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Nr. reactie Reactie Antwoord Aanpassing afwegingskader?

1 Indiener geeft aan dat op het Cultuurhuis voldoende ruimte is voor zonnepanelen voor de school en bibliotheek en omgeving. Het college is de indiener erkentelijk voor deze suggestie. Dit is een van de vele mogelijke locaties in gemeente 

Oudewater waar zon op dak te realiseren valt.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

2 Indiener is benieuwd welk aandeel (percentage) de geplande windmolens hebben t.o.v. de zonne-energie. Kleine windmolens (ashoogte maximaal 20 meter) zullen in 2030 naar verwachting van het college ongeveer 5% 

bijdragen. De overige 95% zal opgewekt worden met zonne-energie. Grootschalige windturbines maken geen 

deel uit van de plannen tot 2030.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

3 Indiener geeft aan dat niet alle woningen eigendom zijn van de bewoners. Indiener zou de gemeente willen uitdagen na te denken 

over initiatieven om de eigenaren van deze woningen deel te laten nemen aan het initiatief indien het gaat om zonnepanelen op 

daken. En dat dan graag ook nog kostenneutraal voor de bewoner van het betreffende pand.

Er bestaan reeds verschillende manieren waarop inwoners die geen eigenaar zijn van een pand toch van zonne-

energie kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door een zogenaamd postcoderoosproject te starten. Door deelname 

aan een dergelijk project hebben inwoners zonder eigen dak de kans om te profiteren van zon op dak. Er bestaan 

ook verschillende vormen, zoals het 'Op Rozenmodel' om dit bereikbaar te maken voor inwoners met een smalle 

beurs. Kennis hierover is beschikbaar bij de lokale energiecoöperaties.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

4.1 Indiener hoopt dat we met zijn allen in het Groene Hart een constructieve oplossing kunnen bedenken voor de duurzame energie. 

Indiener hoopt dat betrokkenen ook breed willen kijken hoe we hier met elkaar uit kunnen komen en dat betrokkenen zich hopelijk 

ook verantwoordelijk voelen voor de buurgemeente. 

Het college heeft het afwegingskader ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met alle buurgemeenten. Het college 

maakt in het afwegingskader geen verschil tussen inwoners van Oudewater en inwoners van buurgemeenten als 

het gaat om de voorwaarden voor duurzame energie.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

4.2 Volgens de indiener heeft Oudewater geen enkele mogelijkheid om natuur te beleven. Het ontbreekt er aan een leuk park of bos. Er 

is een prachtig natuurgebied bij Willeskop, waar als het aan de betrokkenen ligt de mega turbines mogen komen. Erg kortzichtige 

gedachte. Hoop op jullie bundelende krachten en verantwoordelijkheid voor samenwerking hierin.

De Klimaatwet schrijft 95% CO2-reductie in 2050 voor. Het realiseren van de bijbehorende hoeveelheid 

hernieuwbare elektriciteit vergt een continu zoekproces. In dat kader stelt het college voor om zone langs Lopik 

als mogelijk zoekgebied voor na 2030 aan te wijzen, waarvoor aanvullend onderzoek benodigd is. Bijvoorbeeld 

naar de mogelijkheid van windenergie, gelet op de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden. Het college 

stelt daarbij ook de voorwaarde dat deze ontwikkeling samen met gemeente Lopik plaatsvindt en dat plaatsing in 

Oudewater enkel in beeld komt als gemeente Lopik de noordelijke lijn uit het rapport 'Energielandschappen 

RESU16' kiest. De aanleg van bos of parken in de Lopikerwaard biedt volgens de Proviciale Commissie 

Leefomgeving Utrecht kansen voor windturbines, maar valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

5 De indiener meldt middels deze mail dat de indiener bezwaar wil maken tegen de plannen om mega windturbines te willen plaatsen 

langs de grens met Lopik. Als bewoner van de Hoenkoopse Buurtweg wil de indiener deze dingen absoluut niet in de achtertuin. Nog 

afgezien van het feit dat dit gebied onderdeel is van het vogelweidegebied en natuurgebied Willeskop én een stiltegebied is, zullen 

de gevolgen voor ons persoonlijk welbevinden absoluut negatief zijn; de schaduw en het geluid van de wieken zal ons woongenot 

zeer zeker verstoren. De indiener verzoekt u met klem ook dít gebied G uit te sluiten van plaatsing van mega windturbines.

Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 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. Zie verder reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

De gemeente heeft advies gevraagd van de GGDrU en de ODRU met betrekking tot geluidshinder.  Zij adviseren 

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 vrijstaande 

woningen en 500-800 meter voor geclusterde woningen te koppelen. Het advies van de GGD en ODRU 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 railgeluid (Janssen 

et al, 2011, Klaeboe 2016). Hoewel er volgens de GGDrU voor geluid van weg- en railverkeer ook een verband 

met andere gezondheidspunten (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 eenduidig 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-

laagfrequente geluid. Voor andere gezondheidseffecten bleek volgens het advies van GGDrU geen eenduidig 

wetenschappelijke bewijs.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

6 De indiener is het niet eens met het voornemen om deze plaats te onderzoeken als mogelijke plek voor grote windturbines. Zo'n 

mooi natuurgebied is er gemaakt bij Blokland, echt mooi in alle seizoenen en het wandelpad langs de Kaai, moeten daar dan 

windmolens komen?  Op een van de weinige plekken waar de horizon nog niet vervuild is? 

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

7 De indiener stelt geen mega windturbines te willen en doet de suggestie om desnoods wat kleinere turbines te plaatsen.        Het is de gemeente onduidelijk wat indiener bedoelt met kleinere turbines. Indien indiener doelt op middelgrote 

windturbines van 150 meter hoog (3 MW) dan zijn er twee keer zoveel nodig als bij plaatsing van een 5,6 MW 

turbine van 240 meter hoog. Indien indiener doelt op kleine windmolens van 20 meter hoog dan zijn er 540 

nodig.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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8.1 De indiener stelt voor de oppervlakte voor zonnevelden niet vast te stellen op 15 maar op 24 ha. Enkele sloten te overbruggen, er 

zijn er nu 5 in het areaal. Door er 2 te overbruggen met zonnepanelen komt er een optimale aanwending voor zonne-energie.

De raad heeft in maart de bijdrage van gemeente Oudewater aan het bod van de Regionale Energie Strategie 

(RES-U16) vastgesteld op 19 GWh met een bandbreedt tot maximaal 28,5 GWh. Het college ziet op dit moment 

geen redenen om de raad een ander voorstel te doen. Het toestaan van het overbruggen van sloten voor 

optimale aanwending voor zonne-energie is niet in lijn met het advies van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit 

en erfgoed MooiSticht m.b.t. het afwegingskader om de oorspronkelijke kavelstructuur beleefbaar te houden (zie 

reactie 40.5). Het college volgt het advies van MooiSticht.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

8.2 Zoals in uw afwegingskader ook is opgenomen, lopen er hoogspanningsleidingen over dit areaal, wellicht is daar een mooie 

combinatie te maken voor de stroomafvoer. Het dichtstbijzijnde serieuze elektriciteitsstation staat op 6 kilometer. De eigenaar van 

de grond te Hekendorp, heeft de bereidheid zijn medewerking te verlenen aan het realiseren van zonneparken op het gemelde 

areaal. Het een en ander voor zolang hij geen andere keuzes heeft gemaakt. De indiener verzoekt u dit in uw afwegingskader als 

prioriteitslocatie op te nemen. 

Het college spreekt in deze fase geen voorkeur uit ten aanzien van individuele initiatieven. In het afwegingskader 

staat beschreven welke zoekgebieden direct open gaan voor initiatieven en in welke zoekgebieden eerst een 

gebiedsproces dient plaats te vinden. Na afloop van dit gebiedsproces beoogt het college de initiatieven te 

selecteren die het best voldoen aan de in het Afwegingskader en gebiedsproces vastgestelde voorwaarden. Dit 

zal gebeuren volgens een tendersystematiek, zoals beschreven in het Stappenplan.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Zone F10 

wordt toegevoegd aan de te 

onderzoeken zoekgebieden ten 

behoeve van de opgave tot 

2030.

8b. In navolging van onze brief dd. 10 mei 2021,  willen we graag ter verduidelijking aangeven dat het concept beleid wat ons betreft 

aangepast dient te worden mbt. tot de openstellingsvolgorde van de aangewezen gebieden.

 

Zoals u kunt zien in onderstaande schets waarbij we de kansenkaart van de verschillende gebieden over het perceel van onze client 

hebben gelegd, valt een deel van zijn perceel in het gearceerde gebied A en een ander deel in het gebied aangeduid als F.  In uw 

concept beleid stelt u dat dat het gebied wat u voornemens bent open te stellen vanaf nu tot 2026 gebied A betreft.  Over de 

openstelling van gebied F geeft u aan dat dit mogelijk pas na 2026 zou worden opengesteld.  Aangezien perceel van onze client in 

beide gebieden valt;  deel in A en deel in F (onder de hoogspanningsleiding en langs het spoor,  verzoeken wij het college om hierop 

het concept beleid aan te passen om een initiatief (uiteraard met goede ruimtelijke onderbouwing) toe te staan in de eerste 

openingsronde. Het toestaan van een initiatief van grondeigenaar die 24 ha bereid is in te dienen zou door de opsplitsing van gebied 

A en F in verschillende fases in de weg staan en daarmee ook de mogelijkheid om deze plek te benutten voor duurzame opwerk.  

Wij zijn van mening dat een zonnepark in gebied A en F een logisch en landschappelijk goed inpasbaar initiatief zou zijn.  Aan de ene 

kant zou het zonnepark grenzen aan spoor infrastructuur, onder de energieinfrastructuur van de hoogspanning een 

energielandschap vormen en als overgang vanuit gebied A een overbrugging creëren van een energielandschap naar vrij zone 

voor/tussen de lintbebouwing. In onze optie dus een logisch plek met zeer goede mogelijkheden voor een passende 

landschappelijke inpassing voor dat gebied. Derhalve vragen we het college om het concept beleid mbt.  de aangewezen gebieden 

en hun openstelling hierop aan te passen. Uiteraard zijn wij bereid dit nader verder toe te lichten en landschappelijke 

inpassingschets/voorstel aan te leveren om dit voor u te visualiseren.

Het college begrijpt de uitdaging die de prioritering in het concept-afwegingskader oproept voor initiatiefnemers 

met posities die gedeeltelijk in zone F10 (hoogspanningsleidingen) en zone A liggen. In combinatie met het 

voorstel om zone B3 toe te voegen aan de zoekgebieden tot 2030 leidt dit tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Zone F10 

wordt toegevoegd aan de te 

onderzoeken zoekgebieden ten 

behoeve van de opgave tot 

2030.

9.1 De indiener wil reageren op het concept afwegingskader van de RES Oudewater. De indiener heeft een melkveehouderij op de 

Hekendorpsebuurt. Op Te onderzoeken ten behoeve van aanbod 2030 staat ons land ingetekend als mogelijke locatie voor een 

zonneveld. Wij staan hier niet negatief tegen over. Ons land loopt tot aan de Ruige Weide. Daar staan geen huizen of andere 

gebouwen die zich zouden kunnen storen aan een zonneweide. Op dit moment hebben wij geen opvolgers voor ons bedrijf. 

Wanneer er gezocht wordt naar een geschikte locatie voor een zonneweide zouden wij daar graag over mee praten.

Het college spreekt in deze fase geen voorkeur uit ten aanzien van individuele initiatieven. In het Afwegingskader 

staat beschreven welke zoekgebieden direct open gaan voor initiatieven en in welke zoekgebieden eerst een 

gebiedsproces dient plaats te vinden. Na afloop van dit gebiedsproces beoogt het college de initiatieven te 

selecteren die het best voldoen aan de in het afwegingskader en gebiedsproces vastgestelde voorwaarden. Dit zal 

gebeuren volgens een tendersystematiek, zoals beschreven in het Stappenplan.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

10.1 De indiener stelt dat er in bijlage 4.6 van het afwegingskader een kaart weergegeven van de bodemdaling en droogte in de 

gemeente Oudewater (Bijlage 1). Deze kaart komt niet geheel overeen met andere kaarten van bodemdaling. De kaart die de 

gemeente Oudewater gebruikt lijkt het meeste op de kaart die de provincie Utrecht in haar visie op bodemdaling (2018) heeft 

gebruikt (bijlage 2). Dit is echter een kaart die minder duidelijk de verschillen naar boven brengt. De legenda van deze kaart 

specifieert minder dan op de nieuwe beschikbare kaarten van de provincie Utrecht. Daarnaast is de kaart in sommige gebieden 

verklaarbaar en aantoonbaar onjuist. Zo is bijvoorbeeld links naast de Dubbele Wiericke een donkerblauw vak. Dat zou betekenen 

dat daar veel bodemdaling zou zijn. Dit komt niet overeen met de andere beschikbare kaarten. En vooral komt dit niet overeen met 

de werkelijkheid. Omdat daar de Dubbele Wiericke loopt, die door slibfunctie in vroeger eeuwen een zwaardere bodem heeft 

gecreëerd, is daar juist sprake van heel weinig bodemdaling. In het NNN-gebied dat aansluit op de Dubbele Wiericke, is zelfs vrijwel 

geen bodemdaling omdat in dat gebied een hoger waterpeil is gecreëerd. 

Het college bedankt indiener voor deze aanvullende informatie. Het college neemt de inbreng van indiener en de 

provinciale kaarten voor bodemdaling als uitgangspunt.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. In het 

Stappenplan wordt de 

gevoeligheid van een perceel 

voor bodemdaling als 

wegingsfactor opgenomen.
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10.2 In bijlage 3 en 4 zijn de kaarten weergegeven die de provincie Utrecht anno 2021 in het bodemdalingsbeleid gebruikt. De kaart van 

bijlage 4 in het meest gespecificeerd. Deze kaart is goed te verklaren. Gebieden langs de: Hollandse IJssel, Lange Linschoten, Enkele 

Wiericke,  Dubbele Wiericke en in kleine mate langs de vroegere wetering van de Ruigeweide hebben door de slibfunctie uit het 

verleden een zwaardere grond. Hierdoor hebben deze gebieden aanzienlijk minder te maken met bodemdaling. In gebied J blijkt dit 

ook uit de praktijk. De grond aan de westzijde (polder Ruige weide) is zwaardere grond dan die in de polder (Papekop) aan de 

oostzijde. Aangezien zowel theoretisch als praktisch de kaart uit bijlage 4 een beter beeld lijkt te geven van de bodemdaling, 

adviseer ik de gemeente Oudewater om deze kaart te gebruiken. De kaart uit bijlage 4 is de kaart die de provincie Utrecht gebruikt 

voor het huidige uitvoeringsprogramma bodemdaling.

