale straling geen trend meer zal bevatten tussen 2019 en 2030.
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2.2 Nationaal totaal bod en variatie per regio
Het nationale totaal bod is de optelsom van biedingen die allemaal verschillend zijn van aard. In
paragraaf 2.2.1 wordt een aantal van deze verschillen geschetst met het oog op de mogelijke
gevolgen voor het halen van de doelen. Daarnaast zijn er verschillen tussen de cijfers van het PBL
en die van de individuele regio’s. Om de verschillen te verklaren en de analyse nader te kunnen
onderbouwen hebben we de regio’s in oktober 2020 geconsulteerd over de opbouw van hun bod in
de concept-RES’en. De resultaten van deze consultatie zijn samengevat in paragraaf 2.2.2. De
inzichten uit de consultatieronde helpen de waardering van de door PBL gebruikte
monitoringssystematiek als ‘nationale spiegel’ en om te onderzoeken wat er nodig zou zijn voor
een monitoring op het niveau van individuele regio’s.

2.2.1 Onderlinge verschillen en doelbereik
De biedingen van de individuele regio’s voor een bijdrage aan de nationale 35 TWh-doelstelling
verschillen op meerdere punten:
•
In omvang
De biedingen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2030 van de 30 regio’s
reiken van 0,2 tot 5,7 TWh.
•
In de opbouw
Bij sommige regio’s bestaat het bod bijna geheel uit het aandeel ambitie terwijl andere
regio’s (nog) geen aandeel ambitie in hun concept-bod hebben vastgesteld. Dit verschil
hangt samen met de mate van ervaring die een regio al heeft met zon- en windprojecten
(zie volgende bullet).
•
In de ontwikkelingsfase
o Sommige regio’s hebben vrijwel geen installaties voor wind- of zonne-energie,
terwijl andere regio’s daar al veel ervaring mee hebben bijvoorbeeld als gevolg van
de opgave voor wind op land uit het Energieakkoord.
o Er zijn koploperregio’s, er is een middengroep en er zijn regio’s waar de
ontwikkeling van de RES achterloopt bij het gemiddelde. Een hoge snelheid is
echter niet bij voorbaat beter dan een zorgvuldige en daardoor ook langzamere
aanpak. Andersom, een langzamere aanpak impliceert niet per se een zorgvuldige
aanpak.
•
In de manier waarop ze tot stand zijn gebracht
o ‘Top-down’: sommige regio’s leiden ‘hun’ deel van de 35 TWh af van het aantal
inwoners, het elektriciteitsgebruik of de ruimtelijke potentie van de regio (op basis
van de analysekaarten van NP RES). Dit soort getallen worden als basis gebruikt
en veelal aangevuld met een extra ambitie.
o ‘Bottom-up’: andere regio’s vragen hun gemeenten om een bod te doen. De som
van de gemeentelijke biedingen is dan het regiobod.
o Ook zijn er regio’s die beide benaderingen combineren.
De verschillen per regio op deze punten zijn mogelijk een indicatie voor de verschillen in kansen
op realisatie van de RES. Zo heeft een regio met veel ervaring op het gebied van hernieuwbare
elektriciteit mogelijk een voordeel bij het opstellen en realiseren van de RES. Zo’n regio kent door
die ervaring het belang van maatschappelijk draagvlak en zal de RES hier zoveel mogelijk al op
hebben toegesneden. Ook bij de uitvoering op projectniveau lijkt ervaring een voordeel met
betrekking tot de technische mogelijkheden en onmogelijkheden rond bijvoorbeeld het netwerk.
Op dit moment is nog niet te zeggen of regio’s met veel ervaring een hogere realisatiegraad van
hun plannen laten zien dan de regio’s met minder ervaring. Regio’s met minder ervaring hebben
niet per se minder kans op succesvolle realisatie van hun RES. Zo zijn ze niet of minder gehinderd
door een beladen historie rond hernieuwbare elektriciteitsproductie en kunnen ze profiteren van de
ervaringen van anderen en de brede ondersteuning van de RES’en.
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Figuur 2.6 laat een duidelijke tweedeling zien tussen de 10 regio’s met de grootste individuele
bijdrage aan het aandeel huidig en pijplijn (hierna: de 10 regio’s) en de overige 20 regio’s (hierna:
de 20 regio’s).

Totaal bod:
•
Ongeveer 60% van het totaal bod bestaat uit de beidingen van de 10 regio’s en ongeveer
40% uit biedingen van de overige 20 regio’s.
Huidig en pijplijn:
•
Ongeveer 80% van de productie uit huidig en pijplijn wordt naar verwachting door de
10 regio’s geleverd. Het overgrote deel (circa 80 procent) van die productie is dan op basis
van windenergie.
Ambitie:
•
Ongeveer 60% van de ambitie ligt bij de 20 regio’s.
•
De 20 regio’s willen met hun biedingen opgeteld gemiddeld 11 keer zoveel productie
realiseren als de opbrengst uit hun huidige opgestelde vermogen. Bij de 10 regio’s gaat
het om een factor 4.
•
Meer dan de helft (ongeveer 55 procent) van de productie in het aandeel ambitie is op
basis van grootschalige zon-PV installaties, hiervan komt ongeveer even veel voor
rekening van de 20 regio’s als van de 10 regio’s.
De groep van 10 ‘ervaren’ regio’s domineert met hun biedingen in kwantitatieve zin de inzet van
alle 30 regio’s. Echter, zelfs als de 10 regio’s hun bieding voor 100 procent zouden weten te
realiseren, wat onwaarschijnlijk is, zou het 35 TWh-doel niet gehaald worden. De 20 regio’s zijn
evenzeer nodig om het totaaldoel te halen. Deze nemen met hun biedingen de grootste stappen
voor wat betreft de groei in hun eigen regio van wind op land- en grootschalige zon-PV-projecten.
Daarbij hebben zij nog de meeste technologiekeuzes te maken. Een vervolg op deze monitor zal
kunnen uitwijzen of ervaring onderscheidend is bij realisatie van de plannen.
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2.2.2 Consultatieronde regiobiedingen
Voor de tussentijdse analyse en ook voor deze Monitor concept-RES hanteren we een systematiek
volgens een vaste opbouw waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van landsdekkende
onafhankelijke en openbare informatie, in combinatie met het totaal aan biedingen van de
individuele regio’s. We hebben de regio’s geconsulteerd om beter zicht te krijgen op de onderdelen
van de regiobiedingen en zo verschillen met de berekende cijfers te kunnen verklaren.
Er zijn verschillen tussen het huidige en pijplijnvermogen volgens de PBL-monitoringssystematiek
en volgens de concept-RES’en. Daarmee zijn er ook verschillen tussen het aandeel
ambitievermogen volgens het PBL en volgens de regio’s. Dat er verschillen zijn is logisch. Deels
komt dat door de generieke aanpak van het PBL, maar het komt ook door de aanpak van de
regio’s die volgt uit de Handreiking RES 1.1 (NP RES 2019). Die handreiking laat relatief veel over
aan de regio’s zelf om uit te zoeken, vooral door het gebrek aan landelijke afspraken over data en
definities rond energie op regioniveau. Hierdoor is er op regioniveau veel informatie verzameld die
om allerlei redenen niet altijd aansluit bij de cijfers volgens onze monitoringssystematiek. Het
voordeel van het ‘zelf moeten uitzoeken’ is dat regio’s versneld veel nieuwe kennis hebben
opgedaan, voor zover dat al niet had plaatsgevonden. Het nadeel uit zich in moeilijk generiek te
duiden en slecht onderling te vergelijken regiobiedingen.

De kwantitatieve verschillen
Het verschil tussen het nationaal totaal van het huidige pijplijnvermogen volgens de PBLmonitoringssystematiek en dat volgens de concept-RES’en is met 0,7 TWh relatief klein ten
opzichte van het totale huidige en pijplijnvermogen van 26,8 TWh. Per regio zijn de verschillen
echter aanzienlijk groter. Bij 11 regio’s was het productieaandeel uit huidig en pijplijn lager dan
volgens de PBL-aanpak (samen 2,2 TWh lager). Bij 6 regio’s was er geen verschil of was
onvoldoende informatie beschikbaar. En 13 regio’s hadden juist een groter aandeel productie uit
huidig en pijplijn dan volgens onze berekeningen (2,9 TWh hoger). Op het niveau van de
individuele regio’s zijn er verschillen van tientallen procenten ten opzichte van onze inschatting.
Op basis van de consultatieronde en toelichtende gesprekken met een aantal regio’s hebben we de
oorzaken van deze verschillen in kaart gebracht en kunnen we antwoord geven op de vraag wat de
verschillen betekenen voor de analyse van het doelbereik op nationaal niveau, en wat er nodig zou
zijn om op een onderling vergelijkbare manier analyses mogelijk te maken op het niveau van de
individuele regio’s.

Oorzaken van de verschillen
De consultatieronde over de kwantitatieve opbouw van het bod per regio heeft veel informatie
opgeleverd over de achterliggende oorzaken van de verschillen.
•
RES is een ‘politiek verhaal’ Wat duidelijk naar voren kwam, is dat het regiobod
onderdeel is van een politiek verhaal. De concept-RES en het bod zijn iets waar bestuurlijk
draagvlak voor is verkregen. Dat betekent dat het bod niet overeen hoeft te komen met de
technische werkelijkheid van verwachte productie uit het huidige, pijplijn- en
ambitievermogen. Een analyse volgens zo’n opbouw ligt vaak wel ten grondslag aan het
bod, maar op bestuurlijk niveau zijn biedingen soms opvallend laag of juist hoog
vastgesteld. Technisch komt dit overeen met een lage of juist hoge realisatiegraad van
pijplijnprojecten, die in deze gevallen niet zo zeer een relatie met een te verwachte
realisatiegraad hebben, maar simpelweg het gevolg zijn van bestuurlijk draagvlak op dat
moment.
•
Vermogen en productie
o Vollasturen Regio’s gebruiken vaak andere vollasturen voor pijplijnprojecten dan
het PBL, zowel bij grootschalige zon-PV-installaties als bij windparken op land.
Vaak hoger dan volgens de PBL-systematiek, maar soms ook lager.
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Opgave Energieakkoord Bij een aantal regio’s speelt de doelstelling voor wind op
land uit het Energieakkoord nog een rol. Die doelstelling van 6.000 MW in 2020
richt zich op een totaal te bereiken vermogen voor wind op land, terwijl het 35
TWh-doel over de productie uit dat vermogen gaat. Dit kan problematisch zijn voor
de 10 regio’s met veel ‘wind op land-ervaring’, waar het tot nu toe om
windvermogen ging nu het bij de uitvoering van de RES juist om productie gaat.
Dit speelt vooral bij de projecten in de pijplijn. Er zijn overigens geen concrete
aanwijzingen gevonden dat dit tot problemen heeft geleid, maar het werd door
regio’s genoemd als belemmerende factor.
Definities Veel van de verschillen zijn te herleiden tot definitieverschillen. Wanneer telt de
productie uit gerealiseerd vermogen mee bij het aandeel huidig vermogen en hoe stel je
dat vast?
o Huidig Maar weinig regio’s beschikten op het moment dat de concept-RES werd
gemaakt over de relevante cijfers van het CBS en kwamen daardoor vaak tot
andere schattingen op basis van locatiespecifieke schattingen van vollasturen.
o Pijplijn Grote verschillen waren het gevolg van wat al dan niet tot het
pijplijnvermogen werd gerekend in vergelijking met de PBL-systematiek. De PBLsystematiek is niet altijd als standaard gevolgd. Die systematiek is in maart 2020
gepubliceerd, wat mogelijk een te laat stadium is geweest voor een aantal regio’s.
Verder hebben regio’s om pragmatische redenen soms een extra categorie tussen
pijplijn- en ambitievermogen toegevoegd wat tot extra verschillen leidt.
Realisatiegraad De realisatiegraad die regio’s voor pijplijnprojecten hanteren is vaak
hoger of lager dan het landelijk gemiddelde dat het PBL gebruikt. Deze verschillen zijn
logisch en we verwachten dat de regiospecifieke realisatiegraad van pijplijnprojecten een
nauwkeuriger waarde geeft dan een nationaal gemiddelde realisatiegraad.
Gegevens Bij de realisatie van projecten komt het geregeld voor dat het werkelijk
geïnstalleerde vermogen hoger of juist lager is dan te boek staat in de RVO-administratie
van de SDE-beschikkingen. Een betere afstemming met RVO is voor de toekomst wel van
belang. Over het algemeen gaat het over relatief kleine verschillen. In een enkel geval
bleek echter dat het te installeren/saneren pijplijnvermogen volgens de Monitor Wind op
Land volgens de regio in werkelijkheid tot een veel lagere productie zou leiden.
Wel/geen SDE Er zijn grootschalige zon-PV-projecten die gerealiseerd zijn en nog
gerealiseerd gaan worden zonder SDE-subsidie en vallen daarom nu buiten de PBLsystematiek. Ze vallen onder andere stimuleringsmaatregelen, zoals de postcoderoosregeling. Deze projecten produceerden gezamenlijk de laatste jaren naar schatting
ongeveer 0,7 TWh hernieuwbare elektriciteit per jaar. Hoewel niet duidelijk is in hoeverre
dit speelt bij regio’s is de verwachting dat alle regio’s die met dit soort projecten te maken
hebben deze wel in hun regiobod hebben opgenomen.
o

•

•

•

•

De gevolgen
Op nationale schaal middelen de gevolgen van de genoemde oorzaken ongeveer uit, waardoor er
slechts een klein verschil is tussen het nationale totaal volgens de regio’s en dat volgens de PBLmontoringssystematiek. Uit de verschillen komt naar voren dat de PBL-methodiek overall een
onzekerheidsmarge tot gevolg heeft van ongeveer 10 procent in de berekening van de
elektriciteitsproductie van de huidig- en pijplijnprojecten. Hier bovenop zijn verschillen mogelijk als
gevolg van veranderingen in de gemiddelde realisatiegraad in de toekomst, zowel van de
pijplijnprojecten als van toekomstige projecten uit het aandeel ambitie. Deze onzekerheden zijn
meegenomen in de analyse van het doelbereik in paragraaf 2.1.
Naar aanleiding van de tussentijdse analyse die net als deze Monitor vooral een ‘nationale spiegel’
van de RES aanreikt, hebben zowel regio’s als de RES-opdrachtgevers de behoefte geuit aan
kwantitatieve informatie op het niveau van de individuele regio’s. De grote verschillen in aanpak
tussen regio’s onderling en met de PBL-systematiek maken het echter niet zinvol om nu een
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monitor op regionaal schaalniveau te maken met onderling vergelijkbare regiocijfers. De diversiteit
in regionale aanpak en de moeilijk in te schatten onzekerheden daaromtrent zijn daar op dit
moment te groot voor.
Om mogelijk te maken dat de regiocijfers wel goed onderling vergelijkbare zijn is het nodig de
eerdergenoemde oorzaken weg te nemen of te kwantificeren. Dat vergt niet alleen nadere
afspraken over te gebruiken definities en gegevens die regio’s gebruiken voor hun RES, maar
mogelijk ook met CBS en RVO over gegevens van de productie uit windvermogen en grootschalige
zon-PV-installaties op regioniveau. Het is van belang om de regie expliciet te beleggen in overleg
met de dataleveranciers, de regio’s en het PBL. Het is te bezien of al deze verschillende stappen op
tijd kunnen worden gezet voor een regiospecifieke monitor RES 1.0.

2.3 RES en de Klimaat- en Energieverkenning
Het PBL publiceert jaarlijks de gevolgen van vastgesteld en voorgenomen klimaat- en
energiebeleid in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). In deze paragraaf vergelijken we de
resultaten van de KEV 2020 met de getallen uit de concept-RES. Hoe verhouden die getallen zich
tot elkaar en wat betekenen de overeenkomsten en verschillen?
Wat staat eigenlijk in die KEV? Eenmaal per jaar wordt in de KEV op duidelijke en integrale wijze
verslag gedaan van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte
effecten daarvan. De KEV schetst een integraal beeld tot en met (momenteel) 2030 van de
ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten
die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV legt ook de
verbanden tussen autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in het buitenland met wat er in
Nederland gebeurt. Als onderdeel van dat grotere geheel bevat de KEV een prognose van de
opwekking van hernieuwbare elektriciteit in 2030.