Door het gebruik van een verkeerde kaart komt in het afwegingskader niet naar boven dat in de gebieden A en J aan de westzijde 

juist sprake is van de minste bodemdaling. Deze specificatie is zeer van belang aangezien grondgeboden zon een unieke kans biedt 

om het probleem bodemdaling tegen te gaan. Daarom denk ik dat de gebieden A en J moeten worden opgesplitst in Oost en West. 

De grote verschillen in bodemdaling kunnen namelijk niet worden opgemaakt uit het concept-afwegingskader terwijl dit wel een 

belangrijk punt is.

Er zijn inderdaad meerdere kaarten omtrent bodemdaling; de kaart zoals beschreven in de vraag gaat over de 

historische bodemdaling (dus daling in afgelopen tijd); daarnaast is er ook zettingsgevoeligheid, of verwachte 

bodemdaling (https://webkaart.provincie-

utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=14d5c01962474073ad24c6bb858a3d82). De legenda en titel van de 

kaart in de bijlage is misleidend; we passen dat aan naar 'gebieden meer gevoelig voor toekomstige bodemdaling' 

en 'gebieden minder gevoelig van toekomstige bodemdaling.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Zone B3 wordt 

toegevoegd aan de zones waar 

verdiepend onderzoek nodig is 

ten behoeve van realisatie in 

2030.

11.1 De indiener stelt dat de inwoners van de gemeente Lopik tot heden mondjesmaat zijn betrokken bij het opstellen van het 

afwegingskader. Er is een enquête gehouden waarin slechts gekozen kon worden voor waar windturbines zouden kunnen worden 

geplaatst, niet of men wel of niet een windturbine wilde faciliteren. Op 8 april 2021 is een afsluitende inloopavond gehouden. 

Wederom konden de inwoners geen discussie voeren en geen stukken inbrengen, maar er werden vragen via chat voorgelegd aan 

de wethouder. Uit de vele chatreacties bleek dat er geen enkel draagvlak bestond voor windturbines.

De gemeente Oudewater erkent dat inwoners van gemeente Lopik mondjesmaat betrokken zijn. Wel heeft de 

gemeente Lopik een seperaat proces gevoerd, waarin gesproken is met inwoners over een afwegingskader. Het 

afwegingskader is ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met de gemeente Lopik en tot 2030 zijn er geen 

zoekgebieden in de buurt 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.2 De indiener stelt dat het eeuwenoud cultuurlandschap teloor zal gaan en wordt omgevormd naar een soort industrielandschap. Het afwegingskader houdt rekening met de cultuurhistorische waarde door de meest waardevolle gebieden niet 

in te zetten voor energieproductie. Door de toepassing van zonneparken en windturbines te concentreren op de 

minst kwetsbare locaties wordt voorkomen dat het gehele cultuurlandschap wordt belast met de gevolgen van 

energieproductie. Aanvullend stelt het college voor om gebieden voor na 2030 niet in te brengen in RES 1.0. Dit is 

aan het college en de gemeenteraad in die periode.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.3 De indiener stelt dat het plan een aantasting is van een deel van het Groene Hart en daarmee een verstoring van vrije ruimte in de 

Randstad met haar open landschap en weidse uitzichten.

Ook het Groene Hart zal een deel van de energieproductie voor zijn rekening moeten nemen. Door dit af te 

stemmen met buurgemeenten in het Groene Hart wordt de impact op het Groene Hart als geheel beperkt door 

te concentreren op minder kwetsbare locaties. Dit is in lijn met het advies van de Provinciale Adviseurs 

Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.4 De indiener stelt dat het plan een vernietiging van miljoenen insecten en honderden vogels betreft die in botsing komen met 

rotorbladen.

Gemeente wijst de indiener erop dat de gemeente de opgave tot 2030 invult met zon op dak, kleine windmolens 

(max. 20 meter ashoogte) en zonnevelden.. Indien er na 2030 initiatieven voor windturbines zijn die in 

aanmerking willen komen voor een vergunning, moet het maximum aantal vogelslachtoffers per turbine per jaar 

worden berekend. Voor slachtoffers onder vogels moet een ontheffing worden aangevraagd vanwege 

overtreding van de Wet natuurbescherming. Het aantal berekende slachtoffers zal in alle gevallen lager moeten 

liggen dan de 1%-mortaliteitsnorm. Zodoende zijn er, naar verwachting, geen effecten op de gunstige staat van 

instandhouding. Naast aanvaringen van vleermuizen en vogels bij windturbines, zullen er jaarlijks ook vele 

insecten een dodelijke ‘aanvaring’ met windturbines hebben. Verschillende onderzoeken, zowel in binnen- als 

buitenland, wijzen uit dat de insectenpopulaties in veel gebieden achteruitgaan. Er is echter geen enkel 

onderzoek dat windturbines als de hoofdoorzaak van het probleem aanmerkt. De achteruitgang van 

insectenpopulaties was al gaande voordat de eerste moderne windturbines geplaatst werden. Daarnaast wijst 

onderzoek uit dat (moderne) windturbines geen invloed hebben op de lokale insectenpopulaties, deze bevinden 

zich namelijk onder de wieken (tussen 0 en 30 meter hoogte). Windturbines zouden daarom alleen een effect 

hebben voor migrerende insecten. De afname van insectenpopulaties is echter vastgesteld over de hele breedte, 

zowel migrerende als niet-migrerende insecten. Het is daarom onwaarschijnlijk dat aanvaringen met 

windturbines de oorzaak zijn voor de afname van het aantal insecten. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.5 De indiener stelt dat het plan een ernstige aantasting is van het bewonersgeluk. Nieuwe (innovatieve) toepassingen die vaak voortkomen uit de behoeftes van onze maatschappij vragen om 

ruimte en inpassing binnen het landschap en de leefomgeving. Grootschalige opwek van hernieuwbare 

elektriciteit is nodig om invulling te geven aan de duurzame energieopgave die de gemeente heeft vanuit de RES 

en het Klimaatakkoord. Wanneer dergelijke toepassingen worden ervaren als een verslechtering van de kwaliteit 

van de leefomgeving, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het bewonersgeluk. Of dit zo ervaren wordt is 

persoonsgebonden en verschilt per persoon.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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11.6 De indiener stelt dat er inmiddels wetenschappelijk aangetoonde grote negatieve effecten op de menselijke gezondheid die m.n. 

megawindturbines teweeg brengen. Bij dit punt wordt inmiddels het zeer schadelijke laagfrequente geluid van megawindturbines 

onderkend, dat met de wind mee kilometers ver te horen is. Reden waarom o.a. Denemarken inmiddels de afstand tot bewoning 

van minimaal 10 maal de tiphoogte van de rotorbladen aanhoudt. Ervaringen met reeds geplaatste windturbines laten grote 

problemen zien met geluid; reden waarom de raadsleden van de gemeente Midden-Groningen het college in een unanieme motie 

opgedragen hebben de recent geplaatste turbines ’s nachts stil te zetten.

De gemeente heeft naar aanleiding van de door inwoners geuite 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 

eenduidig 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 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader. De 

afstandsnorm voor geclusterde 

woningen wordt aangepast.

11.7 De indiener stelt via berichten in de krant de mogelijkheid tot inzien te hebben vernomen van het Toets en afwegingskader 

Energietransitie Oudewater. Tot ontsteltenis bleek hierin te staan dat op de grens met Lopik vanaf 2030 windturbines toegestaan 

kunnen worden. Het betreft het zogenaamde open landschap zone G bij de Hoenkoopse Buurtweg en het natuurgebied Willeskop. 

Hierover is geen enkel overleg gevoerd met de bewoners aan de Lopikse kant van dit gebied en ook voor de direct-betrokkenen bij 

de energietransitie van Oudewater was dit een volledige verrassing. Wederom worden met de energietransitie inwoners van dit 

land en nu specifiek de inwoners van Oudewater en Lopik door de politiek gepasseerd. Door de lokale invulling van de RES ontstaat 

nu voor de inwoners van Polsbroek en Benschop het risico dat zij ingeklemd komen te zitten tussen windturbines op de Copen en de 

Hoenkoopse Buurtweg/ achter Willeskop. De indiener begrijpt de redenen niet voor deze in het afwegingskader geboden opening 

voor windturbines. Naast de al voor het afwegingskader van Lopik ingebrachte argumenten gelden hierbij naar onze mening nog de 

onderstaande overwegingen.

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. De gemeente Oudewater neemt in het Afwegingskader op dat een 

dubbele rijopstelling ten opzichte van woningen ongewenst is, ook als het inwoners van een naburige gemeente 

betreft. De gemeente Oudewater neemt daarom ook op dat ontwikkeling van windturbines in zone G in 

samenspraak en samenhang met ontwikkelingen in Lopik dient te gebeuren. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.8 De indiener stelt dat er inmiddels 7 CDA fractieleiders uit Lopik en omliggende gemeenten zich tegen windturbines in het Groene 

Hart hebben uitgesproken. De Krimpenerwaard gemeenten hebben besloten windturbines categorisch uit te sluiten, het in de 

Randstad nog zeldzame open landschap te behouden en vol voor zonnepanelen te gaan. De insteek daar is zelfs dat de volledige 

energiebehoefte uit zonnepanelen op daken behaald kan worden en dat pas daarna wordt gekeken naar zonnepanelen op land (o.a. 

langs de N210). Ook dat de waarschijnlijke regeringspartijen op kernenergie gaan insteken, waarmee energiezekerheid wordt 

geborgd met nul CO2-emissie. En daarnaast dat vele, ook groene, partijen willen stoppen met het door blijven duwen van 

megalomane windturbines zonder te luisteren naar de kiezers. Dat dit leidt tot escalaties is inmiddels al zichtbaar in de Noord-

Holland, Noordoostpolder, Drenthe, IJburg, Hoeksche Waard, enz. enz.

De gemeente neemt deze opmerking ter kennisname aan, maar wijst erop dat de gemeente Oudewater vanuit de 

RES de opgave heeft meegekregen om meer hernieuwbare energie op te wekken. De gemeente wil hierover 

graag zelf de regie houden en stelt daarom het afwegingskader op. De gemeenteraad heeft om diezelfde reden 

vastgelegd hoe groot de bijdrage aan de RES is tot 2030. De raad van Oudewater heeft daarbij vastgelegd dat de 

opgave tot 2030 wordt ingevuld met zon op dak, kleine windmolens (maximaal 20 meter ashoogte) en 

zonnevelden. Kernenergie is een landelijke keuze en valt buiten het kader van dit afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.9 De indiener stelt dat in het afwegingskader van de gemeente Oudewater voor het plaatsen van de windturbines na 2030 iedere 

onderbouwing ontbreekt. Op de kaart van het Afwegingskader wordt het ingetekende gebied D gedefinieerd als open landschap dat 

waardevol is en dus niet geschikt voor windturbines. Vervolgens wordt het gebied G open gesteld voor windturbines. Het enige 

argument hiervoor is dat dit het grensgebied met de gemeente Lopik vormt. Terwijl gebied G deel uitmaakt van hetzelfde open 

landschap als D.

De keuze voor gebied G als zoekgebied voor wind na 2030 komt overeen met de denkrichtingen uit het rapport 

"Energielandschappen RESU16". Wind in deze zone is mogelijk in samenspraak met gemeente Lopik en enkel als 

de noordelijke lijn uit het rapport "Energielandschappen RESU16" gekozen wordt. Een dubbele rijopstelling, 

waarbij het lint in buurgemeente Lopik aan beide zijde een rij windturbines krijgt is naar mening van het college 

van Oudewater ongewenst. Zie ook reactie 4.2, reactie 11.0 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.10 De indiener stelt dat gebied G een stiltegebied en rustgebied voor vele soorten watervogels, holenbroeders en weidevogels is. 

Daarnaast is deze zone parallel aan de houtkade een belangrijke migratieroute én foerageergebied voor diverse soorten 

vleermuizen. Beide soortgroepen zullen ernstig worden bedreigd door de rotorbladen. Ook geluid en knipperlicht werken 

verstorend. De windturbines zijn geprojecteerd dicht langs de eeuwenoude houtkade. Een gebied met veel bomen, een ecologische 

verbindingszone voor veel dieren en juist daarom door de gemeente Lopik uitgesloten van het plaatsen van windturbines. 

Daarnaast omvat de strook G ook het natuurgebied Willeskop, waar met veel geld een groot rust- en foerageer gebied voor met 

name watervogels is ingericht. Dat laat eens te meer zien met welke willekeur gebied G is gekozen om open te stellen voor 

windturbines, weliswaar na 2030.

De keuze voor gebied G als zoekgebied voor wind na 2030 komt overeen met de denkrichtingen uit het rapport 

"Energielandschappen RESU16". Wind in deze zone is mogelijk in samenspraak met gemeente Lopik en enkel als 

de noordelijke lijn uit het rapport "Energielandschappen RESU16" gekozen wordt. Een dubbele rijopstelling, 

waarbij het lint in buurgemeente Lopik aan beide zijde een rij windturbines krijgt is naar mening van het college 

van Oudewater ongewenst. De door indiener genoemde zaken zoals vogels, vleermuizen en stiltegebieden 

leveren volgens de provinciale omgevingsverordening geen harde restricties op, maar zorgen voor aanvullende 

eisen aan windturbines. In de provinciale omgevingsverordening zijn enkel Natura2000 gebieden, 

ganzenrustgebieden en stadsrandzones uitgesloten voor windturbines.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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11.11 De indiener stelt dat er geen enkele berekening ten grondslag ligt aan het feit waarom windturbines na 2030 nodig zouden zijn. 

Indicaties voor de energiebehoefte van Oudewater leren eerder dat met zonnepanelen op daken van huizen en industriële 

gebouwen en goed inpasbare zonnevelden langs bestaande infrastructuur ook na 2030 nog groeimogelijkheid geeft. Oudewater 

heeft voor alle andere gebieden ingezet op de zonneladder.

De verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving is dat de vraag naar elektriciteit tussen 2030 en 2050 

een factor 2 tot 3 hoger zal worden. Ook de Regionale Energie Analyse uit 2018 laat zien dat de regionale vraag 

naar elektriciteit na 2030  groeit. Of dat na 2030 reden geeft tot extra wind op land is van vele factoren 

afhankelijk, waaronder landelijke keuzes ten aanzien van wind op zee, kernenergie en import van energie. Ook 

technieken die nu in Nederland nog in de kinderschoenen staan, zoals aardwarmte en energie-opslag, kunnen 

effect hebben op de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.12 De indiener stelt dat conform de RES uitgangspunten het niet verplicht is om nu al na te denken over invulling van de 

energietransitie ná 2030. Wel is het zo dat als eenmaal een gebied in een afwegingskader opengesteld wordt, het nauwelijks meer 

mogelijk wordt om dit ongedaan te maken en de focus van energieontwikkelaars erop gericht zal zijn. Bovendien kan een dergelijke 

aanwijzing binnen RES-U16 worden aangegrepen om stagnaties bij andere gemeenten op te lossen. Denk hierbij aan het massale 

verzet in omliggende gemeenten zoals Renswoude, De Bilt, Bunnik, De Ronde Venen etc. waar duizenden inwoners al petities 

hebben ondertekend tegen windturbines en gemeenteraden daarvan inmiddels afzien. Ook de gemeente Montfoort heeft recent te 

kennen gegeven vooralsnog niet mee te werken aan plaatsing van windturbines in het zoekgebied A12, maar eerst de 

mogelijkheden van zon verder te onderzoeken.

In de handreiking RES is regio's gevraagd om een bod voor 2030 met een doorkijk naar 2050. Het college stelt de 

raad voor om enkel de zoekgebieden tot 2030 in te dienen voor RES 1.0. De Europese en nationale 

klimaatdoelstellingen eindigen niet in 2030, maar vergen een continue zoekproces. De keuze om andere 

zoekgebieden open te stellen is aan een volgende raad.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.13 De indiener stelt dat er over gebied G geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met inwoners van Oudewater, laat staan van Lopik. 

Derhalve is ook geen enkele inbreng vanuit de bewoners mogelijk geweest.

Gebied G is tijdens de inloopavonden van september/oktober 2020 gedeeld met inwoners. Zie ook reactie 4.2, 

reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.14 De indiener roept u namens onze vele honderden bezorgde Lopikse inwoners op om het huidige afwegingskader te beperken tot 

2030, dan wel bij handhaving van een doorzicht na 2030 de huidige locatie voor windturbines uit het Afwegingskader te halen.

Het college van Oudewater ziet het Klimaatakkoord en de energietransitie als een ontwikkelopgave. De opname 

van de zone langs de gemeentegrens bij Lopik voor wind na 2030 past daarbij. Het college van Oudewater is van 

mening dat een eventuele openstelling van dit zoekgebied enkel in samenspraak met gemeente Lopik kan. Ook is 

het enkel mogelijk als de noordelijke lijn uit het rapport "Energielandschappen RESU16" gekozen wordt. Een 

dubbele rijopstelling, waarbij het lint in buurgemeente Lopik aan beide zijden een rij windturbines krijgt is naar 

mening van het college van Oudewater ongewenst. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.15 De indiener stelt dat het prachtige Groene Hart geen win(d)gewest is. Ook is het de vraag hoe de energietransitie er de komende 

jaren uit gaat zien, waarbij ongetwijfeld alternatieve energiebronnen na 2030 beschikbaar komen. Indien u toch kiest om een 

doorzicht na 2030 in het Afwegingskader op te nemen, baseer de toekomstige energiebehoefte op basis van nog meer 

zonnepanelen op industriële- en bewonersdaken op basis van stimulering en subsidies. Subsidies waarvoor een veel kleiner bedrag 

nodig zal zijn dan de benodigde miljoenen subsidies die nu de (buitenlandse) eigenaren van energiemaatschappijen voor 

windturbines opstrijken. Het restant kan worden gevonden met goed in het oude cultuurlandschap inpasbare zonnevelden. Er hoeft 

hiertoe nauwelijks tot geen landbouwgrond te worden opgeofferd. In onze groep zijn landschapsdeskundigen en mensen met een 

Natuur en Milieu - achtergrond vertegenwoordigd die hierbij graag willen meedenken.

Windenergie is technisch haalbaar en op dit moment is het één van de goedkoopste manieren om duurzame 

energie op te wekken. Het is aannemelijk dat windenergie de aankomende jaren één van de belangrijkste 

technieken zal zijn om te kunnen voorzien in de behoeften vanuit de energietransitie. Het klopt dat het 

onmogelijk is om met honderd procent zekerheid te zeggen welke (mogelijk nieuwe) technieken in 2030 

technisch en financieel haalbaar zijn. Daarom is het afwegingskader, net als de RES, geen statisch document. Het 

kan periodiek worden aangepast. Daarnaast wijst de gemeente erop dat zij zon op dak (kleine windmolens en 

kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik) de hoogste prioriteit geeft binnen het afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

11.16 De indiener wil u meegeven dat u zich als gemeenteraad niet onder druk gezet hoeft te voelen om toch maar in te stemmen 

omwille van tijdsdruk. De bewoners van Lopik hebben vertrouwen in u, waar u nu het belangrijkste besluit van uw politieke leven 

zult nemen voor toekomst, geluk en gezondheid van de inwoners van uw buurgemeente en uiteraard voor uw eigen gemeente, 

waar uzelf en uw familie ook deel van uitmaken.

Het college neemt kennis van deze oproep aan de gemeenteraad. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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12 De indiener stelt dat Nederland zich doelen heeft gesteld in het kader van het Klimaatakkoord voor Windenergie op zee, en 

Duurzame-Energie-op-Land. De doelstellingen voor wind op land en zon op land worden gezamenlijk ingevuld binnen het RES 

programma (Regionale Energiestrategie). Inmiddels zijn er zoveel vergunningen en subsidietoekenningen afgegeven voor 

windmolens op land, dat we de 2030 doelstelling voor Wind op Land al hebben gerealiseerd. Additionele windenergie kan geheel 

worden ingevuld op zee. In het kader van het Noordzee-akkoord is al voldoende ruimte vrij gemaakt voor de gehele Nederlandse 

windambitie tot 2050 (42 GW). Maar volgens het PBL is er op onze Noordzee zelfs ruimte voor 76 GW wind, dat voorziet in het 4-

voudige van de huidige elektriciteitsbehoefte. Ook een verhoging onlangs van de doelstelling 2030 met extra 10 GW wordt door 

onze Minister al geheel op de Noordzee geplaatst. Daar waait het vaker, harder en de windturbines zijn veel groter. Wind-op-zee is 

inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie. Het kleine potentieel van wind op land is hiermee slechts 5% van wat op de 

Noordzee goedkoper kan, en daar zonder hinder. Wat gemeenten nu overwegen binnen hun gemeentegrenzen kan met gemak 

bijgeplaatst worden op de Noordzee. Er is geen enkel argument meer om windturbines op land te plaatsen. We exporteren tomaten 

en importeren Mercedessen. Waarom moeten we dan wel per gemeente zelfvoorzienend zijn in kWh uit windparken op land? Het is 

in goede ruimtelijke ordening soms beter om te stellen dat er in een gemeente geen te verantwoorden locatie voor een windpark 

mogelijk is. Nadelen voor omwonenden en het landschap wegen niet op tegen de mogelijkheden op onze Noordzee. We 

ondersteunen de energietransitie en er is nu een betere optie. Nu wij de klimaatakkoord doelstellingen voor wind-op-land hebben 

gehaald, is het nu het juiste moment om te komen tot een energiestrategie op nieuwe inzichten. NLVOW pleit dan ook voor een 

moratorium voor wind-op-land. Wij roepen u daarom op om per direct geen vergunningen meer af te geven voor windturbines op 

land. Door op zee ruim baan te geven aan de energietransitie behouden we een leefbare omgeving voor onszelf en onze kinderen. 

De daar behaalde Certificaten van Oorsprong van groene energie kunnen ten goede komen van gemeenten en regio’s.

De raad van gemeente Oudewater heeft op 11 maart besloten de bijdrage voor 2030 voor Gemeente Oudewater 

in te vullen zoals in de zonneladder, met zon op dak, kleinschalige windmolens en één of meer grondgebonden 

zonneparken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

13.1 De indiener stelt dat stichting Landgoed Linschoten begrijpt dat de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs van invloed gaat 

zijn op de leefomgeving, maar juist gezien de grootsheid van deze opgave is een zorgvuldig proces met inspraak, overleg en 

voldoende ruimte voor bezinning noodzakelijk. Het Groene Hart en de omgeving van Landgoed Linschoten is namelijk niet enkel 

bijzonder, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar en onvervangbaar. Het landgoed is daarbij uniek vanwege de hoge kwaliteit van het 

landschap met zijn zichtassen, natuurwaarden en vele monumenten. Gezien de vele grote opgaven die de komende jaren in het 

landelijk gebied spelen, is Stichting Landgoed Linschoten zich ervan bewust dat er acties noodzakelijk zijn om zo de toekomstige 

problemen het hoofd te kunnen bieden. Ondanks dat we bij deze ontwikkelingen niet moeten doorschieten in conservatisme, moet 

het ook niet zo zijn dat er als gevolg van politieke druk keuzes worden gemaakt die geen maatschappelijk draagvlak kennen. Dit is en 

blijft voor de samenwerkende gemeenten behorende tot de Lopikerwaard, waaronder de gemeente Oudewater, een 

aandachtspunt.

Het college van Oudewater onderschrijft het belang van samenwerking en afstemming met inwoners en 

buurgemeenten bij de uitwerking van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Beide is gebeurd en zal blijven 

gebeuren. In het Stappenplan staat beschreven op welke wijze inwoners en andere belanghebbenden betrokken 

worden bij de verdere uitwerking van de voorwaarden aan initatieven per zoekgebied.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

13.2 De indiener stelt dat in het Concept Afwegingskader staat opgenomen dat in het gebied nabij de grens bij Lopik in de toekomst 

wellicht ruimte is voor de plaatsing van grote windturbines op het grondgebied van de gemeente Oudewater. Om een goed beeld te 

krijgen wat de visuele landschappelijke impact van grote windturbines kan zijn, bieden de visualisaties van de gemeenten Montfoort 

en Utrecht aangaande de realisatie van windmolens langs de A12 een goed kader. Uit deze visualisaties blijkt dat de 

landschappelijke impact van windturbines en de wijze waarop deze het open en karakteristieke landschap va n het Groene Hart en 

Landgoed Linschoten aantasten groot is. Juist doordat het Concept Afwegingskader laat zien dat er meer dan voldoende 

alternatieve mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken, kunnen wij niet anders concluderen dan dat de realisatie van 

deze grote windturbines binnen de gemeente Oudewater ongewenst is en wij derhalve tegen deze ontwikkeling zijn.

Het college van Oudewater ziet het Klimaatakkoord en de energietransitie als een ontwikkelopgave. De opname 

van de zone langs de gemeentegrens bij Lopik voor wind na 2030 past daarbij. Het college van Oudewater is van 

mening dat een eventuele openstelling van dit zoekgebied enkel in samenspraak met gemeente Lopik kan. Ook is 

het enkel mogelijk als de noordelijke lijn uit het rapport "Energielandschappen RESU16" gekozen wordt. Ook is 

aanvullend ontwerpend onderzoek nodig naar de landschappelijke voorwaarden. Het college adviseert de raad 

om deze keuze aan een volgende raad te laten, zodat die op basis van de ontwikkelingen op dat moment een 

goede keuze kunnen maken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

13.3 De indiener stelt dat een ander onderdeel dat beschreven wordt in het Concept Afwegingskader de mogelijkheden betreft 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, zorgt er niet al voor dat ze 

landschappelijk en ruimtelijk gezien gemakkelijker inpasbaar zijn. Ook kunnen ze onderdeel worden van het landschap en hierin 

opgaan. Voor het verkrijgen van een homogeen landschappelijk beeld in de regio moet het beleid wel aansluiten bij andere 

gemeenten binnen de regio. Dit wordt ook voorgesteld in de verschillende studies die zijn uitgevoerd binnen de landschappelijke 

inpassing van grootschalige duurzame energie binnen de regio en het Groene Hart. Dit betekent dat het beleid van de gemeente 

Oudewater op enkele punten gewijzigd zou moeten worden, zo:

- Zouden er geen 2 windmolens per perceel gerealiseerd mogen worden, maar maximaal 1;

- Zou de maximale ashoogte geen 20 meter bedragen, maar 15.

Deze afweging voor kleine windmolens is nu al reeds gemaakt in het bestemmingsplan "Landelijk gebied 

Hekendorp en Papekop". Een gelijkluidende regeling zal ook worden opgenomen in het nog in procedure te 

brengen bestemmingsplan "Landelijk gebied Oudewater en Willeskop". 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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13.4 De indiener stelt dat Stichting Landgoed Linschoten de mening deelt dat de kleine windmolens kunnen worden toegepast in de 

gebieden, zoals deze in het Concept-Afwegingskader worden voorgesteld, 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).

Deze afweging voor kleine windmolens is nu al reeds gemaakt in het bestemmingsplan "Landelijk gebied 

Hekendorp en Papekop". Een gelijkluidende regeling zal ook worden opgenomen in het nog in procedure te 

brengen bestemmingsplan "Landelijk gebied Oudewater en Willeskop". 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

13.5 Een ander onderdeel dat beschreven wordt in het Concept Afwegingskader betreft de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

zonnevelden in het buitengebied . Dit ziet de Stichting Landgoed Linschoten binnen de daartoe door de gemeente aangemerkte 

gebieden als een goed alternatief, mits:

- alle initiatieven onderworpen worden aan een landschappelijke toets en zonnevelden enkel worden toegestaan mits ze goed 

landschappelijk worden ingepast;

- indien noodzakelijk en landschappelijk toelaatbaar de zonnevelden middels beplanting aan het oog worden onttrokken.