2.3.1 Hernieuwbare elektriciteit in de KEV
De prognose van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit in 2030 uit de KEV 2020 laat zien
dat er ongeveer 41 TWh uit wind en zon-PV op land wordt geproduceerd. Hiervan komt ongeveer
31 TWh op het conto van grootschalige zon-PV-installaties (circa 14 TWh) en wind op land-turbines
(circa 17 TWh).
Netbeheerders hebben ingeschat of het netwerk bij deze prognose een knelpunt zou kunnen
vormen. Als de voorgenomen netwerkuitbreidingen voor de periode tot en met 2030 tot stand
worden gebracht verwachten zij bij een ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie
volgens de KEV 2020 dat dit waarschijnlijk past op het netwerk. Er zijn echter nog grote
onzekerheden als het productieaandeel uit zon ten opzichte van dat uit wind veel sterker zou
toenemen dan tot dusver is meegenomen in de investeringsplannen van de netbeheerders. Die
situatie zou zich voordoen als de concept-RES’en tot uitvoering zouden worden gebracht. Het
nationale totaal van de biedingen op basis van de concept-RES’en is niet alleen veel hoger dan de
KEV-prognose, maar ook zou het aandeel uit zon-PV-installaties sterk groeien.

Achtergronden bij de KEV-prognose hernieuwbare elektriciteit
De KEV gaat uit van het nationale klimaat- en energiebeleid. Daarbij gaat het om vaststaand en
voorgenomen beleid. In de raming voor 2030 die voor de KEV is gedaan, is het beleid
meegenomen – zowel vastgesteld als voorgenomen beleid – dat op 1 mei 2020 openbaar was, dat
officieel was medegedeeld en dat concreet genoeg was uitgewerkt.
Voor de berekening van de hernieuwbare elektriciteitsproductie onderzoekt de KEV hoe de markt
reageert op de randvoorwaarden voor het energiesysteem als geheel. De uitkomst van de
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berekeningen voor de productie van een techniek in 2030, de toekomstige groei, wordt bepaald
door de samenhang van de elektriciteitsvraag, de winstgevendheid van die techniek met het
draagvlak voor die techniek, de aanwezigheid van (voldoende) initiatiefnemers en het potentieel.
Voor de winstgevendheid van een techniek zijn onder andere de elektriciteitsprijs en subsidies van
belang. De SDE+ loopt tot en met 2025, dat wil zeggen dat er na 2025 geen nieuwe beschikkingen
voor hernieuwbaar opgewekte elektriciteit volgen. Beschikkingen die eenmaal zijn afgegeven lopen
15 jaar door. De toekomstige groei van een techniek is gebaseerd op een extrapolatie van
historische groei, gegeven het potentieel, de winstgevendheid en het draagvlak voor die techniek.
De potentieelschatting voor het vermogen wind op land is dat er na de in het Energieakkoord
opgenomen doelstelling van 6 GW nog ruimte is voor een verdere doorgroei van enkele GW’s. Dit
potentieel is in de KEV een cijfer voor heel Nederland zonder ruimtelijke toekenning. Het potentieel
voor groot- en kleinschalige zon-PV-installaties op land en daken vormt voor de KEV-prognose nog
geen substantiële belemmering voor de berekende groei van grootschalige zon-PV.

2.3.2 Verschil KEV-prognose en biedingen concept-RES
In de KEV-prognose is geen rekening gehouden met alle regiobiedingen uit de concept-RES’en. De
KEV-prognose is immers gebaseerd op vastgesteld en voorgenomen beleid. Het ambitiedeel van de
concept-RES’en is daarvoor nog niet concreet genoeg en houdt geen rekening met de vraag of
investeerders bereid zijn op de hen toegewezen plekken projecten te realiseren. Er is dus geen
directe relatie met bestuurlijke afspraken (in wording) in de concept-RES’en. De KEV neemt
afspraken mee als ze voldoende concreet zijn om voor wat betreft hernieuwbare elektriciteit te
kunnen uitmonden in SDE-aanvragen en -beschikkingen, dan wel of ontwikkelaars zonder subsidie
bereid zijn te investeren. Om een indruk te krijgen van welk effect de KEV daaraan toekent wordt
in figuur 2.7 de KEV-raming voor 2030 vergeleken met de productie uit het huidige en
pijplijnvermogen volgens de methodiek die is gebruikt voor de concept-Res (zie Bijlage).

Zowel bij de KEV-prognose als bij de schatting van huidig en pijplijn is rekening gehouden met een
vermindering van de productie als gevolg van sanering van windvermogen (zie paragraaf 2.2.1).
De KEV-prognose voor 2030 komt uit op ongeveer 31 TWh en is 5,6 TWh hoger dan de schatting
van de productie uit het huidige en pijplijnvermogen. De groei zit vooral bij grootschalige zon-PVinstallaties en in zeer geringe mate bij wind op land-turbines.
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Wind op land
Volgens de KEV-prognose is er op basis van de hiervoor geschetste randvoorwaarden geen
substantiele toename te verwachten na uitvoering van de nu bekende pijplijnprojecten voor wind
op land. Inschattingen van het potentieel en draagvlak liggen daar vooral aan ten grondslag, want
de winstgevendheid van windparken lijkt in ieder geval tot en met 2025 groot genoeg. Het
betekent niet dat er na de projecten die nu in pijplijn zitten geen nieuwe windturbines geplaatst
kunnen of zullen worden, maar het zal gegeven het huidige beleid om een aanzienlijk kleinere
groei gaan.
Grootschalige zon-PV
Voor grootschalige zon-PV wordt in de KEV een toename verwacht ten opzichte van het huidige en
pijplijnvermogen. De productie uit het huidige en pijplijn-zon-PV-vermogen komt overeen met de
groei tot en met 2023 in de KEV-prognose (niet aangegeven in figuur 2.7). De toename van 5 tot
6 TWh is dus het gevolg van de verwachte groei van grootschalige zon-PV in de KEV tussen 2023
en 2030. De groei van zon-PV kent evenwel grote onzekerheden. Het huidige subsidiebeleid –
beëindiging van de SDE++ voor nieuwe projecten en vermindering van de saldering voor
kleinschalig zon-PV – zal rond 2024 en 2025 een remmende werking hebben op de ontwikkeling
van zon-PV in den brede (IEA 2020). Aan de andere kant nemen de kosten van zon-PV en
randapparatuur nog steeds af, wat groei juist zou kunnen bevorderen. De totale productie uit zonPV – kleinschalig plus grootschalig – is volgens de KEV 2030-prognose ongeveer 23,6 TWh.
Volgens projecties van IEA 9 (2020) zou deze productie al rond 2025 zijn bereikt. De werkelijke
groei van de elektriciteitsproductie uit zon-PV is echter sterk afhankelijk van de rest van het
energiesysteem inclusief de energie-infrastructuur.
De 31 TWh-schatting van de KEV – voor hernieuwbare elektriciteitsproductie uit wind en
grootschalige zon-PV op land – is hoger dan de geschatte productie uit huidig en pijplijnvermogen,
maar in de KEV is geen rekening gehouden met de (aanvullende) ambitie van de regio’s. Al met al
zegt de KEV-prognose voor 2030 dat de 35 TWh-doelstelling op basis van het vaststaand en
voorgenomen beleid en op basis van inschattingen ten aanzien van draagvlak, potentieel,
winstgevendheid en beschikbare netwerkcapaciteit, niet zal worden bereikt in 2030. Daarvoor is
dus extra inspanning nodig en mogelijk extra flankerend beleid, bijvoorbeeld om de gewenste
groei van zon-PV (volgens de concept-RES’en) mogelijk te maken.

2.4 Overige hernieuwbare elektriciteitsproductie
Naast de 2030-opgave om 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken uit wind op land en
grootschalige zon-PV, levert de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit andersoortige
installaties ook een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Voor een aantal
van deze soorten installaties zijn in het Klimaatakkoord concrete ambities voorgesteld, zoals voor
wind op zee, en voor andere technieken wordt een autonome groei verwacht (Klimaatakkoord
2019, p. 159). Omdat al deze hernieuwbare bronnen in hetzelfde systeem aangesloten zullen
worden is het voor het Rijk van belang dat deze integraal worden benaderd en meegewogen
worden in het maken van keuzes op nationaal niveau.
Voor de regio’s zelf is overige elektriciteitsproductie ook een belangrijk onderdeel van hun
energiemix, ondanks het feit dat het niet meetelt in het behalen van de 35 TWh-doelstelling in
2030. Bij ‘Overige’ gaat het over kleinschalige productie van zon-PV bij voornamelijk huishoudens
en andere gebouwen, elektriciteit opgewekt uit biomassa en biogas en ook productie uit
waterkrachtinstallaties. Het meenemen van deze technieken in het regionale beleid voor

9
De groei van zon-PV volgens IEA (2020) komt voor Nederland neer op een totaal opgesteld vermogen van 25 GWp in
2025, wat overeenkomt met een productie van ongeveer 24 TWh (zie IEA (2020).
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hernieuwbare energie helpt vaak bij het creëren van draagvlak in de regio. Zo helpt de
kleinschalige opwekking van zonne-energie door huishoudens bij het vergroten van betrokkenheid
van burgers bij de energietransitie. En waterkracht wordt gezien als een middel voor waterrijke
regio’s om hun eigen identiteit in de opgave in te brengen. Ten slotte wordt elektriciteit opgewekt
voor eigen gebruik in RWZI’s van de waterschappen uit zuiveringsslib (biomassa).

2.4.1 Overige hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2019 en 2030
Tabel 2.2 laat zien dat de overige hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2019 8,6 TWh is en
volgens de KEV-prognose toeneemt tot 12 TWh in 2030. Samen met de verwachte
elektriciteitsproductie uit wind op zee, conform de doelstelling uit het Klimaatakkoord (2019) en de
routekaart wind op zee (EZK 2018), telt dit op tot 60,2 TWh in 2030. De afname van de
elektriciteitsproductie uit biomassa komt vooral omdat volgens het vastgestelde en voorgenomen
beleid de kolencentrales in 2030 zullen zijn gestopt en daarmee ook de elektriciteitsproductie door
bij- en meestook van biomassa. Kleinschalige zon-PV groeit fors en komt bijna 3 TWh hoger uit
dan de 7 TWh die in het Klimaatakkoord (2019) is verondersteld, als gevolg van autonome groei
tot 2030. Waterkracht levert een zeer kleine bijdrage aan de nationale elektriciteitsproductie maar
kan lokaal interessant zijn. Waterkracht laat tussen 2019 en 2030 geen groei van betekenis zien
als gevolg van het vaststaand en voorgenomen beleid.
Tabel 2.2
Nationale totalen in TWh voor de overige hernieuwbare elektriciteitsproductie per
techniek
CBS

KEV 2020

2019

2030

TWh

TWh

Waterkracht

0,1

0,1

Biomassa

5,8

2,2

zon-PV < 15 kWp

2,7*

9,7

Wind op zee

3,6*1

48,3

Totaal

12,2

60,2

Overige hernieuwbare
elektriciteitsproductie

* = niet genormaliseerd,
*1

2018-waarde

Bron: CBS (voor 2019) en KEV 2020 (voor 2030).

De meeste regio’s noemen in hun concept-RES de elektriciteitsproductie uit ‘overige’ bronnen.
Voor de ontwikkeling van kleinschalige zon-PV worden vaak concrete ambities gesteld, gebaseerd
op de landelijke cijfers voor autonome groei of op lokale analyses voor de ruimtelijke potentie voor
zonnepanelen op het dak. De provincies en gemeenten spelen vaak een proactieve rol in het
stimuleren van kleinschalige zonne-energieproductie, via het woonbeleid of via het ontwikkelen
van eigen zonneatlassen. Waterkracht wordt door de regio’s nog als een verkennende mogelijkheid
genoemd 10. Bij meerdere regio’s is biomassa een bestaande bron voor hernieuwbare energie en
wordt eerder voor warmte ingezet dan voor de productie van elektriciteit.
Al met al wordt de forse groei van kleinschalige zon-PV volgens de KEV-prognose bevestigd door
het animo van de regio’s. Volgens het Klimaatakkoord (2019) telt deze extra stijging van
kleinschalige zon-PV mee in het geval van aanvullende nationale ambities. Tegelijkertijd leidt de
sterke groei van kleinschalige zon-PV naar verwachting tot extra knelpunten op het netwerk,
vooral op het laag- en middenspanningniveau.

10

Behalve regio Zeeland waar een concrete doelstelling voor waterkracht (135 GWh) wordt genoemd.
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3 Kwalitatieve aspecten
In dit hoofdstuk gaan we in op de impact van de ontwikkelingen en situatie rond de kwalitatieve
thema’s: ruimte, draagvlak en netwerk. Ook wordt kort samengevat wat de stand van zaken is
met betrekking tot de Regionale Structuur Warmte bij regio’s.

3.1 Ruimtegebruik
De regio’s besteden aandacht aan de inbedding van de energietransitie in de ruimte en in het landschap. Bij het kiezen van gebieden voor windparken en grootschalige zon-PV systemen worden
ruimtelijke aspecten zoals kenmerken van het landschap en de impact op de leefomgeving meegewogen en er wordt gezocht naar aansluitmogelijkheden met andere thema’s en transities. Deze
zoektocht staat echter vaak nog aan het begin.
De concept-RES’en zijn met een grote betrokkenheid van vele (ruimtelijke) professionals tot stand
gekomen, en velen hebben actief bijgedragen aan het debat. Die betrokkenheid en kunde op alle
aspecten van de RES’en zijn essentieel voor het vervolgproces; hoewel de zoekgebieden soms al
aangewezen zijn, liggen er toch nog fundamentele ruimtelijke keuzes op tafel.
We reflecteren in deze paragraaf op ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit zoals deze in de RES’en
naar voren komen, op de ruimtelijke implicaties in relatie tot het halen van de doelen, en tot slot
op de veranderende rol van het Rijk in relatie tot de regio.

3.1.1 Ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
Een van de veronderstellingen achter het regionaliseren van de energieopgave is dat regio’s zelf
het beste weten hoe de energietransitie in hun regio kan worden vormgegeven en wat de ruimtelijke impact daarvan is op lokaal niveau. Ruimtelijke kwaliteit en lokale inpassing zijn daarmee veronderstelde uitkomsten bij de uitvoering van de RES. Voor ruimtelijke kwaliteit worden in de REShandreiking aandachtspunten meegegeven in de zogenoemde ‘ruimtelijke principes’ (soms ‘ruimtelijk afwegingskader’ genoemd): zuinig en meervoudig ruimtegebruik, combineren van opgaven,
vraag en aanbod bij elkaar, en aansluiten bij gebied-specifieke kenmerken. De ruimtelijke principes hebben wel een relatie met de principes uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), maar zijn
een redelijk beperkte opvatting van ruimtelijke kwaliteit. In de planpraktijk, en in de toetsingskaders van bijvoorbeeld de Milieueffectrapportage (m.e.r.), worden veel meer, en veel preciezere criteria meegenomen. 11

Ruimtegebruik
Ruimtegebruik heeft in alle regio’s aandacht. Alle regio’s werken aan de ruimtelijke aspecten van
het doel. Het landschap en landschappelijke kenmerken komen doorgaans terug in de RES. De
ruimtelijke uitwerking en de ruimtelijke ateliers worden als procesinstrument ingezet om verschillende partijen met verschillende of zelfs tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen.
De manieren om met de ruimtegebruik om te gaan, zijn echter divers zowel in de argumenten als
in de procesvorm. Regio’s stellen eigen redeneringen op om tot scenario’s en zoekgebieden te komen. Er worden creatieve, integrerende werkwijzen zoals ateliers ingezet om de ruimtelijke aspecten te adresseren. Ook de uitwerking en mate van detail verschilt sterk tussen regio’s en
11
Meer informatie over de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en de pilots die in een aantal regio’s plaats hebben gevonden zijn hier te vinden: https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/regionale-energiestrategie-en-mer-de-resultaten-en
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deelregio’s. Soms zijn zoekgebieden ruim gekozen en vaag omgrensd, soms zijn de strategieën al
heel precies.
De verschillen zijn illustratief voor de fase waar het proces in zit. Het is niet zo verwonderlijk dat
het nog een beetje zoeken is naar hoe dat gaat; in korte tijd wordt een hele nieuwe ruimtelijke
praktijk voor omgaan met energie en een deel van de energietransitie ontwikkeld.