Voorwaarde van aan het oog onttrekken is in het open copelandschap naar mening van het college niet altijd de 

juiste keuze. De beplanting volgt juist vaak de richting copelandschap. Het is aan initiatiefnemers om een passend 

landschappelijk ontwerp in te dienen. De gemeente zal dit ontwerp toetsen en daarbij het advies van MooiSticht 

betrekken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

13.6 De schriftelijke reactie van Stichting Landgoed Linschoten op het Concept Afwegingskader is dat:

- de landschappelijke, visuele en ruimtelijke impact van de grootschalige windturbines langs de grens met Lopik te groot is en 

realisering hiervan een negatief effect heeft op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groene Hart en 

Landgoed Linschoten in het bijzonder;

- secuur moet worden omgegaan met de realisatie van kleinschalige windenergie en de windturbines landschappelijk goed worden 

ingepast, waarbij ervoor gezorgd wordt dat in de regio een homogeen beeld ontstaat. Enkel op deze wijze kan de landschappelijke, 

visuele en ruimtelijke impact van de kleinschalige windturbines worden verkleind . Dit betekent dat de hoeveelheid windturbines en 

de maximale ashoogte moeten worden afgestemd met de omliggende gemeenten;

- de realisatie van zonnevelden binnen de daartoe aangemerkte gebieden akkoord is, mits de zonnepanelen goed landschappelijk 

worden ingepast en waar nodig door beplanting aan het oog worden onttrokken.

Voor grootschalige windturbines zie reactie 13.2, voor kleine windmolens zie 13.3 en 13.4, voor de 

landschappelijke inpassing van zonnevelden zie reactie 13.5.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

14 De indiener stelt dat het bewonerscomité Zuidzijderpolder inmiddels een kleine 1000 bewoners van de gemeente Lopik 

vertegenwoordigd. Over het Lopiks Afwegingskader zijn wij in gesprek met de Lopikse raad en betreffende wethouder.

Onlangs vernamen wij dat in het Afwegingskader van Oudewater windmolens na 2030 toegestaan zouden worden aan de Lopikse 

grens. Wij hebben u hiertoe een schrijven doen toekomen namens vele honderden direct betrokken bezorgde bewoners. Inmiddels 

begrepen wij dat de besluitvorming binnen Oudewater al heel snel is gepland en bewoners daarmee geheel buiten spel dreigen 

komen te staan.

De indiener verzoekt een afspraak met een kleine afvaardiging van onze kant in te plannen voorafgaand aan uw besluitvorming. Wij 

begrepen na telefonisch contact dat de betreffende wethouder deze taak tijdelijk heeft overgedragen. Ons is niet bekend aan wie, 

maar uiteraard betreft ons verzoek een afspraak met de huidige portefeuillehouder.

Zie reactie 3.2 en 13.2. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.1 Aanvaard de energietransitie als een mogelijkheid om als gemeenschap verantwoordelijk te willen zijn voor de eigen 

energievoorziening (“wees goede voorouders”) en aanvaard de notie dat uitstel en gebrek aan ambitie bijdragen aan verdere 

klimaatverandering. Politieke wilskracht en daadkracht zijn essentieel, evenals het bewerkstelligen van draagvlak en initiatieven bij 

burgers en ondernemers.

Het college neemt kennis van deze oproep ten aanzien van de benodigde houding ten aanzien van de 

energietransitie en klimaatverandering.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.2 De indiener vindt dat de duurzame-energieambitie van de gemeenten Lopik, IJsselstein, Oudewater en Montfoort voor 2030 moet 

worden bepaald op 55% van de doelstelling voor 2050 (landelijke- en EU-ambitie). 

Indiener verwart de doelstelling voor CO2-reductie met de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit. Landelijke 

en Europese doelstellingen voor CO2-reductie zijn niet één op één te vertalen naar een opgave voor 

hernieuwbare elektriciteit in gemeente Oudewater. Met een inzet op 50-75% hernieuwbare elektriciteit in 2030 

levert gemeente Oudewater haar bijdrage aan de nationale doelstelling om 70% groene stroom te bereiken in 

2030.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.3 De indiener stelt voor dat de gemeente heel veel werk maakt van ondersteuning van energiebesparing bij burgers en bedrijven om 

daarmee de energiebehoefte tot een minimum te reduceren.

Energiebesparing valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.4 De indiener stelt dat technieken niet al op voorhand uitgesloten moeten worden en dat er een afgewogen mix moet komen van nu 

beschikbare energiedragers (zon, wind, warmte, opslag).

De raad heeft tot 2030 een afgewogen mix van beschikbare elektriciteitsdragers gekozen. Hierbij is groter 

gekeken dan Oudewater en afstemming gezocht met de Lopikerwaard gemeenten. Warmte valt buiten het kader 

van dit Afwegingskader. De keuze om energie-opslag toe te voegen aan een project is aan initiatiefnemers.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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15.5 De indiener stelt dat u open ogen en oren moet hebben voor diegenen die maatregelen als pijnlijk ervaren en compenseer 

daarvoor. Doe dat in goed overleg met betrokkenen.

Wij zijn van mening dat het aan initiatiefnemers is om met omwonenden en anderen die maatregelen als pijnlijk 

ervaren tot oplossingen te komen. Het Stappenplan Afwegingskader biedt handvatten om dit vorm te geven.

Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe planologisch regime nadeliger wordt ten opzichte van het 

eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat een omwonende daardoor schade, in de vorm van 

waardevermindering van het onroerend goed, leidt. Waardevermindering kan zich voordoen wanneer sprake is 

van een vermindering van het woon- en leefgenot, of wanneer nieuwe planologische beperkingen worden 

gesteld aan het gebruik of de bouwmogelijkheden van het onroerend goed. Voor het bepalen 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 Tegemoetkoming in schade’ van de Wet ruimtelijke ordening een aparte procedure. Een 

onafhankelijke adviseur (of in sommige gevallen een commissie) beoordeelt dan per individueel verzoek of er 

sprake is van planschade en of deze voor tegemoetkoming in aanmerking komt. Wanneer de verzoeker recht 

heeft op een tegemoetkoming in de planschade keert de gemeente deze uit. De initiatiefnemer is vervolgens 

verplicht de uitgekeerde planschade aan de gemeente te vergoeden als dit is vastgelegd in de anterieure 

overeenkomst. Overigens moet opgemerkt worden dat inkomensderving en/of waardedalingen van onroerend 

goed geen aanleiding vormen om af te zien van verlening van de omgevingsvergunningen voor een windpark of 

zonneveld.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.6 De indiener stelt voor maatregelen te plannen in nauwe samenspraak met bewoners en andere betrokkenen; zorg voor minimaal 

50% lokaal eigendom, zeggenschap en verdeling van de opbrengsten.

Wanneer een van de landschappelijke zones wordt opengesteld voor een grootschalig project zal er eerst een 

gebiedproces worden doorlopen met de inwoners van de betreffende zone. Zie de bijlage Stappenplan voor meer 

informatie over dit proces. Om te voorkomen dat alleen de lasten en geen lusten van grootschalige projecten bij 

de omgeving terecht komen wordt er daarnaast gestreefd naar 50% lokaal eigendom op projectniveau. Hiervoor 

geldt een inspanningsverplichting, wat door de gemeente zal worden beoordeeld. 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.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.7 De indiener stelt dat er voor een duidelijke meerjarenplanning en -agenda moet worden gezorgd zodat initiatiefnemers en 

toekomstige eigenaren weten waaraan ze toe zijn.

Het college is van mening dat een gebiedsproces zijn eigen dynamiek kent, waarbij niet op voorhand een vaste 

planning op valt te leggen aan het moment waarop het gebiedsproces resultaten dient op te leveren.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

15.8 De indiener stelt dat er integraal moet worden gedacht. Zoek mogelijkheden voor het integreren van energiemaatregelen met 

maatregelen op het gebied van woningbouw et cetera.

Het college neemt akte van uw voorstellen, deze liggen grotendeels buiten de reikwijdte van het afwegingskader. 

Binnen de wettelijke normen zoekt gemeente Oudewater naar integratie van energiemaatregelen met andere 

opgaven.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

16 De indiener stelt dat er over een tal van zaken goed is nagedacht en binnen de grenzen van Oudewater is goed gekeken naar allerlei 

aspecten. Het denken lijkt echter op te houden bij de gemeentegrenzen. Aan de Lopikse kant ligt bijvoorbeeld één van de laatste 

twee stiltegebieden van Utrecht, een weidevogelgebied etc. Het is toch volstrekt ongeloofwaardig om dat niet in te tekenen en dan 

te doen alsof die grens een zoekgebied is voor grootschalige windturbines?

Het college heeft het Afwegingskader ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met alle buurgemeenten. Het 

ingetekende zoekgebied voor grootschalige windenergie valt samen met de denklijnen uit het rapport 

"Energielandschappen RESU16". Stilte- en weidevogelgebieden zijn volgens de provinciale omgevingsverordening 

geen harde uitsluitingsgronden voor windturbines. Wel kunnen er in dergelijke gebieden aanvullende eisen 

gesteld worden aan initiatieven.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

17.1 In het concept afwegingskader wordt geen doelstelling voor de gemeente Oudewater genoemd. Wij nemen aan dat de doelstelling 

van 38-96 GWh wordt aangehouden, zoals afgesproken met de andere Lopikerwaard gemeenten. Is deze aanname juist? Indien 

deze aanname juist is, onderbreekt de onderbouwing hoe de gemeente dit denkt te halen door in eerste instantie alleen in te zetten 

op zon op daken en zon langs het spoor. Indien de gemeente zich bewust is van het feit dat hier ook grootschalige zonnevelden of 

windmolens voor nodig zijn, adviseren wij de gemeente nu al gebieden open te stellen waar plaats is voor dergelijke projecten. 

Ervaring leert dat de doorlooptijd van dergelijke projecten aanzienlijk veel tijd in beslag neemt. Indien op 1 januari 2025 alle 

vergunningen verleend moeten zijn voor de  doelstelling (zoals afgesproken in RES verband) moet zo spoedig mogelijk begonnen 

worden met dergelijke initiatieven. Wij willen de gemeente aanraden de 2 landschapszones die in fase 2 van de voorkeursvolgorde 

zitten, per direct open te stellen voor initiatieven. De landschappelijke zones uit  fase 3 van de voorkeursvolgorde kunnen dan 

doorschuiven naar fase 2 en onderzocht worden voor  de doelstelling tot 2030. Dit is noodzakelijk omdat uit ervaring blijkt dat niet 

alle initiatieven uiteindelijk ook de eindstreep halen. De gemeente moet een overprogrammering in haar beleid opnemen, om 

uiteindelijk aan haar doelstelling te voldoen.

De gemeenteraad van Oudewater heeft op 11 maart besloten over de hoogte van de bijdrage aan het bod van de 

regionale energiestrategie RES-U16 en de daarvoor in te zetten elektriciteitsmix. Het college ziet op dit moment 

geen reden om de raad voor te stellen af te wijken van dit raadsbesluit. De ruimtelijke kwaliteit van en de 

behoefte aan landbouwgrond in Oudewater maken dat het college geen reden ziet voor de door indiener 

bepleite versnelling. De voorgestelde zoekgebieden en het aantal initiatieven dat zich in de schriftelijke 

reactieronde bij de gemeente kenbaar heeft gemaakt laat zien dat er meer belangstelling is voor het realiseren 

van projecten dan waar de raad toe heeft besloten. Daarmee is de beoogde overprogrammering reeds aanwezig.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

17.2 De indiener stelt dat in het concept afwegingskader staat dat de gemeente de draagkracht van de landschapszones inzichtelijk gaat 

maken. Wanneer is de gemeente van plan dit onderzoek te doen? En wanneer zijn deze resultaten te verwachten?

Door middel van ontwerpend onderzoek zullen voor voorgestelde locaties verkenningen worden uitgevoerd 

voordat besluiten worden genomen over definitieve plaatsing.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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17.3 De indiener vraagt hoe de gemeente van plan is om het proces om tot 50% lokaal eigendom te komen te 

faciliteren.

Zoals aangegeven in bovenstaand antwoord hebben initiatiefnemers een inspanningsverplichting om te proberen 

50% lokaal eigendom te realiseren. Dit is een inspanningsverplichting omdat het juridisch niet mogelijk is om 

initiatiefnemers te verplichten tot het realiseren van lokaal eigendom. Wel wordt door de gemeente beoordeeld 

of er aan deze inspanningsverplichting wordt voldaan. Daarnaast heeft de gemeente in de bijlage Stappenplan 

een checklist opgesteld voor projectvoorstellen van grootschalige energieprojecten, waar het 

investeringsaandeel dat initiatiefnemers openstellen voor de omgeving een belangrijk onderdeel van is. 

Projectvoorstellen worden gescoord op deze checklist en alleen voorstellen die een hoge score halen komen in 

aanmerking voor het starten van een vergunningenprocedure. Tenslotte wijst gemeente erop dat tijdens het 

gebiedproces ook nog aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan de ontwikkeling van een 

grootschalig project in een betreffende zone.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

17.4 De indiener stelt dat onder de algemene voorwaarden voor zon wordt genoemd dat op bodembederf gelet moet worden, in het 

bijzonder in zones waar sprake is van bodemdroogte en/of waar de bodemecologie onder druk staat. Zonnevelden kunnen hier juist 

ook een positieve invloed op  hebben (doordat geen gebruik meer wordt gemaakt van landbouwtechnieken en de bodem onder 

zonneparken ecologisch ontwikkeld kan worden). Wordt hier ook rekening mee gehouden in de afwegingen van de gemeente?

Het klopt dat zonnevelden in bepaalde gevallen ook een positieve invloed kunnen hebben op de bodem. 

Voorwaarde hiervoor is dat het zonneveld wordt gerealiseerd op gronden die voorheen gebruikt werden voor 

intensieve landbouw en dat het een zonneveld met een zuid-georienteerde opstelling betreft, waarbij voldoende 

ruimte onder en tussen de panelen wordt behouden. In de bijlage bij het afwegingskader werd dit positieve 

effect reeds beschreven, in het afwegingskader zal deze nuance worden aangebracht door een kleine tekstuele 

toevoeging.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

17.5 De indiener wil de gemeente graag wijzen op een idee dat de indiener samen met een inwoner van Oudewater heeft om een 

zonneveld te ontwikkelen van 24 hectare,  dat voldoet aan alle randvoorwaarden uit het afwegingskader. Deze oppervlakte is nodig 

om de kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet op te kunnen brengen. Op dit moment vallen de percelen deels in een zone 

die direct opengaat en deels in een zone die onderzocht gaat worden voor 2030. Graag gaan wij met omwonenden en de gemeente 

in gesprek hoe dit idee verdere invulling kan krijgen, om zo een optimale bijdrage te leveren aan de doelstelling van de gemeente, 

lokaal eigendom en de draagkracht van het landschap niet te overbelasten.

Het college spreekt in deze fase geen voorkeur uit ten aanzien van individuele initiatieven. In het afwegingskader 

staat beschreven welke zoekgebieden direct open gaan voor initiatieven en in welke zoekgebieden eerst een 

gebiedsproces dient plaats te vinden. Na afloop van dit gebiedsproces beoogt het college de initiatieven te 

selecteren die het best voldoen aan de in het afwegingskader en gebiedsproces vastgestelde voorwaarden. Dit zal 

gebeuren volgens een tendersystematiek, zoals beschreven in het Stappenplan.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

18.1 De indiener heeft de stukken gelezen over het opwekken van duurzame energie in de komende jaren. Mijn indruk is dat er goed 

wordt nagedacht over dit vraagstuk, kaders worden gebruikt en de zorgen en ideeën van bewoners serieus worden meegenomen. 

De indiener is voorstander om zoveel mogelijk te faciliteren vanuit de gemeente bij het aanbrengen van zonnepanelen op daken, op 

nieuwbouw van huizen en bedrijfsgebouwen, dus ook bij de uitbreiding van Tappersheul. Geef geen bouwvergunningen af zonder 

zonnepanelen bijvoorbeeld. En het aantrekkelijk maken om op bestaande daken te plaatsen, bijv. met renteloze leningen en 

incentives vanuit de gemeente. De indiener vindt dat we zuinig moeten zijn met ons landschap en natuur. De ruimte om deze te 

gebruiken voor windturbines en zonnepanelen velden zou ik echt doodzonde vinden. Als er windmolens moeten komen op land, zet 

ze dan langs snelwegen en kleine uitvoeringen langs treinrails. En plaats zonnepanelen velden vooral op taluds langs snelwegen, 

maar gebruik a.u.b. geen natuur hiervoor, omwille van flora en fauna. 

Het college neemt akte van suggesties van indiener. Het college is van mening dat er vanuit de rijksoverheid 

voldoende incentives in de vorm van laagrentende leningen, subsidies en anderszins beschikbaar zijn om 

zonnepanelen te realiseren. Het college wil wel samen met de netbeheerder kijken hoe zon op dak tegen de 

laagst mogelijke maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden. Kleine windmolens tot 20 meter ashoogte wil 

het college toestaan voor eigen gebruik. De keuze voor grote windturbines is aan een volgende raad, die kan 

besluiten op basis van de feiten en ontwikkelingen op dat moment. De gemeente Oudewater sluit Natura2000 

gebieden uit als locatie voor zonnevelden en windturbines.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

18.2 Het valt de indiener op dat elders in Nederland windturbines op land worden gezet t.b.v. energie voor datacenters. Subsidie voor 

energieverslindende industrie is niet waar we heen moeten willen met elkaar. Hiervoor mist de indiener de kaders in de energie 

transitie en zou veel meer afgedwongen moeten worden voordat er een windmolen geplaatst wordt.

De door indiener gevraagde kaders voor subsidie aan energie-intensieve industrie vallen buiten de reikwijdte van 

het afwegingskader en buiten de reikwijdte van de bevoegdheden van de gemeente Oudewater. Het college 

deelt de mening van indiener dat inzet op energiebesparing wenselijk is.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

18.3 De indiener mist een paragraaf over energie innovatie zoals geothermie en waterstof. Volgens de indiener moeten we verder 

vooruit kijken en niet blijven hangen in wind en zon op land. 

Het Afwegingskader richt zich voor nu op de technieken die volgens de "handreiking RES" gebruikt kunnen 

worden voor 2030. Nieuwe technieken, zoals geothermie, kunnen hier een plaats in krijgen zodra duidelijk is wat 

de mogelijkheden zijn in Oudewater. De mogelijkheden voor geothermie hangen sterk samen met de keuzes voor 

de warmtetransitie. Waterstof is geen energiebron en valt daarmee buiten de reikwijdte van het Afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

19.1 De indiener stelt blij te zijn dat nu in het afwegingskader is opgenomen dat gemeente Oudewater geen windmolens groter dan 20 

mtr. wil tot 2030. En dat gekozen wordt voor zonnepanelen op daken en mocht dat niet genoeg zijn met zonnevelden.

Het college neemt akte van uw mening en wijst er op dat het college hiermee handelt volgens het besluit van de 

raad op 11 maart 2021.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

19.2 De indiener maakt zich wel zorgen over de keuze voor grote windturbines in de samenwerking Lopikerwaard. Langs de A12 en bij 

Lopik is toch kort bij. Bezint eer ge begint. Als ze er eenmaal staan krijg je ze ook nooit meer weg. En het heeft veel impact op de 

woon- en leefomgeving. Je gaat ze overal zien in het mooie open landschap, 250 mtr. hoog is gigantisch. Die staan nog nergens op 

land in Nederland, behalve 1 op de Maasvlakte. Wat de gezondheidsrisico's zijn is nog helemaal niet duidelijk. Gewoon niet doen en 

het is ook helemaal niet nodig. 50% van de eigen energiebehoefte voor Oudewater opwekken in 2030 kan met alleen 

zonnepanelen. Liefst alleen op alle daken. Gebruik daar al die subsidie voor.

Bovendien is het goed mogelijk dat er in 2030 inmiddels al andere mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken. De 

ontwikkelingen gaan snel. Laten we voorkomen dat Nederland straks een groot openlucht klimaatpark wordt, waarin we geweldig 

voldoen aan het klimaatakkoord, maar waarin het woon- en leefklimaat en de gezondheid is opgeofferd.

Zie reactie 4.2, reactie 11.6, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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19.3 De indiener heeft ook een punt van zorg betreft de eventuele zonnevelden op de veenweide. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de 

bodemdaling onder die panelen? Het zal er warm onder worden en er zal weinig groeien. Of het waterpeil moet omhoog zodat de 

grond natter is. Wat zijn de gevolgen daar weer van als voedingsbodem voor ongedierte, muggen etc. Wordt hier vooraf eerst nog 

onderzoek naar gedaan?

Door bodemdaling kunnen bepaalde gebieden minder geschikt worden voor hun huidige agrarische functie en 

daardoor eerder in aanmerking komen voor de opwek van zonne-energie. Als dit gecombineerd kan worden met 

vernatting (het verhogen van de grondwaterstand) kan dit de de bodemdaling juist helpen tegengaan. De zones 

die in aanmerking kunnen komen voor grootschalige zonne-energie worden nader onderzocht voordat deze 

kunnen worden opgengesteld. Ook wordt voor deze zones een gebiedsproces georganiseerd waarin de 

geschiktheid van de betreffende zone (en specifieke locaties binnen deze zone) wordt bepaald.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

20 De indiener is bezig met de ontwikkeling van een zonneweide bij een grondeigenaar.

Het betreft een project met een opbrengst van een kleine 30 MW/h met huidige panelen. Graag komt de indiener in gesprek om dit 

te bespreken en te onderzoeken of de locatie in combinatie met andere projecten in de buurt, kans van slagen heeft.

Het college spreekt in deze fase geen voorkeur uit ten aanzien van individuele initiatieven en gaat niet in overleg 

met initiatiefnemers totdat de raad het afwegingskader heeft vastgesteld. In het afwegingskader staat 

beschreven welke zoekgebieden direct open gaan voor initiatieven en in welke zoekgebieden eerst een 

gebiedsproces dient plaats te vinden. Na afloop van dit gebiedsproces beoogt het college de initaitieven te 

selecteren die het best voldoen aan de in het afwegingskader en gebiedsproces vastgestelde voorwaarden. Dit zal 

gebeuren volgens een tendersystematiek, zoals beschreven in het Stappenplan.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

21.1 Ik nam kennis van de (bijna) Raadsbrede steun voor het geamendeerde raadsvoorstel ‘Bijdrage Regionale energiestrategie U16’. 

Hiermee wil ik je als burgemeester van harte feliciteren. Vooral vanwege dat (bijna) raadsbrede Natuurlijk gelden mijn felicitaties 

m.b.t. het raadsbesluit ook de wethouders, in het bijzonder portefeuillehouder Bas Lont. 

Het college dankt indiener voor waardering richting college. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

21.2 Wellicht ten overvloede nog een tip voor wethouder Lont. Nu het gaat erom gaat dat evt. zonneparken bij voorkeur worden 

gesitueerd in polders met de meeste bodemdaling, is het raadzaam om als leidraad te nemen wat de provincie zegt over de 

bodemdaling in Oudewater (zie de kaart op blz. 74 van de Provinciale Omgevingsvisie, bijgevoegd). Daarop is te zien dat de 

bodemdaling in de polders Papekop en Diemerbroek bijna 1 cm per jaar is (lichtere veengrond, HTr); dat is ca tweemaal zo hoog is 

als in de polders Hekendorp en Ruige weide. 

Er zijn inderdaad meerdere kaarten omtrent bodemdaling; de kaart zoals beschreven is in de vraag gaat over de 

historische bodemdaling (dus daling in afgelopen tijd); daarnaast is er ook zettingsgevoeligheid, of verwachtte 

bodemdaling (https://webkaart.provincie-

utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=14d5c01962474073ad24c6bb858a3d82). De legenda en titel van de 

kaart in de bijlage is misleidend; we passen dat aan naar 'gebieden meer gevoelig voor toekomstige bodemdaling' 

en 'gebieden minder gevoelig van toekomstige bodemdaling.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot verduidelijking van de 

kaarten omtrent bodemdaling 

en toevoeging van zone B3 

(noorkant polder Diemerbroek

22 De indiener stelt dat bij de laatste inspraakavond werd vastgesteld dat Oudewater voorlopig niet zou beginnen aan groot wind, is 

het begrijpelijk om hierover wel iets op te nemen in het afwegingskader. De tegenstand mag echter wel wat meer uitgesproken zijn. 

Nu worden er erg veel openingen voor grote windturbines gelaten.

De vervolgens genoemde minimum afstand tot bebouwing van tenminste 300 tot 500 meter is niet acceptabel. 

Dit is amper 2 keer de tiphoogte van de voorgestelde turbines met tiphoogte van 250 meter. De genoemde afstand van 500 meter is 

ook in contrast met de opmerking in de paragraaf ‘Betrokkenheid Bewoners (P28) een norm van tienmaal de tiphoogte wordt 

genoemd. Vanuit de rijksoverheid lees ik een norm van minimaal 12 keer rotor diameter voor slagschaduw en kom je al snel ronde 

de 1200 meter uit ( www.windenergie.nl en 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Slagschaduw%20en%20windturbines.pdf ).  De norm in het buitenland varieert 

tussen de 4 en 10 keer de tiphoogte (https://www.nwea.nl/kb/minimumafstand-tussen-windturbines-en-woningen/ ).  Hiermee 

varieert de afstand voor turbines met tiphoogte van 250 meter tussen de 1000 en 2500 meter. In alle gevallen is dit ruim meer dan 

de 500 meter die nu genomen wordt. 

 Omdat vooral ’s nachts het geluid nog verder hoorbaar is ( tussen de 3 tot 5 km) zou overal in het afwegingskader in de toekomst 

ten minste de afstandsnorm voor bebouwing van minimaal 10 keer de tiphoogte van een grote windturbine aangehouden moeten 

worden.

 De indiener wil graag in die zin een correctie van het huidige concept.

De genoemde afstand van 10 maal de tiphoogte komt uit hoofdstuk 3 waarin niet-ruimtelijke ondewerpen zoals 

participatie worden besproken. De gemeente hecht er waarde aan dat burgers binnen deze afstand betrokken 

worden bij het te doorlopen participatieproces. Deze afstand staat geheel los van de minimumafstanden die 

moeten worden aangehouden ter beperking van geluidshinder.

De interpretatie van de indiener van de norm uit de Activiteitenregeling milieubeheer is onjuist. De 

Activiteitenregeling milieubeheer (RARIM, 2007) meldt in artikel 3.12 dat een windturbine voorzien moet zijn van 

een automatische stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor 

zover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter (12D) 

bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan 

optreden.

Deze 12RD afstand verwijst naar de afstand rondom windturbines waarbinnen woningen en andere gevoelige 

objecten beschermd worden tegen normoverschrijdende slagschaduw met behulp van een automatische 

stilstandvoorziening. Daarbuiten is dergelijke bescherming niet verplicht. De 12RD afstand is geenszins te 

beschouwen als een minimumafstand tot woningen.

Voor geluidseffecten van windturbines zie reactie 11.6.

Dezer reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

23.1 De indiener tekent hierbij bezwaar aan tegen de bouw van windmolens en het plaatsen van zonnevelden in onze prachtige polder 

waar we genieten van de rust, het uitzicht en alle soorten vogels.

De gemeente neemt akte van uw bezwaar, maar wijst erop dat grootschalige opwek van hernieuwbare 

elektriciteit nodig is om invulling te geven aan de duurzame 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. 

Windturbines en zonnevelden zijn technieken die op dit moment technisch en financiëel het meest haalbaar zijn.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

23.2 De indiener stelt voor dat de gemeente inzet op het stimuleren van eigen energievoorzieningen d.m.v. het plaatsen van 

zonnepanelen op alle daken van zowel particulieren als bedrijven en veestallen. Er is nog veel winst te behalen. Hierdoor kunnen 

zeer vele energiegebruikers voorzien in hun eigen energiebehoefte en over geproduceerde energie terug leveren aan het net.

Het plaatsen van zonnepanelen op daken is als eerste prioriteit aangemerkt. Hiermee kan echter nog niet in de 

de volledige bijdrage van Oudewater aan de regionale energiestrategie worden voorzien. Aanvullend zijn daarom 

ook andere locaties aangewezen voor zonnevelden. Kleine zonnestroominstallaties (<15 kilowattpiek, ongeveer 

30-50 panelen) tellen volgens de nationale afspraken uit de Handreiking RES niet mee voor de bijdrage van 

gemeente Oudewater.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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23.3 De indiener stelt dat het wenselijk is dat men inzet op het opwekken van energie middels kernreactoren, kernfusie en waterstof. De door indiener genoemde oplossingen maken geen deel uit van de mogelijkheden die genoemd worden in de 

nationale afspraken uit de Handreiking RES en vallen buiten de reikwijdte van het afwegingskader. De gemeente 

Oudewater kent ook geen locaties waar volgens de landelijke overheid kerncentrales gebouwd mogen worden. 