Ruimtelijke kwaliteit
Een belangrijke vraag is hoe de ruimtelijke kwaliteit nader ingevuld wordt en of de plannen in
ruimtelijk opzicht ‘goed’ zijn. Hier zijn meerdere criteria en definities voor. De RES zou een goed
ruimtelijk plan zijn als ze bijvoorbeeld de verschillende kwaliteiten en opgaven in de regio goed
met elkaar in verband brengt, als ze een relatie legt met kwaliteiten op hogere schaalniveaus en
als ze een goed kader biedt voor toekomstige projecten. Hoewel er debat mogelijk is over de mate
waarin elke regio afzonderlijk geslaagd is om deze drie punten in de RES te leggen, is er over het
algemeen wel een goede eerste stap gezet. Veel hangt nog af van de nadere uitwerking.
Daarnaast is het interessant om te kijken in hoeverre de regio’s rekening hebben gehouden met de
‘ruimtelijke principes’. De meeste regio’s blijken voor hun RES’en gebruik te maken van die principes. Wel zijn er tussen regio’s duidelijk verschillen en soms tegenstrijdigheden in de interpretatie
en toepassing ervan. Ook worden de principes vaak alleen benoemd zonder aan te geven wat er
precies mee gedaan wordt, of waarin de meerwaarde voor de regio schuilt.
Voor een deel is het beperkte gebruik van de ruimtelijke principes een gevolg van de manier
waarop de principes geformuleerd zijn. Soms spreken de ruimtelijke principes elkaar, en ook zichzelf tegen, zeker als er op meerdere schaalniveaus en tijdschalen gekeken wordt. Bijvoorbeeld
clustering van windparken in relatie tot schaal: clustering in een regio of een gemeente leidt mogelijk nog steeds tot een gespreide opstelling op nationale schaal.
Er worden drie aandachtspunten naar voren gebracht die de regio’s kunnen helpen om de ruimtelijke kwaliteit verder te brengen.
De eerste principe dat in de RES-handreiking naar voren is gebracht, is ‘meervoudig ruimtegebruik’. Regio’s zoeken in hun RES naar combinaties van energieopwekking met andere functies.
Creatieve of innovatieve oplossingen zijn beperkt; zonnepanelen op daken en windparken langs de
snelweg worden veel genoemd. Het gaat dan vaak om het combineren van functies; het is niet altijd duidelijk of er ook een wisselwerking optreedt waarbij de functies elkaar versterken (‘functionele synergie’). Slechts in enkele gevallen is er een vernieuwende oplossing gevonden, waarbij
energieopwekking is gekoppeld aan bijvoorbeeld hernieuwde cultuur-historische elementen in het
landschap, zoals het terugbrengen van houtwallen in een energielandschap. Het verdient nadere
aandacht van regio's en partners om te zien of de goede voorbeelden tot meer toepassingen kunnen leiden.
Een tweede aandachtspunt is het ‘combineren van opgaven’. De mogelijkheid om verschillende opgaven te combineren wordt verkend door veel regio’s. De regio’s houden rekening met de verschillende opgaven naast elkaar; op deze manier wordt de energietransitie naast opgaven zoals
klimaatadaptatie en landbouwtransitie bekeken. Synergie tussen de opgaven wordt wel als ambitie
genoemd, maar is nog nauwelijks concreet uitgewerkt. Er worden innovatieve ideeën genoemd,
maar die blijven meestal nog bij een ruwe schets, bijvoorbeeld de combinatie van zonne-energie
met waterberging, of zonnepanelen bij uiterwaarden, of de combinatie van energieopwekking met
kringlooplandbouw. Het combineren van opgaven blijkt dus niet eenvoudig. Het zoeken van hefbomen en het uitwerken daarvan kost extra tijd in een, toch al, krap tijdschema. Het moet allemaal
maar net op tijd komen en passen. Daarnaast vergt het combineren van opgaven ook intersectoraal werken. Verschillende opgaven hebben vaak met verschillende afdelingen te maken binnen
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een gemeentelijke organisatie: extra afstemming maakt het combineren ingewikkelder, niet alleen
voor de decentrale overheden maar ook voor het Rijk.
Een derde aandachtspunt is de omgang met gebied-specifieke kenmerken. Gebied-specifieke kenmerken zijn vrijwel altijd in kaart gebracht; denk aan het coulisselandschap in Achterhoek of
Twente, natuurgebieden zoals de Veluwe of elementen van cultureel erfgoed. De uitwerking van de
kenmerken tot een ruimtelijke aanpak verschilt evenwel per regio – zelfs bij gelijke typen landschappen en landschapskenmerken. Verschillende RES’en introduceren bijvoorbeeld vides (gebieden die worden vrijgehouden) ter bescherming van unieke landschappen. Er is tussen de regio’s
een grote diversiteit in de gebied-specifieke eigenschappen die tot zo’n vide zouden moeten leiden.
Zo zien sommige regio’s energielandschappen met zonneweides en windmolens als een goed recreatielandschap, terwijl andere regio’s juist hun bestaande recreatielandschappen willen beschermen tegen zichtbare energieopwekking. Hetzelfde geldt voor snelwegen. Sommige regio’s zien het
vrije uitzicht vanaf snelwegen als panoramalandschappen die beschermd moet worden, andere
zien hier de mogelijkheid de lijnstructuur van de snelweg visueel te versterken met een rij windturbines. De keuzes hierin lijken overigens beïnvloed te worden door de voorkeuren van de ingehuurde adviesbureaus.

3.1.2 Invloed op het halen van het doel
In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de optelsom van de biedingen die de regio’s in hun conceptRES’en doen hoger zijn dan het 35 TWh-doel. Of dit doel daadwerkelijk bereikt kan worden is voor
een groot deel afhankelijk van de mogelijkheden om die zon-PV-installaties en windparken in te
passen in de omgeving. Er is een aantal onzekerheden in de ruimtelijke uitwerking van de huidige
biedingen, die het totale bod substantieel zouden kunnen verlagen. Hierbij speelt onder andere
ook draagvlak onder de bevolking een belangrijke rol.
Drie belangrijke onzekerheden bij de ruimtelijke uitwerking
De eerste onzekerheid hangt samen met hoe ver de plannen van de regio’s zijn uitgewerkt. Niet
elk onderdeel van elke RES is even hard. Plannen die in de RES’en zijn opgenomen zijn soms bestaande projecten, soms plannen die nog in de pijplijn zitten, en soms alleen nog maar zoekrichtingen (het aandeel ambitie). Om dat laatste deel te concretiseren kiezen de regio’s voor
verschillende aanpakken. Er zijn regio’s die hun ambitie over gemeenten hebben verdeeld en daarmee ook de ruimtelijke uitwerking bij de gemeenten leggen. Andere regio’s kiezen voor een aanpak met regionale, gemeente-overschrijdende, zoekgebieden. Zoekgebieden kunnen langs
categorieën van huidig grondgebruik beredeneerd zijn, of bijvoorbeeld langs een bredere ruimtelijke visie. Hierbij is naast de concreetheid van deze gebieden ook het verhaal achter hun totstandkoming van belang; zoals in paragraaf 3.2 wordt uitgelegd hebben zoekgebieden die een resultaat
zijn van een politiek afwegingsproces of participatieproces meer kans voor het verkrijgen van
draagvlak.
De tweede onzekerheid is de relatie met het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Een
derde van de regio’s heeft bij navraag aangegeven dat de regionale ambitie nog niet past in het
vigerend ruimtelijk beleid van de gemeenten of de provincie. In meerdere gevallen wordt er gewerkt aan het aanpassen van dit beleid en daardoor is het nog onzeker of het tot knelpunten gaat
leiden. Het verankeren van de regionale plannen in de omgevingsvisies van de gemeenten en provincies moet in de meeste gevallen nog beginnen.
De derde onzekerheid is de afstemming die nog plaats moet vinden met andere sectoren, tussen
verschillende regio’s, en tussen verschillende overheden. Gevolgen van ruimtelijke keuzes zijn
soms sector- en of regio-overstijgend. Er is in het RES-proces wel afstemming geweest, maar niet
altijd voldoende om zekerheid te hebben over de doorgang van projecten in zoekgebieden. Sommige zoekgebieden beïnvloeden elkaar, of grotere landschappelijke structuren. De voorgestelde
keuzes van individuele regio’s kunnen op bovenregionaal niveau tot nog onvoorziene, en mogelijk
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ongewenste energielandschappen leiden. Dan is er aandacht nodig voor bovenregionale afstemming. Het hangt af van de afstemming welke uitwerking aan die zoekgebieden gegeven wordt, en
of er dan nog wel voldoende ruimte is voor de toegekende hoeveelheid energie.

3.1.3 Rol van het Rijk
De afstemming tussen regio en het Rijk is in volle gang. De regio’s gaan verder met de RES, en
veel van de regio’s leggen ook concrete punten terug bij het Rijk. In de RES’en is vaak aangegeven dat er hulp van het Rijk nodig is, bijvoorbeeld in het omvormen van onderdelen van de
SDE++. De uitkomst van de huidige regeling kan bijvoorbeeld zijn dat kleinschalige windparken
van lokale coöperaties moeilijker doorgang vinden, terwijl die in de regio wel gewenst zijn.
Een ander belangrijk punt in die afstemming is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI stelt
een aantal afwegingsprincipes voor, die ook deels in de handreiking RES naar voren zijn gebracht
zoals het ‘combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies’ en ‘kenmerken en identiteit
van een gebied staan centraal’ (BZK 2020). Al deze principes worden meegewogen en zoveel mogelijk toegepast in de regionale plannen. Of de toepassing door de regio voldoet aan de landelijke
eisen is echter niet objectief te toetsen. Het is de vraag welke rol deze landelijke afwegingskaders
gaan spelen in de verdere uitwerking van de RES.
Tot slot heeft het ruimtelijk beleid van het Rijk zelf invloed op de RES’en. Het Rijk kan zelf overlap-

pende visies maken, nationaal of regionaal, op energie of op andere dossiers. Dat zou de regionale
energiestrategieën kunnen helpen of hinderen. Als het Rijk bijvoorbeeld voortgang boekt in het
Programma Energiehoofdstructuur (EZK, 2020), zouden specifieke plannen voor warmte aan zekerheid kunnen winnen. Woningbouwbeleid kan ook effect op zoekgebieden hebben, als er bijvoorbeeld concrete locaties voor woningbouwprojecten aangewezen worden.
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3.2 Draagvlak
Een van de leidende veronderstellingen achter de RES is dat de energietransitie het beste vorm
kan krijgen in de regio zelf. De gedachte daarbij is dat met een goed ruimtelijk proces de regio de
oplossingen kan vinden die het beste passen in de lokale omgeving en het landschap, en dat die
daardoor op het meeste draagvlak kunnen rekenen. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de
vraag hoe gunstig proces en inhoud van de onderzochte RES’en zijn voor het kunnen ontstaan van
dat draagvlak.
Draagvlak is de aanwezigheid van een bepaalde mate van steun onder burgers, bedrijven en
volksvertegenwoordigers in de regio voor het beleid zoals opgenomen in de concept-RES. 12 In
deze studie wordt ervan uitgegaan dat draagvlak voor het beleid in de concept-RES uiteindelijk zal
bijdragen aan draagvlak voor concrete projecten voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.
Dit is geen automatisme. Burgers kunnen nieuwe overwegingen hebben als het beleid concreet
wordt toegepast, in een context met specifieke omstandigheden. Of burgers kunnen negatieve ervaringen opdoen met de manier waarop ze betrokken worden in processen die gericht zijn op het
realiseren van concrete projecten. Als een eerste stap wordt er in dit onderzoek echter van uitgegaan dat draagvlak voor de concept-RES in het algemeen gunstig is voor de (snellere) realisering
van projecten.
In deze Monitor concept-RES onderzoeken we als PBL niet de mate van draagvlak zelf, direct onder burgers of andere stakeholders. We hebben vooral gekeken hoe regio’s proberen om de randvoorwaarden voor het verkrijgen van draagvlak voor de concept-RES te waarborgen in zowel het
procesontwerp, bijvoorbeeld door maatschappelijke participatie, alsook in de inhoud van het beleid. In een aanvullende kwalitatieve analyse van de teksten van wensen en bedenkingen, zienswijzen, en moties die zijn verschenen over de concept-RES gaan we in op de vraag welke
onderwerpen partijen 13 klaarblijkelijk belangrijk vinden om hun steun al dan niet te willen uitspreken voor de concept-RES.
Bij het onderzoek naar de gunstige randvoorwaarden voor het ontstaan van draagvlak hebben we
twee uitgangspunten gehanteerd 14: 1. Het bieden van mogelijkheden om betekenisvol deel te nemen aan het gesprek over het beleid of het project is in het algemeen gunstig voor draagvlak, en
dat zal eerder het geval zijn als dit gesprek ook ‘dicht bij de burger’ plaatsvindt, dat wil zeggen op
een laag bestuurlijk of geografisch niveau. 2. Daarnaast gaan we ervan uit dat het gunstig is voor
draagvlak als aan burgers en hun volksvertegenwoordigers duidelijk wordt gemaakt dat het een
politieke keuze is en dat er wat te kiezen valt. Dat betekent dat niet meer dan nodig van tevoren
op de keuze wordt voorgesorteerd door een technocratische voorbereiding; en dat áls de keuzevrijheid door technische overwegingen wordt ingeperkt, dat van tevoren bekend moet zijn.
In deze paragraaf gaan we in paragraaf 3.2.1 in op het proces van totstandkoming van de RES,
daarna in paragraaf 3.2.2 op een aantal inhoudelijke kenmerken. In paragraaf 3.2.3 geven we een
eerste analyse welke issues een rol speelden in de reacties op de RES in gemeenteraden en provinciale staten. Ten slotte gaan we in de laatste paragraaf (3.2.4) in op de vraag, welke kenmerken van het nationale systeem op de langere termijn een risico kunnen vormen voor draagvlak,
waarvan sommigen overigens ook door de regio’s zelf al worden aangedragen.

En onder organisaties die hen willen vertegenwoordigen (partijen, koepels, lobbygroepen, enzovoort).
In deze eerste analyse gaat het alleen nog maar om de analyse van wensen en bedenkingen, moties en zienswijzen
van politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties, niet direct van de burgers zelf.
14 Voor een overzicht van de planologische literatuur waar deze uitgangspunten uit voortkomen: zie Evers, et. al.
2019.
12
13
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3.2.1 Het proces van totstandkoming van de RES
Er is een grote diversiteit in de manier waarop de regio’s het proces hebben ingericht voor het opstellen van de concept-RES. Die diversiteit betreft de manier waarop ze tot de afbakening van de
regio zijn gekomen 15, de manier waarop elke regio de RES-organisatie heeft ingericht en ‘opgehangen’ in de bestaande bestuurlijke structuren, enzovoort. Twee kenmerken van het procesontwerp lichten we er hier uit, namelijk de manier waarop regio’s het uiteindelijke ‘bod’ tot stand
brachten, en hoe maatschappelijke participatie werd georganiseerd.
Via welke weg is door de regio het uiteindelijke bod (het aantal TWh) tot stand gebracht? Werd het
bod op regioniveau bepaald, en vervolgens ‘verdeeld’ over de gemeenten16, of andersom? En werden er eerst zoekgebieden aangewezen, waarna vervolgens de hoogte van het bod werd bepaald?
Of werd er op andere gronden een bod vastgesteld 17, waarna gezocht werd hoe en waar het bod
ingevuld zou kunnen worden? Om deze variatie in het procesontwerp en de mogelijke relatie tussen procesontwerp en draagvlak in beeld te krijgen, kruisen we beide vragen in een matrix:

Het procesontwerp van kwadrant 4 (zie figuur 3.1) geeft volgens de uitgangspunten van de inleiding van paragraaf 3.2 de meeste kans op draagvlak: het is immers gebaseerd op de potentie van
gebieden die relatief lokaal zijn aangewezen, waarin lokale kennis een grote rol kan spelen. Maar
ook in de procesontwerpen van de andere drie kwadranten zijn elementen ingebouwd om de mogelijkheden voor het verkrijgen van draagvlak te vergroten. Bijvoorbeeld wanneer een regio uit
kwadrant 1 expres een conservatief bod doet richting Rijk, juist om in het gesprek met gemeenten
niet te veel druk te zetten en geen potentieel draagvlak te verliezen, terwijl de regionale ambities
eigenlijk hoger zijn dan het formele bod. Of in kwadrant 1 en 2, waar regio’s uitgebreide ontwerpateliers op lokaal niveau organiseren, om de mening van de burger zo goed mogelijk mee te nemen. De grote variëteit van procesontwerpen als het gaat om de totstandkoming van het bod is
daarom vooral te interpreteren als maatwerk. Elke regio richt het proces in naar wat ze nodig acht
om draagvlak te verkrijgen. Of dit ook gelukt is, zal pas in de loop van de komende maanden en
jaren blijken. Vooralsnog is het te vroeg om te zeggen welke manier de beste randvoorwaarden
voor draagvlak schept.

Op basis van eerdere samenwerking op het gebied van energie, op basis van andere eerdere samenwerkingsverbanden zoals een Gemeenschappelijke regeling, op basis van de provinciegrens (Zie Flevoland, Friesland, Drenthe) of
een geheel nieuwe configuratie van gemeenten, soms provincie-overstijgend.
16
Soms is er nog sprake van een tussenlaag van deelregio’s.
17
Bijvoorbeeld op basis van eerdere afspraken, op basis van fair share gezien bevolkingsomvang of energieconsumptie.
15
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Het tweede proceskenmerk is de manier waarop de maatschappelijke participatie is ingericht. In
praktisch alle regio’s was het organiseren van participatie onderdeel van het procesontwerp. De
regio’s hebben over het algemeen veel moeite gedaan om stakeholders uit de samenleving te betrekken. Ondanks een buitengewoon divers beeld van participatievormen en -deelnemers, doen we
toch één meer overkoepelende observatie, namelijk dat in veel gevallen het tot nu toe vooral ‘professionele’ organisaties zijn die hun mening konden inbrengen. Met professionele organisaties bedoelen we belangenorganisaties (bijvoorbeeld natuurbehoud, windenergiebedrijven,
boerenorganisaties), experts (bijvoorbeeld consultants) en bedrijven. Participatie van de ‘gewone’
burger is meestal pas later voorzien, bij het opstellen van RES 1.0. De reden die hiervoor regelmatig in de concept-RES wordt gegeven, is dat de RES voor burgers veelal abstract blijft, omdat het
nog niet gaat om concrete gebieden en projecten, en daarom participatie in dit stadium minder
zinvol zou zijn.
Op deze conclusie bestaan verscheidene uitzonderingen. Er is bijvoorbeeld een regio waar concrete
zoekgebieden in direct gesprek met omwonenden zijn bepaald, in een aantal regio’s werden burgers betrokken met behulp van ontwerp en visualisaties voor hun eigen (deel)regio, en er zijn regio’s waar innovatieve vormen van participatie werden toegepast (jongerensessies, flitspeilingen,
… ).
Toch blijft het een belangrijke constatering dat burgers in veel gevallen pas in een volgend stadium van de RES-vorming kunnen participeren, of pas bij concrete projecten. Dit betekent dat veel
discussies die het draagvlak zullen beïnvloeden, pas dan plaatsvinden. De geanalyseerde wensen
en bedenkingen/zienswijzen/moties geven hiervan al een eerste beeld (zie paragraaf 3.2.3, vooral
reacties van politieke partijen). Maar in veel gevallen lijken regio’s pas bij de volgende stappen
van het RES-proces, zoals die van concept-RES naar RES 1.0, initiatieven te gaan ontwikkelen om
het draagvlak te vergroten door burgers te laten participeren.

3.2.2 De inhoud van de RES’en
Uiteraard is het niet alleen het procesontwerp voor de totstandkoming van de RES, maar is het
ook de inhoud van de concept-RES zelf die van invloed is op de mogelijkheid dat er draagvlak ontstaat. We bespreken hier twee thema’s: de afbakening en invulling van de in de concept-RES voorgestelde ‘zoekgebieden’ (zie figuur 3.2), en de manier waarop in de concept-RES’en afspraken
worden gemaakt over de rol van de burger in de projectfase (dat wil zeggen als er een initiatief
voor hernieuwbare elektriciteit wordt gerealiseerd).

Zoekgebieden
Eerst over de afbakening en invulling van de zoekgebieden. In bijna alle concept-RES’en wordt gewerkt met ‘zoekgebieden’ of vergelijkbare concepten: aanduidingen voor de plek waar installaties
voor opwekking van hernieuwbaar te produceren elektriciteit mogelijk zouden komen (en waar
niet). Een blik op deze zoekgebieden leert dat het lang niet altijd duidelijk is of die installaties er in
de toekomst daadwerkelijk komen. De zoekgebieden zijn in meer of mindere mate concreet afgebakend of onomlijnd gebleven. Bijvoorbeeld als met een symbool op de kaart alleen een weinig
precieze plaatsaanduiding gegeven wordt. Of een symbool dat eigenlijk niet meer is dan een aanduiding van een denkrichting, bijvoorbeeld: ‘hier stimuleren we initiatieven van onderop op de plek
waar die zich voordoen’. Soms zijn de aangegeven gebieden niet meer dan landschapstypen, hetgeen nog geen concrete aanduiding van een zoekgebied is. Concreter wordt het in RES’en waar
eerst bepaalde principes en randvoorwaarden voor locaties worden opgesteld, en vervolgens met
GIS is gekeken welke gebieden daaraan voldoen. Het meest concreet is het echter als er op de
kaart vastomlijnde, specifieke gebieden worden aangewezen als zijnde de definitieve zoekgebieden.
Deze ‘vaagheid’ of ‘openheid’ van zoekgebieden in de RES’en maakt het lastiger om in te schatten
hoeveel MWh er uiteindelijk gerealiseerd zal kunnen worden in de regio. Maar voor het draagvlak,
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het onderwerp van deze paragraaf, is deze ‘vaagheid’ niet per se ongunstig. Er wordt wellicht gekozen voor een symbool op de kaart dat alleen maar een bepaalde denkrichting aanduidt, om het
gesprek met gemeenten en burgers op gang te brengen en draagvlak te creëren, waar een harde
omlijning van het zoekgebied het draagvlak alleen maar aan zou tasten.
Problematischer voor het draagvlak kan zijn de mate waarin het zoekgebied het resultaat is van
een ‘technische’ exercitie of is aangewezen door experts, in plaats van het resultaat is van een politiek afwegingsproces door volksvertegenwoordigers. Regio’s waar zoekgebieden alleen zijn aangewezen door landschapsexperts zonder naar de mening van de burger te vragen, of door middel
van GIS-exercities die met heel scherpe grenzen werken maar waarin gebieden uiteindelijk generiek worden geselecteerd zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden, hebben niet
de kans gehad hebben om draagvlak te verwerven in een proces van politieke besluitvorming. Tegelijkertijd kunnen zowel vastomlijnde locaties als weinig precieze indicaties zoals een symbool op
een kaart beide de uitkomst zijn van een uitgesponnen proces van politieke belangenafweging en
participatie. Figuur 3.2 vat de variëteit samen.

Omgaan met projecten
Naast de afbakening en invulling van de zoekgebieden is er nog een ander inhoudelijk kenmerk
van de RES’en die van belang zou kunnen zijn in relatie tot draagvlak. Het is opvallend dat er in de
meeste RES’en nog weinig wordt gezegd over wat de regio wil vastleggen over het omgaan met
projecten, dus als een initiatiefnemer, binnen een door de RES aangewezen zoekgebied, een project wil gaan realiseren. Bijvoorbeeld hoe de regio wenst dat omwonenden betrokken worden bij
de exacte locatie en vormgeving van de installatie (procesparticipatie), of over het beeld van de
regio hoe de 50 procent financiële participatie die in het Klimaatakkoord is afgesproken, of andere
financiële compensatie, moet worden geregeld. Dit is des te opvallender, omdat het rapport Monitor participatie hernieuwbare energie op land (Schwencke et al. 2020, p. 59) stelt dat ‘de kans op
draagvlak en acceptatie groter is als het bevoegd gezag beleid heeft vastgesteld voor wind- en
zonneparken met duidelijke participatie-eisen’. Daarbij is procesparticipatie, waarin bewoners hun
inbreng kunnen geven over de definitieve plaatsing en ontwerpaspecten, misschien nog wel belangrijker dan financiële participatie (ibid.).
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Ook op deze constatering zijn weer belangrijke uitzonderingen te vermelden. Enkele regio’s leggen
in de RES bijvoorbeeld vast hoe gemeenten bij een initiatief moeten omgaan met de ‘zonneladder’
(voorkeursvolgorde voor zon-PV-locaties). Andere regio’s reiken lokale partijen gedetailleerde achtergrondkennis aan over het gebied, zodat procesparticipatie goed geïnformeerd plaats kan vinden. Een enkele regio stelt in de concept-RES principes vast over de verdeling van lasten en lusten
bij projecten. Sommige regio’s willen dat gemeenten een omgevingsovereenkomst over proces- en
financiële participatie afsluiten met initiatiefnemers voordat ze een vergunning verlenen, hetgeen
juridisch problematisch is (Noordelijke Rekenkamer, 2020).

3.2.3 Reacties op de RES’en: welke issues spelen een rol?
Inmiddels zijn er van politici, burgers en andere stakeholders veel reacties gekomen op de concept-RES’en. In deze monitor hebben we voor de 18 regio’s waarvoor bestuurlijke reacties beschikbaar waren een eerste analyse gedaan van de onderwerpen die naar voren kwamen in
wensen en bedenkingen, zienswijzen, amendementen en moties van gemeenteraden, Provinciale
Staten en waterschappen. Wat zijn de issues die volgens betrokkenen zelf bepalen of zij hun steun
voor de RES kunnen uitspreken of niet?
Regio’s schatten al tijdens het opstellen van de concept-RES’en in dat vooral locatiekeuze en landschap, participatie in het proces en keuzes voor opwekkingsmethode de belangrijkste issues zouden zijn in de politieke en maatschappelijke discussie over de RES. Onze eerste analyse bevestigt
deze inschatting. Als we kijken welke issues in bijna alle onderzochte regio’s een rol spelen, zijn
het precies deze drie.
Er wordt vaak naar voren gebracht, dat zonne- en windparken het landschap (de openheid, de
skyline, de eigenheid, cultuurhistorische waarde) en natuurwaarden zouden kunnen aantasten. Er
wordt gewezen op formele beschermingsregimes (Nationaal landschap, Werelderfgoed, Natura2000), maar ook verwezen naar de alledaagse beleving zoals het ‘uitzicht’ of de gevolgen voor
toerisme. Er wordt niet altijd gepleit voor vrijwaring, maar vaak voor een zorgvuldige inpassing,
bijvoorbeeld door zoekgebieden aan te wijzen op plekken waar al veel ‘lelijks’ staat, maar ook door
een beter proces van inpassing doordat landschappelijke gevolgen van tevoren middels visualisatie
inzichtelijk gemaakt worden, of door een betere afstemming met naburige regio’s.
Een apart, steeds terugkerend issue over locatiekeuze is de vraag of de RES zou moeten vastleggen dat er geen zonneparken komen op vruchtbare landbouwgrond.
Daarnaast wordt opgeroepen om de participatie bij het opstellen van de RES te verbeteren. Terugkijkend op het proces tot dan toe, merken veel betrokkenen op dat de participatie van burgers (inwoners, andere belanghebbenden) in veel RES’en beperkt is geweest, mede door het strakke
tijdspad van het traject en uiteraard de coronamaatregelen. De regio wordt opgeroepen om bij het
opstellen van de RES 1.0 meer te doen om burgers goed en tijdig te informeren en te laten participeren. Er worden bijvoorbeeld de volgende verbeteringen voorgesteld: participatie meer gericht op
een afspiegeling van de bevolking en op aparte doelgroepen, zoals jongeren; meer betrekken van
maatschappelijke organisaties; nieuwe vormen van participatie zoeken (bijvoorbeeld burgerraad,
social media, online visualisaties); en begrijpelijke taal gebruiken. In sommige gevallen wordt gepleit om participatie ook ‘lager’ te organiseren: niet op regionaal niveau en zelfs niet op gemeentelijk niveau, maar op dorpsniveau of bij een project.
De vraag waarom in de RES alleen wordt ingezet op de opwekking van windenergie en zonneenergie, is een van de belangrijkste issues in de reacties op de concept-RES’en. In de reacties
vraagt men zich bijvoorbeeld af waarom de opwekking van hernieuwbare energie niet in samenhang wordt gezien met maatregelen ter besparing van energie. Daarnaast pleit men ervoor ook
andere hernieuwbare bronnen mee te nemen, zoals biogas. Ook innovatieve technieken – of in
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ieder geval het onderzoek daarnaar – zouden meegenomen moeten worden in deze strategie voor
de lange termijn, bijvoorbeeld als het gaat om warmte (geothermie, aquathermie). Qua energiesysteem zouden andere energiedragers (waterstof) in beeld moeten blijven, en opvallend vaak
wordt kernenergie als optie genoemd.
Daarnaast zijn er issues die niet in alle, maar in de meeste van de 18 onderzochte regio’s spelen.
Bijvoorbeeld het issue van financiële participatie in energieprojecten. In de reacties wordt bijvoorbeeld gevraagd om een betere uitwerking hiervan, of zelfs om een prominente plaats, in de RES
1.0. Onder andere door in de RES aan gemeenten een kader voor financiële participatie te geven
hoe ze daarmee kunnen omgaan, of zelfs door in de RES vast te leggen dat gemeenten het bij initiatieven moeten eisen (waarbij men in veel gevallen onderkent dat dat juridisch nu niet mogelijk
is). Veel van de reacties op dit issue gaan niet alleen over de gewenste hoogte van de financiële
participatie (minstens 50 procent, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord), maar juist ook om
meer diverse vormen van participatie. Bijvoorbeeld ook meer ‘passieve’ vormen van participatie,
waarbij het niet noodzakelijk is dat mensen zelf de middelen hebben om te investeren. Daarbij
wordt ook gedacht aan het instellen van fondsen, bijvoorbeeld voor voorzieningen, voor energiemaatregelen, maar ook voor investeringen in bijvoorbeeld scholing en werkgelegenheid. Ook zouden lokale bedrijven moeten kunnen participeren. Regelmatig duikt ook een heel andere manier
van financiële deelname aan energieprojecten op, niet speciaal van omwonenden, maar van de
hele regio: namelijk in de vorm van een investeringsfonds op regionaal niveau, of een regionaal
energiebedrijf
De verdeling van lusten en lasten is meer in het algemeen een terugkerend thema. Daarbij gaat
het niet alleen om een eerlijke verdeling van de lusten tussen diegene die energieopwekkingsinstallaties ontwikkelen en exploiteren enerzijds en omwonenden anderzijds. Het gaat ook om de
verdeling van zoekgebieden over de gemeenten in de regio. Maar het haakt regelmatig ook in op
een grotere, landelijke discussie over de gevolgen van de energietransitie voor de woonlasten. De
RES wordt dan gezien als onderdeel van die transitie, en de RES zou moeten bijdragen aan de beloofde woonlastenneutraliteit, vaak ook met het oog op minder draagkrachtige huishoudens.