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Groene waterstof vergt extra zonnevelden of zelfs 

windturbines.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

23.4 De indiener stelt dat er voldoende ruimte en wind is op zee voor het plaatsen van windmolens, als deze worden gebruikt voor de 

energiebehoefte van particulieren.

In het Klimaatakkoord is reeds afgesproken om sterk in te zetten op windenergie op zee. Echter is ook op de 

Noordzee de ruimte beperkt, doordat rekening moet worden gehouden met andere belangen zoals ecologie, de 

scheepvaart en visserij. Daarnaast zal de zeebodem niet overal geschikt zijn om windturbines te plaatsen. 

Daarom is in het Klimaatakkoord, naast wind op zee, ook een belangrijke rol voor hernieuwbare energie op land 

afgesproken. Om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken zijn op dit moment meerdere bronnen nodig 

waarbij zowel wind op zee als zon en wind op land nodig zal zijn. Deze doelstellingen hebben niet slechts 

betrekking tot het energieverbruik van particulieren.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

23.5 De indiener stelt dat men reclame maakt voor het plaatsen van windmolens op zee waardoor duizenden huishoudens van energie 

kunnen worden voorzien. De indiener is alleen bang dat veel van deze opgewekte energie wordt gebruikt voor energie slurpende 

datacenters en andere grootverbruikers. En dit alles met subsidie van Nederland, lees belastinggeld opgebracht door de 

Nederlandse bevolking. 

De gemeente neemt akte van uw stelling. Het gebruik van energie en het landelijke subsidiebeleid vallen buiten 

de reikwijdte van het afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

23.6 De indiener stelt zelf energie op te wekken met zonnepanelen wat meer dan voldoende energie is om in zijn/haar eigen 

elektriciteitsverbruik te voorzien.

Het college prijst indiener voor zijn inspanning. De opgave voor Oudewater komt echter voort uit het 

Klimaatakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit op land. Deze 

staan los van de vraag of individuele inwoners in hun eigen elektriciteit voorzien, maar streven ten minste 70% 

hernieuwbare elektriciteit in 2030 na. Daarvan wordt het grootste deel gerealiseerd met wind op zee, een klein 

deel door kleine zonnedaken (kleiner dan 15 kilowattpiek), het restant wordt verdeeld over 30 regio's.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

24.1 De indiener heeft in een reactie op een eerdere versie van het conceptafwegingskader zijn/haar teleurstelling uitgesproken over de 

gebrekkige onderbouwing van voorkeuren en de geringe hardheid van uitgangspunten en criteria. De indiener  moet helaas 

vaststellen dat het aangepaste concept daarin weinig verbetering heeft gebracht. Het stuk grossiert in termen als “bij voorkeur”, “zo 

veel mogelijk”, “zou moeten”, “niet onevenredig”. De indiener begrijpt dat er ruimte moet bestaan voor afweging, maar op deze 

manier kan het alle kanten op. Nog steeds heb heeft de indiener de indruk dat sterk naar een bepaalde uitkomst wordt toe 

geredeneerd. En nog steeds acht ik het gevaar groot dat uiteindelijk niet de gemeente, maar initiatiefnemers de regie bepalen. De 

indiener had gehoopt dat dit een robuust kader zou worden, maar wat ik zie is een omlijsting van een slap soort elastiek. De 

indiener ziet de toekomstige ontwikkelingen dan ook met de nodige zorg tegemoet. 

Zoals de indiener zelf aangeeft is het nodig dat er ruimte blijft om maatwerk toe te passen voor concrete 

initiatieven. Dankzij dergelijke formuleringen blijft het bij een specifiek project op een specifieke locatie mogelijk 

om een belangenafweging te maken die het meest passend is. Daar worden de bewoners van het betreffende 

gebied bij betrokken, tijdens het zogenaamde gebiedsproces dat wordt georganiseerd zodra er een zone wordt 

opengesteld. Tijdens dit gebiedsproces worden de voorwaarden waar specifieke projecten aan moeten voldoen 

verder aangescherpt en kunnen additionele voorwaarden worden gesteld.

De gemeente beoordeelt uiteindelijk of er wordt voldaan aan de voorwaarden van het afwegingskader (en 

eventuele aanvullende voorwaarden die voortkomen uit het gebiedsproces).

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

24.2 De indiener stelt dat de mens centraal moet staan. Het afwegingskader laat zien dat het een heel gepuzzel is om uiteindelijk te 

komen tot de vaststelling van een concrete locatie. Veel belangen en waarden spelen een rol. Soms zijn die bovendien strijdig en 

ook nog eens moeilijk tegen elkaar af te wegen. Daarom is het wenselijk om een bepaalde rangorde aan die waarden en belangen 

toe te kennen. Naar de opvatting van de indiener zou absoluut aan de top van de hiërarchie moeten staan, het belang van bewoners 

en recreanten bij een zo min mogelijk verstoorde beleving van de woon- of recreatieomgeving. Weidsheid is kernwaarde. Het is 

evident dat het veenweidegebied zijn landschappelijke aantrekkelijkheid ontleent aan het open weidse karakter. Een kwaliteit die 

zowel door bewoners als door recreanten hoog wordt gewaardeerd. Gelukkig hebben de meeste Oudewaterse polders hun 

openheid sinds de ontginningen zo’n 1000 jaar geleden goed kunnen behouden. Dat moeten we zo houden! Daarom moeten 

zonnevelden, die met een oppervlakte van 10-15 ha en een hoogte van 1,5 tot 2,5 meter een uiterst storend element kunnen zijn, 

uitsluitend worden toegelaten op plaatsen waar ze het weidse zicht over de polder niet verstoren. Locatie en inrichting moeten ook 

zodanig zijn gekozen dat hinder door reflectie van zonlicht wordt voorkomen. 

De indiener verzoekt u in het afwegingskader op te nemen dat grootschalige zonnevelden alleen worden aangelegd op plaatsen 

waar deze de weidsheid van de polder niet aantasten en geen hinderlijke reflecties geven.

De openheid van het landschap is reeds meegenomen in de afweging om te komen tot de zoekgebieden in het 

afwegingskader. Vóór openstelling van een zone voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit door 

zonnevelden zal daarnaast aanvullend onderzoek plaatsvinden en wanneer een zone eenmaal wordt opengesteld 

zal een gebiedsproces worden doorlopen met bewoners van de betreffende zone. Tijdens deze aangelegenheden 

worden de voorwaarden waar specifieke projecten aan moeten voldoen verder aangescherpt en kunnen 

additionele voorwaarden worden gesteld. Mogelijke hinder door de reflectie van licht op zonnepanelen is bij 

moderne zonnepanelen zeer beperkt als gevolg van speciale coatings waarvan de panelen worden voorzien.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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24.3 De indiener stelt dat zoekgebieden moeten worden verruimd. Op veel plaatsen, ook in polders die in het afwegingskader niet zijn 

aangewezen als zoekgebied, zijn grote stukken polder door aanwezige lintbebouwing geheel of nagenoeg geheel aan het zicht 

onttrokken of met beperkte voorzieningen aan het zicht te onttrekken. Dat geldt bijv. voor de zeer diepe polder Linschoten en 

Snelrewaard en de polder Diemerbroek. Maar ook delen van de Hekendorpse polder, de Ruige Weidse polder tussen Ruige Weidse 

weg en het spoor, de Papekopper polder westelijk van de Tureluur en het gebied tussen Opweg en de Enkele Wiericke, bieden 

goede mogelijkheden om zonnevelden nagenoeg buiten zicht aan te leggen. 

Er zijn ook plaatsen waar een begroeide kade een scheiding vormt tussen polders. Een zonneveld dat wordt aangelegd tegen zo’n 

kade verstoort sowieso het doorzicht niet, want dat verhindert de kade al. Een goed voorbeeld is de Lange Linschoter- of 

Broekkade, die de scheiding vormt tussen de polders Noord Linschoten en Diemerbroek. In het concept-afwegingskader zou een 

aantal van genoemde gebieden eventueel pas in de periode 2030-2050 voor zon in ogenschouw worden genomen. De indiener acht 

dat een onnodige en onwenselijke inperking van de mogelijkheden om zonnevelden te realiseren en acht die fasering ook strijdig 

met het uitgangspunt lasten en kansen evenredig over het hele buitengebied van Oudewater te verdelen.

De indiener verzoekt gezien het prioritaire belang van uitzichtplaatsing van zonnevelden en het belang van een evenredige verdeling 

van lusten en lasten, verzoek ik u het aantal zoekgebieden voor de periode tot 2030 uit te breiden met de gebieden die nu staan 

genoemd voor onderzoek in de periode 2030-2050.

De gemeente Oudewater heeft zich gecommiteerd aan een bijdrage van maximaal 19 GWh hernieuwbare 

elektriciteitsopwek aan de RES. Overschrijding van deze hoeveelheid voor grootschalige zonnevelden is alleen 

mogelijk middels een raadsbesluit. Indien de raad hiertoe zou besluiten is er een maximale bijdrage gesteld van 

28,5 GWh hernieuwbare elektriciteitsproductie. Deze maximale hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan de 

productie van 2 zonnevelden van ca. 10 hectare in omvang. In zijn algemeenheid geldt dat zonnevelden kleiner 

dan 10 ha. in Nederland geen haalbare businesscase hebben. In het afwegingskader is hiermee rekening 

gehouden door de drie zones (zone A, zone B3 en zone J) die hiervoor het meest wenselijk worden geacht, aan te 

merken als nader te onderzoeken zones voor één of twee grootschalige zonnevelden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

24.4 De indiener stelt dat bodemdaling een criterium moet zijn. Het Klimaatakkoord gebiedt regio’s niet alleen om bij te dragen aan een 

verminderde CO2-uitstoot door winning van wind- of zonne-energie te bevorderen, maar ook door de oxidatie van veengronden 

terug te dringen. Dat laatste kan alleen door het veen te vernatten. In dat licht is het te begrijpen dat het afwegingskader voorkeur 

uitspreekt voor aanleg van zonnevelden in polders waar vernatting de meeste CO2 winst oplevert (de zgn. koppeling). De snelheid 

van bodemdaling is daarbij als indicator voor die winst gehanteerd. 

In het kader wordt echter ook onderkend dat die koppeling nog niet zo eenvoudig is te realiseren, onder meer omdat hiervoor een 

apart peilbeheer noodzakelijk is. Gezien die praktische bezwaren ziet de indiener dan ook niet gebeuren dat deze maatregel in de 

eerste fase wordt geëffectueerd. De indiener stelt daarom voor die koppeling pas te leggen voor projecten die zijn voorzien in de 

periode na 2030.

Aanleg van zonnevelden op vernatte percelen vóór 2030 lijkt onwaarschijnlijk. De indiener verzoekt u daarom het criterium van 

bodemdaling voor de eerste fase te laten vervallen en de selectie van zoekgebieden voor zon hierop aan te passen. 

Op landelijk niveau zijn CO2 uitstoot door landgebruik en de opwek van hernieuwbare elektriciteit niet 

gekoppeld. Het college stelt voor om deze koppeling wel te maken en deelt de mening van indiener dat deze 

koppeling tot 2030 niet realiseerbaar is niet. Juist de polders die het college tot 2030 op het oog heeft zijn deels 

gevoelig voor bodemdaling. Het college wil de projecten tot 2030 bij voorkeur realiseren in die delen van de 

zoekgebieden waar sprake is van grote gevoeligheid voor bodemdaling. Het college handhaaft daarom de 

koppeling.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

24.5 De indiener stelt dat er rekening met bodemdalingsgevoelige gebieden niet correct zijn. Bij de aanwijzing van gebieden met relatief 

sterke bodemdaling heeft u onder meer de Hekendorpse polder aangewezen. Dit moet een dwaling zijn, immers deze polder wordt 

gekenmerkt door een toplaag met hoog kleigehalte; daardoor is de oxidatie van veen en daarmee ook de bodemdaling relatief 

gering.  Dat de hele polder tussen Hollandsche IJssel en Ruige Weidseweg één polderpeil heeft, laat overtuigend zien dat er ook 

geen verschil is in bodemdaling tussen de zuid- en noordzijde van deze polder.  Overigens is ook niet in te zien waarom de 

Linschoter- en Snelrewaardse polder, zoals u stelt, minder bodemdalingsgevoelig zouden zijn dan de Hekendorpse polder. Al deze 

polders hebben vóór de ontginning in gelijke mate aan overstroming van de Hollandsche IJssel blootgestaan en hebben daarom een 

gelijkaardige toplaag van klei. De meest  bodemdalingsgevoelige gebieden in Oudewater – want zonder kleitoplaag - liggen in de 

polders Papekop en Diemerbroek en Ruige Weide, waar de slibaanvoer bij overstroming van Hollandsche IJssel, Lange Linschoten en 

Oude Rijn indertijd het geringst is geweest. Het kaartje 4.6 is dan ook onjuist. Voor een correct beeld van de 

bodemdalingsgevoeligheid verwijs ik u naar een provinciale kaart.

Gezien voorgaande verzoekt de indiener u de Hekendorpse polder in een bij te stellen afwegingskader niet langer te kwalificeren als 

bodemdalingsgevoelig. 

Er zijn inderdaad meerdere kaarten omtrent bodemdaling; de kaart zoals beschreven is in de provinciale 

omgevingsvisie gaat over de historische bodemdaling (dus daling in afgelopen tijd); daarnaast is er ook 

zettingsgevoeligheid, of verwachtte bodemdaling (https://webkaart.provincie-

utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=14d5c01962474073ad24c6bb858a3d82). De legenda en titel van de 

kaart in de bijlage is misleidend; we passen dat aan naar 'gebieden meer gevoelig voor toekomstige bodemdaling' 

en 'gebieden minder gevoelig van toekomstige bodemdaling. De mogelijke bodemdaling is ook afhankelijk van de 

dikten van de veenlagen in de ondergrond, de functies die op het gebied drukken. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader. De kaarten 

in de bijlagen worden wel 

verhelderd.
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24.6 De indiener stelt dat het bewonersbelang voorop moet staan. Zoals bij zonnevelden spelen ook bij de discussie over windmolens 

vele belangen een rol. De indiener stelt vast dat er bij de locatiekeuze een zekere voorkeur bestaat voor aansluiting bij aanwezige 

infrastructuur of landschappelijke lijnen. Net als bij de zonnevelden acht de indiener dat visuele aspect niet het grootste belang is. 