3.2.4 Draagvlakrisico’s als gevolg van nationale systeemkenmerken
Of er regionaal draagvlak zal zijn en blijven voor het beleid van de RES’en wordt niet alleen bepaald door zaken die de regio’s zelf in de hand hebben. Behalve zaken als marktontwikkelingen en
technische innovaties, zijn er ook nationale (regel)systemen die de randvoorwaarden voor draagvlak in de regio kunnen versterken of bedreigen. In bijna alle concept-RES’en geven regio’s aan
wat zij van het Rijk nodig hebben voor het bereiken van hun ambities. Sommige van hun ‘eisen’
zijn ook relevant voor het vergroten van het draagvlak. Zo geven regio’s aan dat het huidige SDEsubsidiesysteem geen rekening houdt met landschappelijke inpassing, en dat het daardoor lastiger
is om lagere windmolens te realiseren, of meer zonnepanelen op daken te leggen dan zonneparken
in de wei. Aandacht voor die landschappelijke inpassing kan juist relevant zijn voor het draagvlak.
Ook zagen we al, dat het ruimtelijkeordeningssysteem het niet mogelijk maakt voor gemeenten
om omgevingsovereenkomsten over proces- en financiële participatie als voorwaarde te stellen.
Ook dit zou gezien kunnen worden als een beperking van de mogelijkheden om regionaal het eigen beleid hieromtrent, dat aan de regio’s gevraagd wordt te ontwikkelen in de RES, ook door te
kunnen voeren.
Maar ook als regio’s niet expliciet de rol van nationale systemen noemen, zijn er in de conceptRES’en toch aanwijzingen te vinden dat deze een rol kunnen spelen. Het is een afbreukrisico voor
draagvlak voor de RES’en op de langere termijn, als achteraf blijkt dat regio’s weliswaar het voortouw hebben gekregen om strategieën te ontwikkelen, maar dat er uiteindelijk weinig te beslissen
viel. Dat geldt in sterke mate voor de energie-infrastructuur en keuzes op nationaal niveau over de
ontwikkeling hiervan. Regio’s krijgen nu de vrijheid om een ruimtelijke strategie voor energieopwekking te maken, die straks wellicht alleen tegen onacceptabele kosten te realiseren omdat
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aansluiting op het elektriciteitsnet te duur blijkt. Veel regio’s houden in hun concept-RES bij de
keuzes van opwekkingsmethodes en zoekgebieden nu weinige rekening met beperkingen van het
elektriciteitssysteem, enkele zien deze mogelijke beperking wel van tevoren al aankomen. Maar
ook dan blijft de onzekerheid welke keuzes de nationale overheid uiteindelijk zal nemen ten aanzien van de structuur van het netwerk.
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3.3 Netwerk
De huidige en toekomstige mogelijkheden die de energie-infrastructuur biedt voor het aansluiten
van nieuw wind- en zonvermogen zijn zeer relevant voor de kosten en haalbaarheid van het regiobod. Om die reden zijn netbeheerders betrokken geweest bij het proces rond het opstellen van de
concept-RES’en. Zij hebben op hoofdlijnen aangegeven wat de gevolgen van de concept-RES’en
zijn voor de energie-infrastructuur, inclusief een schatting van de kosten, de ruimteclaim en de benodigde tijd om de aanpassingen te verwezenlijken.
In de tussentijdse analyse (Matthijsen et al. 2020a) constateerde het PBL op basis van de voorlopige concept-RES’en en netimpactanalyses het volgende:
•
In vrijwel alle regio’s zijn knelpunten in het netwerk gesignaleerd en deze knelpunten zijn
niet altijd voor 2030 oplosbaar.
•
Regio’s en netbeheerders zoeken al naar passende oplossingen.
•
Afspraken over prioritering bij het aansluiten van nieuwe projecten en kosten moeten nog
worden gemaakt.
Deze conclusies blijven onveranderd op basis van de complete set concept-RES’en en de afgeronde
netimpactanalyses. Wel hebben netbeheerders hun bevindingen verder uitgewerkt en oplossingsrichtingen ontwikkeld waarmee regio’s in samenwerking met netbeheerders aan de slag kunnen
om het aantal knelpunten te verminderen. Ook heeft TenneT een kwalitatieve analyse gemaakt
van de impact van de concept-RES’en op het hoofdnet.
Hieronder zetten we de ontwikkelingen vanuit het thema energiesysteemefficiëntie uiteen. Daarbij
richten we ons vooral op de invloed van de energie-infrastructuur op het bereiken van het 35 TWhdoel. In hoeverre een realisatie in 2030, hoger dan 35 TWh, geaccommodeerd kan worden is niet
rechtstreeks af te leiden uit de netimpactanalyses en is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.
Er is nog geen breed gedragen afwegingskader dat helpt te bepalen in welke volgorde nieuwe projecten recht hebben op een aansluiting. Zijn dat projecten die via een RES tot stand komen, projecten die een specifieke kosten- of netwerkefficiëntie hebben, of simpelweg in volgorde van
aanvraag? Prioritering alleen op tijdstip van aanvraag kan in elk geval leiden tot suboptimale oplossingen voor de RES-opgave.
In deze paragraaf gaan we in op de knelpunten op het netwerk; wat zijn de gevolgen voor het
doelbereik en zijn er genoeg oplossingsrichtingen om de ambities van de regio’s voor hernieuwbare elektriciteitsproductie optimaal te ondersteunen, rekening houdend met de daarmee gepaard
gaande kosten, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke en milieubelangen?

3.3.1 Invloed op het halen van de doelen
Het huidige elektriciteitsnet is op zo’n manier geoptimaliseerd dat het in grote productie-eenheden
elektriciteit levert aan de gebruikers tegen zo laag mogelijke kosten. Dit heeft geleid tot een netwerkredundantie die beperkingen oplegt aan inpassing van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit
wind op land en grootschalige zon-PV.
De netbeheerders zien in de meeste regio’s hoge ambitieniveaus voor wat betreft de productie van
hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon en dat stelt nieuwe eisen aan het netwerk. Om het gehele aanbod van hernieuwbare elektriciteit van de regio’s te kunnen accommoderen moeten regionale netbeheerders als Stedin, Enexis en Liander de capaciteit van hun netwerk met 30 tot 60
procent uitbreiden. Dat zijn grote investeringen en grote projecten. Liander bijvoorbeeld, beschikt
nu over 39.000 kilometer kabel, en verwacht 16.000 tot 24.000 kilometer aan nieuwe kabels te
moeten aanleggen. En de komende tien jaar heeft Liander 4.000 tot 12.000 nieuwe laag- en middenspanningsstations nodig naast de bestaande 45.000 stations.
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Dat de omvang van de benodigde uitbreidingen nog erg onzeker is, komt omdat nog niet duidelijk
is welke netwerkefficiëntie waar nodig zal zijn. Dat komt door:
•
Onduidelijkheid over het uiteindelijke ambitieniveau van de RES’en. De besluitvorming
over het in de concept-RES genoemde ambitieniveau moet nog plaatsvinden.
•
Onduidelijkheid over de toekomstige elektriciteitsvraag in een regio.
•
Onduidelijkheid over de schaalgrootte van de te ontwikkelen projecten. Het is nog niet duidelijk of het gaat om het aansluiten van een groot aantal kleinere zonne- en/of windparken, of juist om een kleiner aantal grote parken, of iets daartussen in.
•
Onduidelijkheid over de verhouding tussen het opgestelde vermogen aan zonne- en windenergie. Die heeft namelijk gevolgen voor:
o De netwerkefficiëntie (MWh per opgesteld MW zon- of windvermogen). Windenergie is efficiënter dan zonne-energie. Zo kan 1 MW windvermogen jaarlijks meer
dan 2.500 MWh elektriciteit produceren terwijl dezelfde hoeveelheid zonvermogen
nu niet meer dan 1.000 MWh opbrengt.
o De stabiliteit van het netwerk. Op basis van de huidige biedingen zou de verhouding tussen de elektriciteitsproductie uit wind op land- en zonne-energie dalen van
2:1, gemiddeld over de laatste vier jaar, tot circa 1:1 in 2030. Bij twee derde van
de regio’s zou op basis van hun concept-RES’en de verhouding nog verder verschuiven richting 1:2. Een verhouding richting 4:1 geeft gedurende het jaar gemiddeld de beste balans op het netwerk op nationale schaal. Voor wat betreft de
stabiliteit van het netwerk wijzen veel concept-RES’en dus in de verkeerde richting.
Een andere bron van onzekerheid vormen de doorlooptijden van de netwerkuitbreidingen. De
bouw van een nieuw onderstation kost 5 tot 7 jaar. Ook de beschikbaarheid van ruimte vormt
soms een knelpunt bij de uitbreiding van netcapaciteit, veelal in stedelijk gebied waar gebrek aan
fysieke ruimte kan leiden tot een aansluitprobleem van nieuwe kabels of de bouw van een nieuw
station. Daarnaast maken Netbeheerders zich zorgen of zij in de toekomst over voldoende
geschikte arbeidskrachten kunnen beschikken.
Uit de netimpactanalyses van de netbeheerders (NBNL 2020) blijkt dat de concept-RES’en een investering in infrastructuur vergen van de regionale netbeheerders van ten minste 2,4 miljard euro
op een totaal van circa 30 miljard die de regionale netbeheerders de komende tien jaar voorzien in
hun investeringsplan 2020-2029. Zo voorziet Enexis dat het elektriciteitsaanbod in haar verzorgingsgebied als gevolg van de RES-plannen hoger wordt dan eerder verondersteld op basis van het
Klimaatakkoord. Door de RES’en verwacht Enexis een groei van het vermogen zon-PV tot 20 GW
in plaats van 10 GW en het windvermogen tot 3,6 GW in plaats van 1,5 GW. Stedin verwacht alleen een extra groei van het vermogen zon-PV als gevolg van de RES’en tot 6,5 GW in plaats van
4,5 GW. De netimpactanalyses zijn per regio uitgevoerd en zijn gebaseerd op de bestaande elektriciteits-en gasinfrastructuur en prognoses voor vraag en aanbod van energie. Dit kan leiden tot
een jaarlijkse verhoging in de periode 2021-2029 van de vaste kosten van de elektriciteitsrekening
voor de consument van circa 5 procent per jaar (enkele euro’s per maand. 18)
Daarnaast zijn er tot 2030 investeringen van TenneT (7,8-8,7 miljard euro) waarvan circa 3,8 miljard euro voor uitbreiding van het 380/220-KV-net en circa 1,6 miljard euro voor het 150/110-KVnet. De regionale netbeheerders zullen deze kosten voor een deel doorberekenen aan de afnemers. Door de regionale netwerken efficiënter te benutten kan tot ongeveer 60 procent op de uitbreidingskosten worden bespaard. De maatregelen die de netwerkefficiëntie verhogen, zijn
afhankelijk van de situatie in de regio en worden verder besproken in de volgende paragraaf.
Huidige netbeheerkosten zijn per huishouden gemiddeld ongeveer 323 euro per jaar en zullen in 2021 met 6 procent of 17 euro op jaarbasis (1,5 euro per maand) stijgen als gevolg van het ACM-Tarievenbesluit 2021 (30 november
2020).
18
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3.3.2 Oplossingsrichtingen
TenneT en de regionale netbeheerders hebben onderzoek gedaan naar manieren waarop de ambities van de RES’en efficiënter in het netwerk kunnen worden ingepast.

Hoofdnet
TenneT is verantwoordelijk voor de balans van vraag en aanbod op het netwerk. Ook voor het
hoofdnet is onzeker wat de gevolgen zullen zijn van de concept-RES’en. Als verkenning heeft TenneT in zijn Investeringsplan 2020-2029 (TenneT 2020) met scenario’s een hernieuwbare elektriciteitsproductie met maximale inzet van zon-PV in 2030 onderzocht (met een totaal aan wind- en
zonproductie tot circa 50 TWh, inclusief kleinschalige ‘zon op dak’-projecten). De scenario’s brachten extra knelpunten op het hoofdnet aan het licht. Hiervoor zijn nog geen duidelijke oplossingen.
Zonnestroom grote onzekere factor
Het productieaandeel uit zon-PV in het totaal bod van de concept-RES’en bestaat uit circa
23 TWh 19 grootschalige zon-PV. Daarnaast zal ongeveer 10 TWh worden geproduceerd uit kleinschalige zon-PV volgens de prognose voor 2030 van de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (paragraaf 2.3 en 2.4). Hoe, waar en welke omvang uiteindelijk wordt gerealiseerd is nog erg
onzeker.
TenneT heeft daarom in de drie genoemde scenario’s uitgewerkt wat de gevolgen zijn van verschillende hoeveelheden zonnestroom in 2030: 1) scenario Klimaatakkoord met 25,0 GWp (~25 TWh),
2) scenario Fundament voor Systeemintegratie met 34,3 GWp (~34 TWh) en 3) scenario Alternatieve Transitie met 14,3 GWp (~14 TWh).
Tevens heeft TenneT de mogelijkheden aangegeven van verschillende technische opties waarmee
het toenemende variabele aanbod uit zon en wind op verschillende tijd- en ruimteschalen in evenwicht kan worden gehouden (flex-opties). Het gaat hier bijvoorbeeld om het afschakelen op afspraak van grote verbruikers of producenten bij piekverbruik/piekproductie, verhoogde import of
export van stroom, tijdelijke opslag of conversie van elektriciteit naar warmte(opslag) of productie
van waterstof. TenneT is maar in beperkte mate betrokken bij afspraken van de regio’s en ontwikkelaars van wind- en zonne-energieprojecten en heeft daarom beperkt inzicht in de behoefte aan
flex-opties op regionaal niveau als gevolg van de ambities van regio’s. In de SDE++-regeling worden flex-opties (zowel regionaal als nationaal) nu niet ondersteund.

Regionale netten
De regionale netbeheerders hebben in oktober 2020 een factsheet (NBNL 2020) opgesteld die de
belangrijkste oplossingsrichtingen geeft waarmee de druk op het netwerk voor laag- en middenspanning kan worden verminderd:
•
•
•
•
•

Grote parken, met een vermogen groter dan 40 MW, direct aansluiten op het hoogspanningsnet (TenneT)
Zoveel mogelijk streven naar een optimale verhouding van aanbod tussen zonne- en windparken
Kabel-pooling van zonne- en windparken waar mogelijk
Koppelen van lokaal gebruik aan lokaal opgewekte elektriciteit (bijvoorbeeld directe aansluiting zonneparken op elektrische laadstations).
Een breder afwegingskader voor prioritering bij het aansluiten van projecten.

Een andere aanbeveling, om grootschalige zonnestroominstallaties aan te sluiten op 70 procent
van hun piekcapaciteit, is inmiddels opgenomen in het convenant 'Zon Betaalbaar op het Net' tussen Netbeheer Nederland en Holland Solar (NBNL/Holland Solar 2020). Een zonnepark produceert
19
Daarnaast is er voor circa 5 TWh nog geen keuze gemaakt voor de opwekkingsvorm door de RES-regio’s (zie paragraaf 2.1).
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maar beperkt in de tijd meer dan 70 procent van zijn piekcapaciteit en het daarmee gepaard
gaande verlies aan opbrengst bedraagt circa 3 tot 4 procent. Producenten van zonne-energie leveren dan een klein deel van hun jaarlijkse productie in, maar hoeven voor een kleinere aansluiting
ook minder aansluitkosten te betalen. Deze afspraak vermindert de belasting van het netwerk op
piekuren door grootschalige zon-PV-projecten, waardoor bijvoorbeeld meer zonneparken kunnen
worden aangesloten.
Ook bij de andere oplossingsrichtingen zullen diverse actoren moeten samenwerken.
•
Marktpartijen zoals de leden van NVDE en Energie-NL (bij het vinden en ontwerpen van
maatwerkoplossingen)
•
Het Rijk (via mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving, SDE++)
•
Regionale netbeheerders en TenneT (bij de afstemming)
•
Provincies, gemeenten (bijvoorbeeld door ondersteuning van RO-trajecten)
•
Warmteaanbieders (bijvoorbeeld via warmte-koudeopslag)
•
Onderzoeks- en ontwikkelingssector (voor technologische innovaties)
•
Regio’s zelf (bijvoorbeeld via aanpassingen van het bod).
Elke oplossingsrichting heeft mogelijk gevolgen voor draagvlak, ruimtegebruik en de hoogte en
kwaliteit van het RES-bod zelf. Goede afstemming is daarom van belang. Het intensieve afstemmingsproces tussen netbeheerders en regio’s is tot nu toe zeer waardevol geweest.

3.3.3 Samenvattend
De regionale netbeheerders anticiperen op het accommoderen van 35 TWh (grootschalige) hernieuwbare elektriciteitsproductie. Transport van 35 TWh is op basis van de concept-RES’en is echter voor de netbeheerders niet bij voorbaat realiseerbaar. Daarvoor is verder concretisering van de
plannen nodig.
Als voorgenomen netwerkuitbreidingen voor de periode tot en met 2030 tot stand worden gebracht dan zou volgens de netbeheerders de netwerkcapaciteit tegen die tijd waarschijnlijk voldoende zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie volgens de KEV 2020
(ongeveer 31 TWh, zie paragraaf 2.3.1). Daarmee lijkt realisatie van de concept-RES’en aan de
onderkant van de brandbreedte (31,2 TWh) ook haalbaar. Er mist echter in dit stadium van de RES
nog veel informatie die netbeheerders nodig hebben om met voldoende zekerheid te kunnen zeggen welke netwerkaanpassingen nodig zijn bij de realisatie van de concept-RES’en volgens de
bandbreedte in deze Monitor. Zo is de ruimtelijke uitwerking van veel concept-RES’en vaak nog te
weinig specifiek. Ook hebben veel concept-RES’en nog geen concrete informatie over de te realiseren zon en windprojecten zoals installatietype en -vermogen, grootte van het park, en de locale
verhouding van de productie uit zon en wind. Daarnaast staan de ontwikkelingen op het gebied
van de verduurzaming van de warmtevoorziening nog aan het begin terwijl die wel een grote
impact op de netwerkcapaciteit kunnen hebben in de regio.
Realisatie van de middenwaarde en bovenwaarde (38,2 TWh en 45,7 TWh) is qua beschikbare capaciteit nog onzekerder. Daarvoor luistert de opbouw van het bod heel nauw. Om de productie aan
de bovenkant van de bandbreedte (45,7 TWh) te kunnen accommoderen op het netwerk vergt de
meeste inspanning: verdere cijfermatige netwerkanalyses, afstemming tussen alle netbeheerders
en met de regio’s en het Rijk, en een duidelijke programmering richting een optimale (efficiënte)
invulling.
Voor een efficiënter gebruik van het netwerk zullen de RES’en en de benodigde aanpassingen van
het netwerk nader op elkaar afgestemd moeten worden. Regio’s zijn inmiddels begonnen met het
verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten in samenwerking met de netbeheerders. Het kan daarbij gaan om het verschuiven van de verhouding tussen zonne- en windenergie, om de omvang en de locatie van de parken, clusteren van de aansluitingen, combineren
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van vraag en aanbod. Voor sommige oplossingsrichtingen zijn daarnaast juridische aanpassingen
of technische innovaties nodig, en zijn het Rijk of andere actoren aan zet.
Door de grote onzekerheden rond de netwerkcapaciteit zullen regio’s mogelijk verschillende iteratieslagen moeten uitvoeren samen met de regionale netbeheerders om met voldoende zekerheid
een bod te kunnen vaststellen. Een bod met door de regio gewenste projecten die op tijd op het
netwerk kunnen worden aangesloten tegen acceptabele maatschappelijke kosten.
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3.4 Regionale Structuur Warmte
Aan het eind van dit hoofdstuk kijken we naar de voortgang van de Regionale Structuur Warmte.
Parallel aan het ontwikkelen van beleid voor productie van hernieuwbare elektriciteit op land werken de 30 regio’s aan een strategie voor de warmtetransitie in hun regio. De monitor van de Regionale Structuur Warmte (RSW) richt zich in deze fase op twee zaken: de procesmatige voortgang
en de impact op het doelbereik elektriciteit. Er is voor de RSW geen kwantitatief doel gesteld, aangezien de opgave van de warmtetransitie via de wijkgerichte aanpak primair bij de gemeenten is
gelegd.

3.4.1 Procesmatige voortgang
Alle regio’s zijn gestart met het opstellen van de RSW. Er zijn grote verschillen in mate van uitwerking. In de meeste RSW’s is een inventarisatie van warmtevraag en warmteaanbod opgenomen,
vaak gecombineerd met een overzicht van mogelijke nieuwe warmtebronnen en -infrastructuur.
Dit vormt een startpunt voor de gemeentelijke warmtevisies, die overigens pas eind 2021 gereed
hoeven te zijn. Sommige regio’s formuleren ook ambities of uitgangspunten met en voor de gemeenten. Daarnaast is afstemming op regionaal niveau van belang. Het vroegtijdig signaleren van
kansen voor bovengemeentelijke of bovenregionale samenwerking kan helpen om gericht consortia te vormen en in een later stadium sneller te kunnen schakelen.
Warmte is vaak een nieuw thema in de bovengemeentelijke samenwerking. Het proces vraagt afstemming binnen en tussen regio’s, en met andere partijen. In alle regio’s is dit proces op gang
gekomen. Hoe het proces vormgegeven wordt, hangt af van de omvang van de regio. In twee regio’s valt de regio samen met de gemeente en heeft een RSW nauwelijks meerwaarde als er niet
ook naar de omliggende regio’s wordt gekeken. In regio’s die veel gemeenten bevatten is er
sprake van een coördinerende of ondersteunende rol. Grotere regio’s of provincies ondersteunen
de gemeenten door het uitzetten van studies, het doen van proefboringen of ze nemen regie in het
verkennen van het gebruik van restwarmte. De keuzes die gemaakt worden in de volgordelijkheid
– de gemeentelijke warmtevisie bouwt voort op de RSW of omgekeerd – zijn ook verschillend. Al
met al is er een basis gelegd voor nieuwe vormen van samenwerking die nodig zijn als er sprake is
van verdelingsvraagstukken rond warmtebronnen, en bij het vormgeven van een afstemmingsproces tussen bestuurders onderling en met het bedrijfsleven.
Ruim driekwart van de regio’s heeft behoefte aan afstemming op bovengemeentelijk of bovenregionaal niveau van vraag en aanbod. Bijna alle regio’s zijn daar ook mee gestart. Verscheidene regio’s melden onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke verdeling van restwarmte- of
geothermiebronnen. De regio’s die geen behoefte hebben aan afstemming, hebben dit vaak wel
onderzocht. Dit zijn regio’s waarbij bijvoorbeeld het lokale aanbod van duurzame warmtebronnen
de lokale vraag niet overstijgt, waar de regio en de gemeente samenvallen, of waar geen bovenlokale bronnen geïdentificeerd zijn.

Belemmeringen
Regio’s signaleren verschillende belemmeringen in het proces voor de RSW. Tot nu toe was er voor
de warmtetransitie weinig samenwerking tussen gemeenten, zodat er nieuwe overlegstructuren
moesten worden opgezet. Ook de afstemming met andere processen wordt genoemd. Het tijdschema voor de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW - eind 2021) sluit niet goed aan op dat
van de RES 1.0 (juli 2021), en de landelijke visie op de energie-infrastructuur II3050 (NBNL 2019)
en het Programma Energie Hoofdstructuur (EZK 2020) zijn nog in ontwikkeling. Sommige regio’s
wachten daarom tot de RES2.0 met nadere uitwerking.
Daarnaast signaleren de regio’s diverse belemmeringen voor de warmtetransitie. Zo is er sprake
van technische onzekerheden, bijvoorbeeld over de omvang van geothermie, aquathermie en over
de toekomstige beschikbaarheid van klimaatneutrale energiedragers, met name duurzame gassen.
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Ook is er vaak onduidelijkheid over wie de financiële risico’s draagt, over de regulering van warmtenetten en over de beslissingsbevoegdheid die regio’s, provincies en gemeenten hebben en krijgen rondom de lokale inzet van duurzame gassen.
Hierbij is de regio agenderend, en zijn er verschillende partijen, zoals het Rijk, netbeheerders, nodig om de knelpunten aan te pakken.

3.4.2 Warmteopties en handelingsperspectief
In de RSW brengen de regio’s de warmtebronnen en de warmtevraag in hun regio in kaart. Hierdoor kunnen bronnen met een bovengemeentelijk of bovenregionaal belang worden gesignaleerd,
zodat de benutting daarvan gecoördineerd kan plaatsvinden. Ongeveer 40 procent van de regio’s
doet in de RSW voorstellen voor een bovengemeentelijke warmte-infrastructuur in. Meer dan de
helft van de regio’s verkent (vaak bovenregionale) restwarmtebronnen. De warmtevraag van de
industrie is echter vaak nog niet meegenomen. Er is een veelheid aan warmteopties (zie tekstkader Wat is een warmteoptie?).

Wat is een warmteoptie?
Een warmteoptie bestaat uit een combinatie van warmtebron, conversietechnologie en in sommige gevallen een infrastructuur (warmtenet, verzwaard stroomnet, distributienet voor duurzaam gas) op wijkniveau of gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau. Voor sommige
warmteopties is een minimum isolatieniveau van de woning noodzakelijk. Er is een grote variatie
in warmteopties. Aan de meeste kleven nog (zeer) veel onzekerheden – zowel in technisch als in
financieel en juridisch opzicht.
De opties verschillen sterk in het handelingsperspectief en de wijze waarop de financiering
plaatsvindt. Per optie kunnen andere (probleem)eigenaren in beeld komen en zijn zelfs andere
bestuurlijke schaalniveaus betrokken. Voor een warmtepomp en isolatie moet een bewoner of
verhuurder investeren, bij een warmtenet betaalt een bewoner naderhand via de energierekening, maar zijn er hoge kosten voor de infrastructuur. Bij duurzame gassen moeten er eerst op
een hoger schaalniveau besluiten genomen worden over bijvoorbeeld productie-uitbreiding of
bijmenging. Infrastructuurkeuzes hebben gevolgen op de lange termijn, en veel is nog onzeker.
Ook de kosten zijn onzeker. Haalbaarheidsanalyses zijn nog nauwelijks uitgevoerd. De update
van de PBL Startanalyse (Hoogervorst et al. 2020) kan helpen bij een kostenvergelijking van
warmteopties.

Slechts een beperkt aantal regio’s maakt expliciet een brede afweging tussen warmteopties, al dan
niet op basis van criteria. Er lijkt een voorkeur voor warmtenetten; elektrische warmtepompen
worden minder vaak genoemd, en lijken voorbehouden aan gebieden waar de dichtheid te klein is
om een warmtenet rendabel te kunnen exploiteren. Voor een aantal regio’s ligt het voor de hand
dat ze beginnen met het onderzoeken van warmtenetten, omdat die in het verlengde liggen van
eerdere plannen, er al infrastructuur in ontwikkeling is en warmtenetten al snel de gemeentegrenzen overschrijden. Een regio heeft een warmteladder ontwikkeld, waarbij collectieve warmtevoorziening bovenaan staat. Sommige regio’s benoemen biomassa als een controversieel onderwerp
waar ze niet op inzetten, terughoudend mee omgaan, of de nadruk leggen op duurzame inzet op
kleine schaal (zie ook Strengers en Elzenga 2020). Uit de tekst is niet altijd op te maken of het alleen om verbranding van houtige biomassa gaat, of ook over biogas. In 20 regio’s is al infrastructuur voor een warmtenet aanwezig; 16 regio’s doen voorstellen voor uitbreiding daarvan.
Ongeveer een derde van de regio’s ziet niet veel bovenlokale mogelijkheden voor warmtenetten.
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Tabel 3.1
Voorbeelden van warmteopties uit de Startanalyse
Warmteoptie

Warmtebron of -installatie

Individuele elektrische warmtepomp

-

Lucht-warmtepomp (WP)
Bodem-WP

Warmtenet met bronnen van
middentemperatuur tot hoge
temperatuur
(MT-HT)

-

MT-restwarmte
MT-geothermie
MT-geothermie overal

Warmtenet met bronnen van
lage temperatuur
(LT)

-

Groengas

-

LT-warmtebron, levering 30oC
LT-warmtebron, levering 70 oC
Warmte-koudeopslag (WKO),
levering 70 oC, hele buurt
WKO, levering 50 oC
Thermische energie uit oppervlaktewater
(TEO)+WKO, levering 70 oC
Hybride-WP
HR-ketel

Waterstof

-

Hybride-WP
HR-ketel

-

Bron: Hoogervorst et al. 2020

Duurzame gassen worden door een zeer beperkt aantal regio’s genoemd. Soms afbakenend (waterstof pas na 2030). Soms sturend (‘groengas in aardgasnet’), en er is een enkele pilot. Een mogelijke verklaring voor de beperkte aandacht is gebrek aan duidelijkheid over het (technisch)
potentieel, maar ook over de beslissingsbevoegdheid van regio’s en provincies. Bij overwegingen
rond de inzet van duurzame gassen is het bovendien raadzaam om de samenhang met andere
sectoren, zoals industrie, landbouw en mobiliteit te bekijken. Een aantal regio’s heeft aangekondigd dit bij verdere uitwerking van de RSW mee te nemen. Ook de ligging van de regio ten opzichte van een mogelijk waterstoftransportnet (op de langere termijn) is van belang bij een
afweging van de rol van duurzame gassen.

Warmtevraag
Bij het koppelen van vraag en aanbod is het essentieel welke aannames gemaakt zijn over de
groei van de warmtevraag. Ongeveer de helft van de regio’s heeft de informatie uit de RESanalysekaarten gebruikt om de warmtevraag in 2030 in te schatten. In deze vraagprojectie is rekening gehouden met een gemiddelde efficiëntieverbetering van woningen 20. De andere regio’s
hebben (voor zover aangegeven) gebruik gemaakt van eigen berekeningen, diverse bronnen en
adviesbureaus. Soms is de indruk dat deze studies al gereed waren voordat de RESanalysekaarten beschikbaar kwamen. Een aantal regio’s benadrukt het belang van energiebesparing en noemt bijvoorbeeld de trias energetica als uitgangspunt.
Meer dan de helft van de regio’s heeft al rekening gehouden met de vraag uit andere sectoren.
Een aantal regio’s specificeert dit: voornamelijk industrie (16 regio’s), 9 regio’s hebben de vraag
uit de landbouw meegenomen, 8 regio’s die van de glastuinbouw. De regio’s die nog geen rekening
hebben gehouden met andere sectoren, geven vaak aan dit in de aanloop naar de RES 1.0 wel te
gaan doen.

20

Deze efficiencyverbetering is gebaseerd op de Nationale Energieverkenning van 2017.
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De meeste RSW’s richten zich nu op het verkennen van de mogelijkheden voor warmtenetten. Ze
ervaren te veel onzekerheden om nu al over duurzame gassen te kunnen beslissen; daarvoor is
eerst meer helderheid van het Rijk nodig.

3.4.3 Invloed op doelbereik elektriciteit
De warmtetransitie heeft indirect invloed op het 35 TWh-doel voor elektriciteit. Een keuze voor
elektrische warmtepompen kan een toename van de elektriciteitsvraag veroorzaken en daarmee
hogere eisen stellen aan de netwerkcapaciteit van elektriciteit. Deze elektriciteitsvraag zal pieken
op koude winterochtenden, terwijl mogelijk extra aanbod van zonnestroom op zonnige dagen beschikbaar komt. Dit is in beperkte mate meegenomen in de netimpactanalyses van de regionale
netbeheerders. Regio’s in het noorden/oosten van het land neigen meer naar elektrische warmtepompen. Elektriciteitsnetwerken zijn daar vanwege beperkte transportcapaciteit al een bottleneck
en worden mogelijk extra belast door meer zonne-energie. Wel zou de opwekking van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon-PV (met name in de zomer) kunnen profiteren van de netverzwaring die nodig is voor de extra elektriciteitsvraag door warmtepompen in de winter.
Netverzwaring zal hoe dan ook tijd, ruimte en geld kosten.
De warmtetransitie geeft echter ook kansen voor flexibiliteit, maar hoe groot de impact op het doel
van 35 TWh zal zijn is nu nog niet te zeggen. De warmtevraag (en daarmee de gerelateerde elektriciteitsvraag) piekt op relatief voorspelbare momenten, en kan daarom gericht gespreid worden,
bijvoorbeeld door woningen ’s nachts al op te warmen en zo een piek in de ochtend te vermijden.
Dit kan op woning- of op wijkniveau, met warmte-koudeopslag. Een alternatieve manier om de
warmte-gerelateerde piekvraag voor elektriciteit te verlagen is de keuze voor een hybride warmtepomp, in combinatie met isolatie. Een hybride warmtepomp gebruikt aardgas om in de piek van de
warmtevraag te voorzien. De aardgasinzet zou op termijn vervangen kunnen worden door groengas of waterstof. Bij een piekproductie van groene stroom op zonnige of winderige dagen kan gekozen worden voor buffering via productie en opslag van waterstof of voor het aanleggen van
warmtebuffers. Het zal de komende jaren dus vooral aankomen op een slimme afstemming van
vraag en aanbod.
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4 Synthese
In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste conclusies uit de analyse van de concept-RES’en. We
kijken naar de mate waarin de doelstelling van 35 TWh met de huidige strategieën kan worden bereikt in 2030. Daarbij spelen niet alleen de TWh-biedingen van de regio’s een rol, maar ook hun
plannen en ideeën voor de inpassing in de omgeving, het creëren van draagvlak en het zorgen
voor een robuust netwerk. We besteden ook aandacht aan de spanningen die bestaan tussen deze
thema’s. We sluiten af met aanbevelingen rond de verschillende RES-thema’s die van belang kunnen zijn voor het vervolg (RES 1.0 en verder).