Op enige afstand daarvan zijn die immers niet meer zichtbaar, anders dan de immens hoge windmolens zelf. Van primair belang 

voor de locatiekeuze acht ik ook in dit geval het belang van de bewoners. En die hebben het meest last van het geluid. Windmolens 

zouden dan ook uitsluitend buiten hoorafstand van huizen moeten worden geplaatst, ook voor de lage frequenties. Een afstand van 

500 m, die u als richtlijn hanteert is daarvoor volstrekt ondermaats. Met instemming heeft de indiener gelezen dat plaatsing van 

windmolens pas wordt overwogen voor de periode na 2030. De indiener ziet niet in waarom het dan nodig is nu al een voorkeur 

voor de locatie uit te spreken.

De indiener verzoekt u de locatievoorkeur voor windmolens niet in dit afwegingskader op te nemen.

Mocht u daar toch aan vast willen houden dan verzoek u waarborgen op te nemen dat ze buiten hoorafstand van woningen worden 

geplaatst.

Windenergie is technisch haalbaar en op dit moment is het één van de goedkoopste manieren om duurzame 

energie op te wekken. Het is aannemelijk dat windenergie de aankomende jaren één van de belangrijkste 

technieken zal zijn om te kunnen voorzien in de behoeften vanuit de energietransitie. Daar komt bij dat er vaak 

een lange periode van plannen vooraf gaat aan de bouw van een windpark. Daarom is het goed om nu al vooruit 

te denken. Toch is het afwegingskader, net als de RES, geen statisch document. Het kan periodiek worden 

aangepast, bijvoorbeeld als er andere (bij voorbeeld nieuwe) technieken het punt bereiken dat ze technisch en 

financieel haalbaar worden.

De vuistregelafstand van 500 m is afgeleid van de wettelijke geluidsnorm voor windturbines (47 dB Lden). 

Wanneer aan deze norm wordt voldaan is er sprake van voldoende bescherming tegen windturbinegeluid, 

inclusief laagfrequent geluid. Desondanks besluit de gemeente Oudewater naar aanleiding van deze reactie en 

advies van de GGD om aanvullende (bovenwettelijke) voorwaarden te stellen bij geclusterde woningen 

(woonkernen). 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 voor geclusterde woningen een nog lager geluidsniveau van 42 dB Lden te 

ambiëren.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader. De kaarten 

in de bijlagen worden wel 

verhelderd.

25.1 De indiener stelt in grote lijnen  waardering te hebben voor het afwegingskader. Ons bedrijf steunt de beleidsmatige 

uitgangspunten die genoemd zijn rond de ontwikkeling van zonneparken. De zonneladder,  betrokkenheid omwonenden en 

financiële participatie steunen we van harte. Dit soort zaken zitten in het DNA van ons bedrijf. Ook steunen wij reeds van harte de 

uitgangspunten van het combineren van een zonnepark met andere functies, met natuur binnen en op de randen, landschappelijke 

inpassing en het uitsluiten van Natura 2000 en Natuur Netwerk gebieden. In diverse projecten hebben wij reeds ervaring ontwikkeld 

met het bieden van combinaties met bijvoorbeeld waterberging, natuurontwikkeling en recreatie.

De gemeente Oudewater dankt de indiener voor zijn reactie en neemt deze ter kennisgeving aan Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

25.2 Allereerst reageren we graag op de ambitie vanuit de gemeente, die zich voor zon op land vertaalt in  12 GWh voor 15 hectare. U 

rekent met het verduurzamen van 50% van het Oudewaterse elektriciteitsverbruik. We bestempelen dit als een vrij lage ambitie. 

Ten eerste is de binnenlandse vraag volgens het Klimaatakkoord in 2030 bijna voor 75% hernieuwbaar ingevuld met productie zon 

en wind veel meer dan uw ambitie voor 50%. Uiteraard is dit inclusief wind op zee, maar voor een gemeente die geen grote energie-

intensieve industrieën heeft is 50% van enkel de eigen vraag een beperkte ambitie.

Ten tweede komt dat de verduurzaming van de circa 80% aan energievraag die nu niet elektrisch is, bij succesvol beleid in 2030 

grotendeels wel door elektrificatie verduurzaamd zal zijn. Auto’s zullen op elektriciteit of groene elektrolyse waterstof rijden. 

Warmte voor woningen en bedrijven zal uit elektrische warmtepompen komen. Alleen al in de industrie zal dat bij succesvol beleid 

in 2030 tot 45 TWh extra elektriciteitsvraag leiden, zo becijferde recent de stuurgroep Extra Opgave vanuit het Klimaatakkoord-

uitvoeringsoverleg. Daarbij komt nog de vraag voor de elektrificatie van vervoer en de gebouwde omgeving. CE-Delft in opdracht 

van TenneT schat deze op 20 TWh extra. Tezamen is dit met 65 TWh dus ruim 50% meer dan de huidige vraag van landelijk 120 

TWh. Dit zal uiteraard ook voor uw gemeente gelden. Door uit te gaan van 50% van de huidige elektriciteitsvraag mist u de 

verduurzaming in deze andere sectoren. Een ambitie voor de eigen hernieuwbare elektriciteitsproductie van 30 GWh of hoger, zou 

onzes inziens meer in de rede liggen voor uw gemeente.

De hoogte van de ambitie van gemeente Oudewater is afgestemd op omvang van gemeente Oudewater en de 

aanwezige economische sectoren. De verwachte extra vraag is meegerekend op basis van de trends uit de 

Klimaat en Energieverkenning van Planbureau voor de Leefomgeving uit 2020. Bij het bepalen van de bijdrage 

van gemeenten Oudewater is ook rekening gehouden met de mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk. Het 

college ziet geen aanleiding om de studie in opdracht van TenneT als leidraad voor de opgave van gemeente 

Oudewater te nemen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

25.3 Betreft de invulling van de ambitie zon op dak. U gaat uit van benutting van 30% van het beschikbaar dakpotentieel in 2030 voor 

grootschalige opwek; leidend tot 6 GWh. Dat is zeer fors en zeer rap. TKI-Urban Energy gaf onlangs het potentieel aan zon-op-dak 

voor 2050. Landelijk is 200 TWh zonnestroom een theoretisch maximum en enkel bij extreem dwingend ambitieus beleid in 2050 

mogelijk. Met een realistischer ‘gebalanceerde ontwikkeling’ en een ‘focus op daken’ ziet TKI Urban Energy in 2050 ongeveer een 

derde van dit potentieel gerealiseerd. Hier is echter ook aanvullend sturend beleid voor nodig. Om in absentie van dit beleid reeds 

voor 2030 uit te gaan van zonne-installaties op 30% van alle beschikbare daken is ruim boven de landelijke verwachtingen en 

afhankelijk van dwingend landelijk beleid. Dat ligt niet in het vooruitzicht. We denken dat deze hoge verwachting dus niet mogelijk 

zal zijn.

Het college constateert op basis van het participatieproces dat zon op dak op de grootste maatschappelijk 

acceptatie kan rekenen. De raad heeft een bijdrage aan het bod van RES-U16 vastgesteld van 19 GWh. Dat is 

ongeveer 50% van het verwachte elektriciteitsverbruik in 2030. Op basis van de netwerkanalyse van Stedin kan 

daarvan zo'n 6 GWh extra zon op dak gerealiseerd kan worden, bovenop de 1,4 GWh die er reeds gerealiseerd is. 

Uitgaande van 30% van het theoretisch geschikte dakoppervlak is 20 GWh haalbaar. Dat betekent dat gemeente 

Oudewater bij maximale inzet op zon op dak onder de 30% van de geschikte daken uit verwacht te komen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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25.4 Betreft de invulling van de ambitie zon op dak. Aanvullend rekent u op 1 GWh aan opwek door 20 kleine windturbines. Er is in de 

SDE++ een optie voor subsidie aan te vragen voor windturbines met een hoogtebeperking (<150 meter). Als we deze regeling 

bekijken, dan zien we het uitgangspunt dat in de regio waar uw gemeente in valt, turbines 3080 vollasturen hebben. De SDE++ gaat 

uit van een referentie windpark van 20 MW. 

- Uw voorstel komt neer op een windpark dat echt veel kleiner (en per kWh veel kostbaarder) is dan waar de SDE++ regeling van 

uitgaat, namelijk 1 GWh/3080 vollasturen is 0,3 MW. 

- Door uit te gaan van 20 windmolens rekent u met turbines van 0,016 MW per stuk, waar 4 MW nu gangbaar is. Dit zijn hele kleine 

molens.

De indiener ziet de businesscase voor dit soort extreem kleine molentjes en exponentieel kleinere opbrengst als onmogelijk. De 

SDE++ steunt dit niet en de onrendabele top valt bij lange na niet te dekken. De indiener ziet ook nergens dit soort initiatieven 

slagen, ondanks de lokale wens voor kleine molens. Daarmee voldoet dit element onzes inziens niet aan het – in het afwegingskader 

benoemde – uitgangspunt dat “de focus van het afwegingskader ligt op technieken die op dit moment technisch en financieel 

haalbaar zijn voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit.” Het inboeken van deze GWh zien wij dus op deze wijze als 

niet mogelijk, tenzij de gemeente zelf bereid is financieel substantieel bij te dragen.

Kleine windmolens vallen onder de landelijke ISDE regeling. De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt 

in 2021 maximaal € 66,- per m2 rotoroppervlak. Of dit een rendabele business case oplevert is aan agrariërs.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

25.5 De indiener stelt zorgen te hebben over de bodem. Bodembederf en verdroging wordt bijna als feit verondersteld, zeker bij een oost-

west opstelling. Dit bestrijden wij ten stelligste. Ook bij een oost-west opstelling is het mogelijk gebleken om op de punt en de 

zijkanten genoeg ruimte te laten voor voldoende zonlicht en regenwater. Door de panelen wat hoger te plaatsen wordt nog extra 

gezorgd voor voldoende regen en zon. Divers onderzoek toont dat bij een goede opstelling de bodem voldoende nat blijft en veel 

bodemleven bevat. Soms blijft de bodem zelfs natter door de schaduwwerking van panelen, hetgeen uitdroging tegengaat.

Het klopt dat zonnevelden in bepaalde gevallen ook een positieve invloed kunnen hebben op de bodem. 

Voorwaarde hiervoor is dat het zonneveld wordt gerealiseerd op gronden die voorheen gebruikt werden voor 

intensieve landbouw en dat het een zonneveld met een zuid georienteerde opstelling betreft, waarbij voldoende 

ruimte onder en tussen de panelen wordt behouden. In de bijlage bij het afwegingskader werd dit positieve 

effect reeds beschreven, in het afwegingskader zal deze nuance worden aangebracht door een kleine tekstuele 

toevoeging.

In het geval van oost-west opstelingen is er nagenoeg altijd sprake van negatieve effecten op de bodem.  De 

gemeente baseert zich op dit punt onder andere op het recente onderzoek van de Universiteit van Wageningen '' 

Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland'' (februari 2021). 

Zie onderstaande afbeelding ter illustratie van het verschil tussen zuid georienteerde en oost-west georienteerde 

opstellingen, voor wat betreft verdeling van zonlicht en regenwater:

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader
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25.6 De indiener vergelijkt clustering met kleinschalig. De indiener deelt  de voorkeur voor clustering tot grotere zonneparken die zoals 

pagina 8 vermeldt de voorkeur blijkt te zijn van bewoners. Dit komt onzes inziens het landschap ten goede en versterkt de 

businesscase. In dat licht kunnen we de voorkeur in de planning op pagina 20 niet volgen. Daar wordt voor de openstelling voor 

vergunningverlening juist gestart in de gebieden met lintbebouwing waar grootschalig niet aan de orde is. De motivatie voor deze 

volgorde wordt slechts gegeven met de zin “De prioritering van voorliggend afwegingskader is gebaseerd op de zonneladder.” Ons is 

niet duidelijk hoe deze zon meer in lijn met de zonneladder zou zijn. Het gaat in beide gevallen op agrarische gebieden en niet om 

restgronden. Ook is niet duidelijk hoeveel aan hectare hierbij wordt uitgegaan.

In het afwegingskader is de algemene regel opgenomen dat kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik zijn 

toegestaan bij boerenerven en lintbebouwing. Voorwaarden voor deze kleinschalige zonnevelden zijn een 

maximale omvang van 1 hectare en:

o Inpassing in het groen en de structuur van het landschap i.v.m open zichtlijnen

o Maximaal 2,5 m hoog 

o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan

o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap

o Kleinschalige zonnevelden moeten zo dicht mogelijk bij of in bouwblokken worden gerealiseerd  

Naar aanleiding van deze reactie en de adviesreactie van MooiSticht op het afwegingskader besluit de gemeente 

Oudewater om de laatste voorwaarde te veranderen in: ''Kleinschalige zonnevelden moeten in principe in 

bouwblokken worden gerealiseerd''.

De door de indiener genoemde referentie naar de zonneladder komt voort uit het feit dat de gemeente het liefst 

ziet dat er zoveel mogelijk zon op dak wordt gerealiseerd in de zones met bebouwing (zone E en zone I). 

Daarnaast wordt in de voorkeursvolgorde ook prioriteit gegeven aan zonnevelden in en langs de spoorberm.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader

25.7 Betreft de planning en doorlooptijden. De doorlooptijden van projecten is lang. Tevens zullen er naar deze opgave nog vele opgaven 

voor de energietransitie volgen: ook na realisatie van de RES-ambitie zal uw gemeente immers nog lang niet klimaatneutraal zijn. De 

indiener pleit er daarom ook voor om voortgang te maken met het bieden van ruimte voor de te ontwikkelen projecten. Het 

Klimaatakkoord stelt dat in 2025 alle projecten voor de ambitie voor hernieuwbaar op land SDE++ beschikt dienen te zijn, hetgeen 

betekent dat de vergunningen al ruim voor die tijd verleend moeten zijn. Dat betekent dat er niet gewacht kan worden met de start 

van de projectontwikkeling, om projecten zorgvuldig en samen met omwonenden en andere betrokkenen vorm te kunnen geven. 