4.1 De RES-aanpak heeft al veel bereikt
De 30 energieregio’s hebben in korte tijd heel veel werk verzet met als resultaat goed onderbouwde documenten met daarin alle gevraagde hoofdingrediënten. Daarbij wisten de regio’s veel
mensen te betrekken en de afzonderlijke thema’s van ruimtegebruik, draagvlak en systeemefficientie goed te doordenken. De concept-RES’en zijn daardoor met een grote betrokkenheid van vele
professionals tot stand gekomen, en velen hebben intensief bijgedragen aan het debat. Die betrokkenheid en kunde op deelaspecten van de RES’en zijn essentieel voor het vervolgproces.
In de concept-RES’en laten de regio’s een grote bereidheid en ambitie zien om bij te dragen aan
de doelen van het Klimaatakkoord. De nationale opgave die voorkomt uit het Klimaatakkoord hebben de regio’s weten te vertalen naar 30 verschillende regionale ambities met een eigen context
en karakter. De optelsom van de regionale plannen is een hoog bod aan hernieuwbare energie
van 52,5 TWh; veel meer dan het doel van 35 TWh in 2030. Dit bod vormt een goed vertrekpunt
om in 2030 het doel van 35 TWh te kunnen halen, ook al valt er nog veel te doen en moeten er
nog fundamentele keuzes worden gemaakt. Het hoge bod biedt de benodigde ruimte om in het besluitvormingsproces tot breed gedragen en weloverwogen keuzes te komen.
Ondertussen krijgen de RES’en meer vorm. Sinds de tussentijdse analyse van het PBL is er door
alle partijen met veel energie verder gewerkt. In oktober 2020 hebben de regio’s hun concept-RES
vastgesteld. De discussies tussen regio’s, Rijk en betrokkenen worden scherper over hoe regio’s
hun ambities vorm kunnen geven. Dat is ook nodig om de RES’en concreter te maken op een voor
zo veel mogelijk partijen acceptabele manier. Regio’s zijn nu bezig met de voorbereidingen voor
een evenwichtige en breed gedragen RES 1.0 binnen de beperkingen van het tijdschema: medio
2021 moeten ze de RES 1.0 vaststellen. Ze worden hierbij ondersteund door het Rijk, maatschappelijke partijen en koepels van overheden en bedrijven. Zo wordt er gewerkt aan het verminderen
van belemmeringen die de regio’s hebben geconstateerd en aan het ontwikkelen van voorwaarden
voor draagvlak en voldoende netwerkefficiëntie.

4.2 Doelbereik bij realisatie concept-RES’en?
Op basis van alle 30 concept-RES’en die in oktober 2020 zijn ingeleverd ligt er in totaal een bod
van 52,5 TWh voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en grootschalige
zonne-energie in 2030. Ongeveer de helft van het totaal bod bestaat uit plannen die nog grotendeels concreet moeten worden. De andere helft van het bod is productie uit bestaande installaties
of uit projecten die mogelijk op korte termijn worden gerealiseerd. Of het doel van 35 TWh wordt
gehaald, is nog geen gegeven. Deze bevindingen komen grotendeels overeen met die in de tussentijdse analyse (Matthijsen et al. 2020a).
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De vraag is in hoeverre het bod, dat weliswaar veel hoger is dan de doelstelling, ook een garantie
is voor het bereiken van het doel. Veel is namelijk nog onzeker. Hoeveel van de plannen zullen
concreet tot uitvoering gebracht kunnen worden? Wat als datgene wat nu in de pijplijn zit minder
zeker is dan waarvan volgens de monitoringssystematiek wordt uitgegaan? En in welke mate zal
de productie uit bestaande installaties in 2030 zijn gedaald als gevolg van sanering?
De kwantitatieve verkenning in hoofdstuk 2 levert een schatting voor de hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 met een bandbreedte van ongeveer 15 TWh (figuur 4.1). Een bandbreedte
met aan de onderkant een productie van 31,2 TWh en van 45,7 TWh aan de bovenkant, met een
middenwaarde van 38,2 TWh. Figuur 4.1 laat zien dat de middenwaarde boven de 35 TWh uitkomt. Het lijkt daarmee goed voorstelbaar dat de 35 TWh-doelstelling wordt gehaald in 2030.

De bandbreedte rond de mogelijk realisatie is het gevolg van onzekerheid over sanering van bestaand windvermogen en de realisatiegraad van pijplijnprojecten en plannen uit het aandeel ambitie. Boven op de marge voor de realisatiegraad van pijplijnprojecten is een extra onzekerheid van
10 procent gebruikt als gevolg van de rekenmethodiek. Bij het aandeel ambitie hebben we een
ruwe schatting gemaakt van het effect op de realisatiegraad van deze plannen van alle grote onzekerheden rond ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteemefficiëntie samen.

Onderkant van de bandbreedte
Hoewel de middenwaarde boven de 35 TWh ligt, is er toch een gerede kans dat de concept-RES’en
onvoldoende tot uitvoering komen. De onderkant van de bandbreedte (31,2 TWh) komt tot stand
onder de volgende veronderstellingen:
1. in 2019 bestaande windturbines worden gesaneerd vanaf een ouderdom van 15 jaar,
2. pijplijnprojecten hebben een realisatiegraad van respectievelijk 60 procent voor zon en 99
procent voor wind, de elektriciteitsproductie die bij deze realisatiegraad hoort is met 10
procent verlaagd (bandbreedte rekenmethodiek) en
3. van de geboden productie in de plannen uit het aandeel ambitie wordt een derde gerealiseerd.
Er zijn omstandigheden die niet expliciet zijn meegenomen in deze analyse, zoals ontwikkelingen
rond de RES’en die van invloed zijn op het ondernemingsklimaat. Dat soort ontwikkelingen kunnen
ook doorwerken op de snelheid waarmee een project kan worden gerealiseerd. In een
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gevoeligheidsanalyse zijn extra lage (en hoge) realisatiegraden verondersteld voor de pijplijnprojecten, maar dat soort realisatiegraden lijkt op dit moment minder waarschijnlijk.
De prognose voor 2030 uit de meest recente Klimaat- en Energieverkenning (KEV 2020) geeft aan
dat een productie van 31 TWh uit wind op land en grootschalige zon-PV installaties mogelijk is. In
de KEV vindt echter geen ruimtelijke toekenning van het productievermogen plaats en heeft hierdoor geen zicht op hoe efficiënt de benutting van de dan verwachte netwerkcapaciteit zal zijn.
Daardoor lijkt bij de voorziene ontwikkeling van het netwerk realisatie van de concept-RES’en aan
de onderkant van de bandbreedte (31,2 TWh) haalbaar. Maar of dat echt zo is kan pas duidelijk
worden bij nadere concretisering en ruimtelijke uitwerking van de biedingen.

Middenwaarde
De elektriciteitsproductie bij de middenwaarde (38,2 TWh) uit wind op land- en grootschalige zonPV-installaties komt tot stand onder de volgende veronderstellingen:
1. in 2019 bestaande windturbines worden gesaneerd vanaf een ouderdom van 17,5 jaar,
2. pijplijnprojecten hebben een realisatiegraad van respectievelijk 60 procent voor zon en 99
procent voor wind, de elektriciteitsproductie die bij deze realisatiegraad hoort is niet verhoogd noch verlaagd (bandbreedte rekenmethodiek) en
3. van de geboden productie in de plannen uit het aandeel ambitie wordt de helft gerealiseerd.

Bovenkant van de bandbreedte
Aan de bovenkant van de bandbreedte is de verwachting dat de inpassing van wind op land- en
grootschalige zon-PV-installaties voorspoedig verloopt. De bovenkant van de bandbreedte (45,7
TWh) komt tot stand onder de volgende veronderstellingen:
1. in 2019 bestaande windturbines worden gesaneerd vanaf een ouderdom van 17,5 jaar,
2. pijplijnprojecten hebben een realisatiegraad van respectievelijk 75 procent voor zon en
100 procent voor wind, de elektriciteitsproductie die bij deze realisatiegraad hoort is met
10 procent verhoogd (bandbreedte rekenmethodiek) en
3. van de geboden productie in de plannen uit het aandeel ambitie wordt twee derde gerealiseerd.
Bij de bovenkant van de bandbreedte wordt impliciet verondersteld dat er voldoende oplossingen
komen voor de vele belemmeringen die er zijn en mogelijk nog komen rond het ruimtegebruik,
draagvlak en netwerk. Die oplossingen zijn overigens ook nodig voor het bereiken van de middenwaarde en zelfs voor de onderkant van de bandbreedte, maar in mindere mate. Daarmee is het
niet vanzelfsprekend dat zelfs de onderkant van de bandbreedte wordt behaald. Ook technologische innovaties die door de regio’s nog niet verkend zijn kunnen de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie, voor met name 2050 verder faciliteren. Te denken valt aan
mogelijkheden voor opslag en energiesysteeminnovaties rond de koppeling van lokale elektriciteitsproductie en warmtevoorziening. Het komt, zoals in de tussentijdse analyse al gesignaleerd,
aan op de uitwerking en daarmee zijn de regio’s gestart in samenwerking met ander partijen zoals
de regionale netbeheerders.

4.3 Uitwerking van de thema’s vergt extra aandacht
De kwantitatieve doelstelling kan niet los worden gezien van een ruimtelijke uitwerking, een bestuurlijk en maatschappelijk proces en de impact op het energiesysteem. Die thema’s hangen
sterk met elkaar samen. Een goed ruimtelijk proces kan niet zonder maatschappelijke participatie,
en aanpassingen van het netwerk hebben ook gevolgen in de ruimte en zijn qua kosten van
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invloed op nationale en lokale acceptatie. Er hangt nog veel af van de uitwerking van de thema’s.
Soms staan de verschillende thema’s op gespannen voet met elkaar, met name als je er op verschillende schaalniveaus naar kijkt. De meest efficiënte oplossing voor het energiesysteem is niet
altijd de keuze waar het meeste draagvlak voor lijkt te zijn. De ruimtelijke voorkeuren op lokaal
niveau kunnen met bovenregionale belangen botsen. Daarbij is het proces, de uitwerking en de
samenhang tussen de thema’s van belang.
In deze paragraaf resumeren we enkele aandachtspunten die te maken hebben met spanningsvelden in het proces of binnen de thema’s die nog uitgewerkt moeten worden. Deze zijn de juridische
verankering van de RES, de relatie tussen ruimtelijke uitwerking en draagvlak, en tussen netwerkefficiency en regiowensen. Tot slot wordt de samenhang tussen energie en andere thema’s en opgaven nader geadresseerd.
Ook de regio’s hebben in hun RES’en deze spanning op het snijvlak van de verschillende thema’s
gesignaleerd. NP RES heeft daarom een viertal werkgroepen opgezet met elk een onafhankelijke
voorzitter. De werkgroepen zijn opgezet om oplossingsrichtingen te verkennen rond de spanning
tussen de SDE-regeling en maatschappelijke ontwikkelingen, beperkingen rond de netwerkcapaciteit, issues rond zonnepanelen op daken en problemen rond energie en natuur en landschap. De
werkgroepen rapporteren begin 2021 over hun bevindingen.

Juridische verankering RES’en
Een aandachtspunt bij de uitwerking van de RES’en is de verankering in het ruimtelijk juridische
kader. De instrumenten van de ruimtelijke ordening (omgevingsvisies, omgevingsplannen) vormen
het kader waarbinnen de plannen van de regio’s vanaf 2022 juridisch verankerd moeten gaan worden. De bestuurlijke en maatschappelijke processen rond die verankering van de RES’en zijn inmiddels gestart. In een aantal gevallen zullen RES’en en provinciaal beleid nog op elkaar
afgestemd moeten worden, voorafgaand aan de juridische verankering. Omdat er nog veel afwegingen en keuzes te maken zijn is het goed voorstelbaar dat het bod bij die concretisering nog
substantieel lager wordt. Goede timing van de processen rond de juridische verankering van de
RES’en en afstemming tussen gemeente, provincie en Rijk is hierbij van groot belang. Het moment
waarop de Omgevingswet in werking zal gaan treden speelt dus een rol bij de uitwerking van de
RES’en en de mate van doelbereik.

Ruimtelijke uitwerking en de relatie met draagvlak
Een ander aandachtspunt is de ruimtelijke uitwerking van de regionale plannen en de relatie met
draagvlak en maatschappelijke participatie. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven zijn de zoekgebieden
vaak globaal afgebakend en ingevuld. In de verdere uitwerking ontstaat er meer zicht op de haalbaarheid van deze plannen en de waarschijnlijkheid van het regionale bod.
Het is echter onzeker hoe de globale afbakening van de plannen uitpakt voor het draagvlak. Het
kan draagvlak verhogend werken – de vage symbolen op de kaart laten meer ruimte open voor
discussie en meer mensen krijgen de gelegenheid zich over de planvorming uit te spreken. Het
kan echter ook draagvlak verlagend werken, als mensen in de regio bij de concretere uitwerking
tot andere gedachten komen. Wat in abstracte termen een goed idee was, kan gaandeweg toch
een brug te ver blijken.
Hoe dan ook, het is van belang om te zorgen voor voldoende participatie in het proces. Regio’s
hebben bij het opstellen van de concept-RES weliswaar veel aandacht voor participatie, maar in
veel gevallen is participatie van bijvoorbeeld burgers pas in een later stadium voorzien. Regio’s geven daarnaast nog zeer beperkt aan hoe zij de participatie bij projecten willen doen. Van belang is
daarbij dat het niet alleen om financiële participatie maar ook en misschien wel vooral om procesparticipatie gaat – die kunnen uiteraard ook gecombineerd worden.
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Netwerkefficiency en regiowensen
De voorkeuren van de regio’s voor zoekgebieden die kunnen worden gebruikt voor het opwekken
van hernieuwbare elektriciteit, blijken lang niet altijd de meest efficiënte oplossing voor het energiesysteem. Het regiobod uit de concept-RES leidt samen met andere ontwikkelingen van vraag of
aanbod van elektriciteit vaak tot een overbelasting van het netwerk veelal op die locaties waar de
capaciteit al relatief laag was. Uitbreiding van de capaciteit van bestaande stations en het ontwikkelen van nieuwe stations in het netwerk kost onder andere ook veel tijd. Er is dus een belangrijke
onzekerheid in ‘de aansluitbaarheid’ van het bod op het energienetwerk. De grote vraag is of het
netwerk overal op tijd klaar kan zijn.
Uit de eerste ronde netimpactanalyses van de regionale netbeheerders bleek al dat de netcapaciteit niet snel genoeg uitgebreid zou kunnen worden om het hoge totaal bod te kunnen accommoderen, nog los van hoge kosten en ruimteclaims. Inmiddels zijn de regionale netbeheerders een
tweede ronde gestart waarbij in overleg met de regio’s wordt gezocht naar biedingen die tot efficientere netwerkoplossingen leiden, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk aan de wensen van de regio
tegemoet kunnen komen. Deze slag naar efficiëntie en haalbaarheid van aansluitcapaciteit legt
echter direct ook beperkingen op aan de mogelijkheden in de ruimtelijke uitwerking van het bod.
Het beperkte aantal ruimtelijke opties en de concretisering van gebieden waar draagvlak nog gezocht moet worden, voegen een extra uitdaging toe aan het maatschappelijke en bestuurlijke proces. Sterker nog, het achteraf inperken van de keuzemogelijkheden die aan het begin zijn gegeven
en waar regio’s politiek veel in hebben geïnvesteerd, is een risico voor het draagvlak van het hele
proces.

Verduurzaming warmtevoorziening en energie-infrastructuur
Parallel, maar in een ander tempo, zal de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving een impact hebben op de energie-infrastructuur. Ook ontwikkelingen in de andere sectoren zijn hierop van invloed. Dit zal in de volgende ronde(s) netimpactanalyses
meegenomen moeten worden. De verwachting is dat de warmtetransitie niet alleen tot een extra
belasting van het elektriciteitsnetwerk zal kunnen leiden, maar ook juist nieuwe mogelijkheden
biedt tot buffering en daarmee meer flexibiliteit zou kunnen opleveren.

Energie, milieu en natuur
Het is soms onduidelijk wat de impact van energie op milieu en natuur is. De onderwerpen milieu
en natuur zijn impliciet onderdeel van het thema ruimtegebruik maar zijn niet door alle regio’s expliciet meegenomen. Regio’s verschillen in de manier waarop deze onderwerpen een plek krijgen
in de concept-RES, en dat is te zien als indicatie van een nog onzekere uitwerking. De Milieueffectrapportages (m.e.r.) die nodig zijn bij de vaststelling van de omgevingsplannen kunnen hierbij helpen. De commissie-MER heeft door middel van een aantal pilots 21 onderzocht hoe een m.e.r. de
regio’s kan helpen bij de realisatie van hun concept-RES. Bij het uitwerken van de rapportages kan
er meer duidelijkheid ontstaan rond dit aandachtspunt.

Samenhang met andere opgaven
Regio’s is gevraagd om bij het opstellen van hun RES zoveel mogelijk een integrale aanpak voor te
staan, en daarbij te kijken naar de samenhang en mogelijke synergie met andere opgaven zoals
klimaatadaptatie, duurzame landbouw en verstedelijking. Regio’s benoemen vaak welke opgaven
in hun regio spelen en verkennen soms de mogelijkheden. Er is ten minste één regio die de RES
vanaf het begin wist te koppelen aan klimaatadapatieopgaven, zoals verdroging. Echter, aan een
werkelijk integrale aanpak zijn de meeste regio’s nu nog niet toe gekomen. Het combineren van
opgaven kost niet alleen meer tijd maar vergt ook intersectoraal werken. Het afstemmen tussen
21
Meer informatie over de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en de pilots die in een aantal regio’s plaats hebben gevonden zijn hier te vinden: https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/regionale-energiestrategie-en-mer-de-resultaten-en
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de verschillende afdelingen van een gemeentelijk organisatie vergroot de complexiteit van het proces en voegt een extra uitdaging toe aan een al krap schema. In het vervolgtraject zal daar wellicht meer tijd en aandacht aan worden besteed.

4.4 Aanbevelingen vervolg RES-proces
Op basis van de analyse voor deze Monitor doen we enkele aanbevelingen voor het vervolgproces
van de RES’en, die ook bij het opstellen van de RES 1.0 kunnen worden meegenomen.

4.4.1 Aanbevelingen voor regio’s
Leer van elkaar
Hoewel er grote verschillen zijn tussen de aanpak en mate van uitwerking van regio’s, zijn er ook
veel overeenkomsten. Van de dertig regio’s is er een groep van tien regio’s die relatief veel ervaring heeft met de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit zonne- en vooral windenergie. Voor
de volgende fase is het van belang om te onderzoeken wat andere regio’s kunnen leren van meer
‘ervaren’ regio’s en vice versa over toepassingen rondom netwerk, ruimtegebruik, organisatievormen en draagvlak.
Bij de hoogte van de biedingen was een tweedeling te maken op basis van de hoogste aandelen
productie uit huidig en pijplijnvermogen van individuele regio’s. Van de 30 regio’s is er een groep
van 10 regio’s die relatief veel ervaring heeft met de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit
zonne- en vooral windenergie. Ze droegen in 2019 ongeveer 8 TWh bij en willen volgens hun concept-RES in 2030 vier keer zoveel bijdragen (ongeveer 32 TWh). De andere twintig regio’s dragen
minder bij maar hebben relatief gezien een hogere ambitie. Zij droegen in 2019 ongeveer 2 TWh
bij en willen die bijdrage meer dan vertienvoudigen tot ongeveer 21 TWh in 2030.

Houd afstemming actief met andere bestuurlijke lagen en belangen
Het gevolg van de regionale aanpak kan zijn dat er voornamelijk gezocht wordt naar decentrale
oplossingen. Voor een deel is dat juist de bedoeling, maar er zijn aspecten die ook op een bovenregionaal, nationaal of zelfs hoger bestuurlijk schaalniveau behartigd kunnen worden zoals rond
landschap, natuur en milieu. In de uitwerking richting RES 1.0 en daarna moeten die meer overkoepelende aspecten ook meegewogen worden bij de inrichting van de decentrale aanpak. Dit vereist dat alle bestuurlijke lagen nog actiever betrokken zijn in het proces.

Organiseer burgerparticipatie
Om draagvlak te krijgen voor de uitvoering van plannen is het van belang dat zoekgebieden niet
alleen technisch tot stand komen, maar het resultaat zijn van een politiek-maatschappelijke afweging. Laat burgers daar op het juiste moment, en zo concreet mogelijk, over meepraten. Ga hierbij
in op diverse onderwerpen die, mogelijk zeer lokaal, issues zijn voor draagvlak. Geef als regio in
de RES duidelijk aan hoe proces- en financiële participatie bij projecten zijn geregeld.

Kijk integraal naar het gas-, elektriciteit-, en warmtenetwerk
Netwerken voor elektriciteit, gas en warmte worden in de energietransitie nog vooral los van elkaar bekeken. Netbeheerders zijn al begonnen met een meer geïntegreerde benadering, waarbij
ook rekening wordt gehouden met elektrificatie in de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector.
Bij een verdergaande energietransitie is het nodig dat alle RES-belanghebbenden zo’n meer geïntegreerde benadering volgen zodat de verschillende energiesystemen elkaar niet in de weg zitten
en waar mogelijk van elkaars ontwikkelingen kunnen profiteren.
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4.4.2 Aanbevelingen voor het Rijk en andere partijen
Houd voor het netwerk rekening met een zowel lage als hoge realisatie van het
totaal bod
De huidige onzekerheid rondom de RES vraagt om voorbereiding op diverse scenario’s. Gezien de
grootte van de bandbreedte van mogelijke realisaties van de RES’en zullen alle partijen, maar
vooral Rijk en netbeheerders, ook rekening moeten houden met een aanzienlijk hogere
hernieuwbare elektriciteitsproductie dan 35 TWh met een groot aandeel zonnestroom.
Tegelijkertijd zal rekening moeten worden gehouden met het scenario dat de hernieuwbare
elektriciteitsproductie minder snel groeit.

Geef bij nadere uitwerking een scherpere omschrijving van de rol van de RSW
Eind 2021 zullen gemeenten hun transitievisies warmte (TVW) moeten hebben vastgesteld. De
TVW’s kunnen richting geven aan de RSW. Op dit moment is het maken van een Regionale
Structuur Warmte (RSW) een procesdoel in de RES. Echter, wat de RSW als concreet resultaat in
een regio kan of zou moeten opleveren boven op de gemeentelijke transitievisies warmte is nog
onvoldoende duidelijk. Het is daarom verstandig dat het Rijk daarop vooruitlopend duidelijkere
processtappen en bijbehorende mijlpalen ontwikkelt waarmee regio’s en gemeenten (richting RES
2.0) aan de slag kunnen en die ook zijn te monitoren. Tot die tijd zal de RSW wel waardevol zijn
maar vooral als verkennend proces.

Verbeter de gegevensbasis voor de monitoring van de kwantitatieve biedingen
De Monitor concept-RES geeft een inschatting van het halen van de doelstelling op nationale
schaal. De mate van waarschijnlijkheid voor het halen van deze doelstelling hangt sterk samen
met het onderdeel van het bod dat nog onzeker is (aandeel ambitie). Vanwege de grote verschillen
in de manier waarop de regionale biedingen zijn opgebouwd is het aandeel ambitie tussen de regio’s op dit moment nog niet goed te vergelijken. Hiervoor zijn concretere afspraken nodig over de
te hanteren definities en gegevens die regio’s gebruiken voor hun RES. Ook vraagt het dat CBS en
RVO de gegevens uit hun landelijke registraties over de productie uit windvermogen en grootschalig zon-PV standaard op (ten minste) regioniveau publiceren. Beide zijn naar verwachting onderdeel van een meerjarig traject.
Prognoses voor hernieuwbare elektriciteitsproductie houden rekening met gemiddelde meteorologische omstandigheden. Als de elektriciteitsproductie uit wind en zonne-energie in de buurt komt
van 35 TWh, dan zijn de jaar-tot-jaarvariaties als gevolg van het weer van de orde van 2 tot 3
TWh of zelfs meer. Bij het opstellen van de doelstelling is hiermee geen rekening gehouden. Als je
wilt vermijden dat dit soort variaties het zicht op het wel of niet halen van de 35 TWh-doelstelling
vertroebelen is het aan te bevelen om de monitoring van doelbereik te doen op basis van meteogenormaliseerde opbrengsten uit wind- en zonne-energie. Het PBL is daar in deze analyse van uitgegaan.
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Bijlage
Huidig, pijplijn en ambitie; productie hernieuwbare elektriciteit
Deze bijlage is een toelichting bij de PBL-raming van hernieuwbare elektriciteitsproductie: hoe zijn
de onderdelen huidig, pijplijn en ambitie geraamd en met welke gegevens? Eerder is in de Systematiek Monitor RES (Matthijsen et al. 2020b, paragraaf 4.2.1) de PBL-aanpak beschreven waarmee het de hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 per regio raamt. Hiervoor is onderstaande
opbouw van het bod gebruikt.
Toekomstige productie (regiobod) = Som van toekomstige productie (2030)
uit huidig opgesteld vermogen en
(1)
uit vermogen met SDE+-beschikking en
(2)
uit vermogen o.b.v. beleidsvoornemen(s)* in de regio (3)
* ‘beleidsvoornemen(s)’ = ambitie.
Op basis van gegevens van CBS en RVO is voor de 30 RES-regio’s en voor totaal Nederland geraamd hoeveel MW grootschalige zon-PV en wind op land over enige jaren naar verwachting zal
zijn opgesteld, en hoeveel GWh elektriciteit daarmee kan worden opgewekt.
Om de productie uit het aandeel ambitie (beleidsvoornemen) af te leiden worden in de Systematiek twee manieren onderscheiden: a) als het regiobod naast een productie totaal ook het (op te
stellen) vermogen specificeert in MW wind en MW zon en b) als het regiobod bestaat uit een productie totaal. Voor de Monitor concept-RES maken we gebruik van de tweede manier, omdat de
meeste regio’s hun bod niet of niet helemaal hebben gespecificeerd in MW wind en zon. Dat betekent dat de berekening van het aandeel ambitie is afgeleid door het totale regiobod (in GWh) te
verminderen met de elektriciteitsproducties uit huidig- en pijplijn-vermogen.

Toelichting op het gebruik van CBS-cijfers – huidig
De CBS-cijfers betreffen vermogens- en productiecijfers voor zon en wind op land in de 30 RESregio’s voor de jaren 2018 en 2019. Deze zijn onverkort overgenomen uit de ‘Maatwerktabel hernieuwbaar op land’ (CBS 2020), met de volgende kanttekeningen:
•
Voor wind op land zijn de genormaliseerde productiecijfers gebruikt; voor zon-PV vermeldt
het CBS alleen niet-genormaliseerde productiecijfers.
•
Voor windenergie in Drenthe, Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg verstrekt het
CBS wel cijfers voor het opgestelde vermogen, maar om redenen van vertrouwelijkheid
geen productiecijfers. Deze productiecijfers zijn door het PBL geschat door het aantal vollasturen 22 zo in te stellen dat de som van de productiecijfers van alle regio’s – dus inclusief
de 3 regio’s die ontbreken in de CBS-tabel – gelijk is aan het totaalcijfer dat het CBS voor
alle regio’s geeft.

Toelichting RVO-cijfers – pijplijn
Om een raming te kunnen maken van de verwachte toename van het vermogen en de productie
van zon (> 15 kWp) en wind op land in de komende jaren, is gebruik gemaakt van gegevens van
RVO.

22 Daarbij is voor Drenthe, Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg een gelijk aantal vollasturen genomen (geen
differentiatie).
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Bij zon-PV gaat het om gegevens uit het bestand met ‘SDE+-projecten in beheer’ die tot en met
de najaarsronde van 2019 zijn beschikt 23:
•
Alleen de projecten die in 2020 of nog niet zijn gerealiseerd, zijn geselecteerd, zodat er
geen dubbeltelling optreedt met de realisatiecijfers van het CBS.
•
Niet al deze projecten zullen gerealiseerd worden: er is een variant met 60 procent realisatie en een variant met 75 procent realisatie berekend. De beide realisatiegraden zijn op
basis van realisaties van SDE-beschikte projecten van de afgelopen 4 jaar.
•
De elektriciteitsproductie is berekend op basis van het beschikte vermogen en het in het
bestand vermelde aantal vollasturen. Dat is voor nagenoeg alle projecten 950 uur 24.
Omdat er ook informatie over de locatie wordt gegeven (gemeentenaam) kunnen totalen per RESregio worden berekend.
Voor wind op land is gebruik gemaakt van het bestand dat aan de basis ligt van de Monitor Wind
op Land 2019 van RVO. Dat bestand geeft per project informatie over het brutovermogen, het te
saneren vermogen en het nettovermogen. Het bestand geeft informatie over de locatie (gemeentenaam) waardoor de projecten kunnen worden toegedeeld aan RES-regio’s. Bij de berekening van
de vermogens- en productiecijfers zijn de volgende keuzes gemaakt:
•
In het Monitor-bestand worden vier projectfases onderscheiden: ‘Bouw in voorbereiding
(SDE+ toegekend)’, ‘Ruimtelijke procedure’, ‘Vergunningenprocedure’ en ‘Voortraject’. Bij
onze raming is alleen de fase ‘Bouw in voorbereiding (SDE+ toegekend)’ in beschouwing
genomen; bij zon-PV worden immers ook alleen projecten met een SDE+-beschikking in
beschouwing genomen.
•
Anders dan het bestand met ‘SDE+-projecten in beheer’ dat voor zon-PV is gebruikt,
neemt de Monitor Wind op Land ook projecten mee waarvoor in de voorjaarsronde van
2020 een beschikking is gegeven. Ook wij hebben deze meegenomen.
•
Volgens de beheerder van het bestand is het vrijwel zeker dat windprojecten met een
SDE+-beschikking uiteindelijk doorgaan. Daarom is gekozen voor een variant met 99 procent realisatie en een variant met 100 procent realisatie.
•
De elektriciteitsproductie van nieuw te plaatsen turbines is berekend op basis van het beschikte vermogen en het aantal vollasturen in 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van een
lijst met (11 verschillende) vollasturen per gemeente (variërend van 2.650 tot 4.050 vollasturen), die gebaseerd is op de indeling van gemeenten in vijf windcategorieën (≥ 8,0
m/s; ≥ 7,5 en < 8,0 m/s; ≥ 7,0 en < 7,5 m/s; ≥ 6,75 en < 7,0 m/s; < 6,75 m/s) 25. Er is
daarbij geen rekening gehouden met turbinespecifieke eigenschappen, zoals turbinehoogte
en rotordiameter. De elektriciteitsproductie van windturbines die gesaneerd gaan worden
is berekend op basis van het vermogen maal 1.800 vollasturen. Volgens informatie (persoonlijke mededeling) van het adviesbureau voor windenergie in Nederland, Bosch & Van
Rijn, is dit globaal gezien het gemiddelde aantal vollasturen van turbines die rond het jaar
2000 zijn geïnstalleerd. De nettoproductie (restproductie) is het verschil tussen brutoproductie en te saneren productie.

Een openbare versie van dit bestand (SDE plus projecten in beheer) is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde/feiten-en-cijfers-sde-algemeen.
Anders dan het openbare bestand bevat het bestand dat wij hebben ontvangen ook een kolom waarin de projecten
zijn toegedeeld naar RES-regio’s.
24 Een beperkt aantal projecten heeft 1.000 vollasturen. Mogelijk zijn dit dubbelzijdige systemen of systemen die met
de zon meedraaien.
25 Zie bijlage 2 van ‘Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 maart 2020, nr. WJZ/
20030806, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het voorjaar van 2020 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020)’
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-14196.html#d17e4015). Een deel van de huidige gemeenten is
een samenvoeging (in 2019) van gemeenten die in 2018 nog als zelfstandige gemeente bestonden, en in die hoedanigheid in de Staatscourant een windcategorie toebedeeld kregen. Als de gefuseerde gemeenten verschillende windcategorieën hadden is de windcategorie van de nieuwe gemeente berekend als het gemiddelde van de windcategorieën
van de ‘oude’ gemeenten.
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Resultaten
De totaalcijfers voor het huidige en te verwachten vermogen en productie in Nederland (pijplijn)
zijn weergegeven in figuur B.1 (zon > 15 kWp) en figuur B.2 (wind op land). Figuur B.3 geeft de
som van de productiecijfers van zon-PV en wind op land. De eerste twee balken in de figuren betreffen de realisatiecijfers volgens het CBS voor de jaren 2018 en 2019. De pijplijncijfers (de derde
en vierde balk) betreffen de naar verwachting te realiseren vermogens- en productiecijfers op basis van cijfers van RVO, bij respectievelijk 60 en 75 procent verwezenlijking van de beschikte zonPV-projecten en 99 en 100 procent verwezenlijking van de beschikte windprojecten. De vijfde en
zesde balk geven de som van de realisatiecijfers voor 2019 en de pijplijncijfers.
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