De grootschaliger parken zoals genoemd in de categorie ‘2. Zones die worden onderzocht ten behoeve van realisatie voor 2030’ 

zullen daarom onzes inziens spoedig in ontwikkeling moeten gaan om tijdig te kunnen realiseren. We pleiten er sterk voor om deze 

gebieden open te stellen voor vergunningsaanvragen; uiteraard binnen harde voorwaarden over onder andere landschap, 

participatie, biodiversiteit, meervoudige functies en behoud van de bodemkwaliteit.

De gemeente is het volledig met de indiener eens dat het nodig is om voortgang te maken met het bieden van 

ruimte voor de te ontwikkelen projecten en stelt juist daarom het afwegingskader op. Wel is het, zoals de 

indiener zelf ook aangeeft, belangrijk dat hiervoor een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij alle 

belanghebbenden worden betrokken. Daarbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.1 De indiener stelt iets met "goede buur"; we moffelen het lekker weg langs de gemeentegrens, zo ver mogelijk weg van onze kern, 

en dus niet echt ons probleem, maar wel een 'oplossing' voor de opgave van onze gemeente in de energietransitie?!

De gemeente Oudewater heeft geenszins de bedoeling om de effecten van de energietransitie 'weg te moffelen'. 

De energietransitie gaat effect hebben op het landschap. De voorgestelde mix en opgave tot 2030 zal vooral in 

gemeente Oudewater zelf effect hebben, al wordt er wel samengewerkt met de Lopikerwaard gemeenten (Lopik, 

Montfoort, IJsselstein en Woerden) om tot afstemming over de gemeentegrens heen te komen. Ook met 

Bodegraven-Reeuwijk en gemeente Krimpenerwaard is ambtelijk en bestuurlijk afstemming gezocht. Voor de 

periode na 2030 wil gemeente Oudewater samen met de buurgemeenten optrekken. Zie verder reactie 4.2.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.2 De indiener stelt dat het altijd de makkelijkste weg is om het op het buitengebied aan te laten komen, daar is het ten slotte niet zo 

dikbevolkt, dus ook minder mensen/stemmen om tegenspraak van te verwachten.

Het college heeft bij haar keuze voor zoekgebieden tot 2030 het aantal inwoners van een polder niet 

meegewogen in haar voorstel aan de raad. Deze zijn met name gebaseerd op gevoeligheid voor bodemdaling, 

cultuurhistorische waarde en biodiversiteitswaarde. Het college wijst indiener er daarnaast op dat bepaalde 

nieuwe vormen van energieopwek, zoals windturbines, dichter bij woningen kunnen dan oude vormen zoals 

kolencentrales en gascentrales. Tegelijkertijd vergen ze een zekere afstand van woningen en woonwijken om te 

voldoen aan eisen m.b.t. geluid en slagschaduw. Een keuze hierover is aan een volgende raad.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.3 De indiener stelt dat het wellicht juist handig om het in het gebied neer te zetten, waar de opgewekte stroom ook daadwerkelijk 

gebruikt wordt; namelijk in dik(ker) bevolkt gebied en/of industrie. Scheelt ook in de transportkosten. In het buitengebied wordt ten 

slotte op veel plekken al in het eigen energiegebruik voorzien.

De gemeente Oudewater heeft vanuit de RES de opgave meegekregen om meer hernieuwbare energie op te 

wekken binnen haar eigen gemeentegrenzen. De gemeente wil hierover graag zelf de regie houden en stelt 

daarom het afwegingskader op. Ook andere gemeentes met een hogere bevolkingsdichtheid hebben de opdracht 

om meer hernieuwbare energie op te wekken, maar hun opgaven vallen buiten de reikwijdte van dit plan. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.4 De indiener vraagt zich af waarom windturbines zo groot moeten zijn. Het kan volgens indiener wellicht ook een beetje minder 

ambitieus.

De raad van gemeente Oudewater heeft besloten over de hoogte van de bijdrage van gemeente Oudewater tot 

2030. Deze bijdrage past in het beleidsdoel om in 2030 de CO2 uitstoot van Oudewater met 50% te verminderen. 

Gemeente Oudewater loopt daarmee in lijn met de landelijke klimaatambities, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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26.5 De indiener stelt dat veel insecten de dood vinden door windturbines. Het klopt dat jaarlijks vele insecten een dodelijke ‘aanvaring’ met windturbines hebben. Onderzoek wijst echter 

uit dat (moderne) windturbines geen invloed hebben op de lokale insectenpopulaties, deze bevinden zich 

namelijk onder de wieken (tussen 0 en 30 meter hoogte). Windturbines zouden daarom alleen een effect kunnen 

hebben voor migrerende insecten. De afname van insectenpopulaties is echter vastgesteld over de hele breedte, 

zowel migrerende als niet-migrerende insecten. Het is daarom onwaarschijnlijk dat aanvaringen met 

windturbines de oorzaak zijn voor de afname van het aantal insecten. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.6 De indiener stelt dat overlast door geluid van 'zwiepende' molenwieken van windturbines. Het is niet uitgesloten dat omwonenden enige geluidshinder ondervinden van de realisatie van windturbines in 

hun omgeving. Om deze hinder te beperken moeten windturbines op minimaal 500 meter afstand van woningen 

worden gerealiseerd. Deze afstand betreft een vuistregel en is afgeleid van de wettelijke geluidsnorm voor 

windturbines (47 dB Lden). Wanneer aan deze norm wordt voldaan is er sprake van voldoende bescherming 

tegen windturbinegeluid. Desondanks besluit de gemeente Oudewater naar aanleiding van deze reactie en advies 

van de GGD om aanvullende (bovenwettelijke) voorwaarden te stellen bij geclusterde woningen (woonkernen). 

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. Zie ook reactie 11.6.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD & ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.7 De indiener stelt dat er overlast komt door slagschaduw door draaiende molenwieken van windturbines. Voor slagschaduw op gevels van woningen geldt een wettelijke norm van maximaal 5 uur en 40 minuten 

slagschaduw per jaar. Een automatische stilstandvoorziening in de windturbines zorgt ervoor dat deze worden 

uitgeschakeld wanneer de grens van 5:40 uur  voor een woning wordt overschreden. Hiermee blijft de hinder 

voor bewoners beperkt. Het is desondanks niet uit te sluiten dat sommige mensen enige mate van hinder zullen 

ervaren. Tijdens het gebiedsproces kunnen hier nadere voorwaarden over afgesproken worden tussen 

omwonenden en initiatiefnemers.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

26.8 De indiener stelt dat windturbines zorgen voor horizonvervuiling ! (Dit hoort toch niet in het Groene Hart?!)  Kortom: Noch in 

Oudewater, noch ergens anders in het Groene Hart horen mega windturbines thuis.

Grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit is nodig om invulling te geven aan de duurzame 

energieopgave die de Nederlanse gemeenten hebben vanuit de RES. De raad van gemeente Oudewater heeft 

besloten tot 2030 invulling te geven aan deze opgave met behulp van zon op dak, kleine windmolens (maximaal 

20 meter ashoogte), kleinschalige zonnevelden en enkele zonnevelden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

27.1 Hoe verhoudt de wens van de gezamenlijke opstelling van de Krimpenerwaard gemeenten - waarin de conclusie wordt getrokken 

dat de gemeenschappelijke deler zou zijn dat windmolens langs de grote infrastructuren wel aanvaardbaar zou zijn – zich tot het 

concept afwegingskader. De Oudewaterse gemeenschap heeft zich daar tegen uitgesproken maar in dit overleg bleek het wel een 

gemeenschappelijke deler?

De gemeente Oudewater neemt aan dat indiener daar waar Krimpenerwaard staat doelt op Lopikerwaard. De 

raad van Oudewater heeft gesteld dat de bijdrage tot 2030 geleverd wordt door zon op dak, kleine zonnevelden 

en kleine windmolens (maximale ashoogte 20 meter) aangevuld met enkel zonnevelden. Een keuze voor 

windturbines is aan een volgende raad, zodat die op basis van de situatie en ontwikkelingen van dat moment een 

besluit kan nemen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

27.2 In onze informatierondes is juist de zorg uitgesproken dat, met het Oudewaterse concept afwegingskader om geen windmolens te 

bouwen, de mogelijkheid ontstaat dat dit dan juist wel buiten ons gebied zou gebeuren. 

Vraag: Bepaalt de regio Krimpenerwaard nu wat er gebeurt of zijn de individuele afwegingskaders van de gemeenten leidend….wat  

is de waarde van het conceptafwegingskader van Oudewater in het geheel van de visie van de Krimpenerwaardgemeenten…?

De gemeente Oudewater heeft aangegeven een afwegingskader te maken voor het eigen grondgebied van de 

gemeente. De gemeente heeft ook aangegeven dat vanuit netwerkstabiliteit en kosten voor het netwerk een 

combinatie van wind- en zonne-energie gewenst is. Het is aan elke individuele gemeente van de Lopikerwaard 

om te kiezen welke mix van wind- en zonne-energie zij kiest. De vijf colleges hebben wel een gezamenlijke 

voorkeur uitgesproken voor de verdeling van windturbines en zonnevelden over de vijf gemeenten. Het is aan de 

raad van elke gemeente om te beslissen of deze voorkeur gevolgd wordt.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

27.3 Nog steeds biedt het concept afwegingskader de mogelijkheid voor grootschalige windturbines. Ik ben daar op tegen vanwege 

horizonvervuiling en inbreuk op de cultuurwaarden van het Groene Hart.

Grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit is nodig om invulling te geven aan de duurzame 

energieopgave die de Nederlanse gemeenten hebben vanuit de RES. De opgave vanuit de RES komt op zijn beurt 

voort uit de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord. Ook de gemeente Oudewater neemt de 

verantwoordelijkheid en draagt haar steentje bij aan de energietransitie. De raad van gemeente Oudewater heeft 

besloten tot 2030 invulling te geven aan deze opgave met behulp van zon op dak, kleine windmolens (maximaal 

20 meter ashoogte), kleinschalige zonnevelden en enkele zonnevelden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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27.4 In het afwegingskader wordt niet ingegaan op de studie en mogelijkheden naar alternatieve energie opwekking op grote schaal. De 

omdiener verzoekt u om hier een paragraaf aan te weiden en u daarin uit te spreken dat maximale inspanning wordt geleverd om 

deze alternatieven mee te nemen en deze boven het onderzoek naar grootschalige windenergie te plaatsen.

In paragraaf 1.2 van het afwegingskader wordt reeds uitgelegd waarom het afwegingskader zich concentreert op 

zonnevelden 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, 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 afwegingsdocument niet een statisch document, het wordt periodiek 

aangepast.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

28.1 Looptijd en geldigheid afwegingskader

De looptijd van het afwegingskader bedraagt in haar huidige vorm bijna 30 jaar. Wij onderschrijven het belang om vooruit te kijken 

en een doorzicht te hebben naar in dit geval 2050. Tegelijkertijd is de dynamiek van de energietransitie nog dermate groot dat het 

ook moeilijk is om daar goede uitspraken over te doen. In de komende 30 jaar zullen er vele 

nieuwe ontwikkelingen zijn en nieuwe informatie beschikbaar komen. Dat blijkt eigenlijk ook al doordat het College binnen dit kader 

op sommige punten een knip aanbrengt bij 2030. Het lijkt ons daarom verstandig om ofwel de looptijd van dit afwegingskader te 

beperken tot 2030, of in ieder geval nu in het afwegingskader op te nemen hoe de tussentijdse formele besluitvorming gedurende 

deze 30 jaar plaatsvindt en zo ook de Raad als orgaan de ruimte te geven nieuwe ontwikkelingen mee te wegen. 

De indiener stelt voor het concept uit te breiden met een paragraaf waarin wordt aangegeven:

-  Op welke momenten formele herzieningen mogelijk zijn (bv elke 10 jaar) en

-  Hoe geborgd wordt dat nieuwe ontwikkelingen en dan bekende of aanwezige relevante informatie wordt onderzocht en 

voldoende wordt meegenomen

Niet in alle gevallen wordt formeel bekrachtigd dat aan het AK moet worden voldaan. Het lijkt ons verstandig dat expliciet te 

noemen.

- Wij stellen voor in paragraaf 3.2 punt 3 (vergunningverlening) expliciet op te nemen dat aan het AK aantoonbaar moet worden 

voldaan.

Grootschalige windenergie en zonne energie zijn technisch haalbaar en op dit moment behoren ze tot de 

goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Het is aannemelijk dat windenergie en zonne-

energie de aankomende jaren de belangrijkste technieken zullen zijn om te kunnen voorzien in de behoeften 

vanuit de energietransitie. Het klopt natuurlijk dat het onmogelijk is om met honderd procent zekerheid te 

zeggen welke (mogelijk nieuwe) technieken in 2030 technisch en financieel haalbaar zijn. Daarom is het 

afwegingskader, net als de RES, geen statisch document. Het kan periodiek worden aangepast.

De gemeente is het met de indiener eens dat deze periodieke herziening duidelijker omschreven zou kunnen 

worden in het afwegingskader. Ook is de gemeente bereid om in paragraaf 3.2, onder punt 3 expliciet te noemen 

dat getoetst wordt op de voorwaarden uit het afwegingskader. Wel wijst de gemeente erop dat dit enkel voor de 

volledigheid is, aangezien deze vereiste reeds op meerdere plekken in het afwegingskader en bijbehorende 

bijlagen is geborgd.

Deze reactie geeft aanleiding 

om op te nemen dat het 

Afwegingskader iedere 5 tot 10 

jaar wordt geactualiseerd. De 

daadwerkelijk actualisatiecyclus 

hangt mede af van de landelijke 

ontwikkelingen m.b.t. 

klimaatbeleid.

28.2 Volgordelijkheid grootschalige energieopwekking

Het is mooi om te zien dat de gemeente de zonneladder heeft omarmd bij het mogelijk maken van grootschalige energieopwekking. 

De gemeente geeft echter aan op pagina 5 dat er geen sprake is van volgordelijkheid in de uitvoering en dat het kan voorkomen dat 

een zonneveld wordt gerealiseerd voordat de opgave voor zon op dak volledig is ingevuld. 

De energietransitie vraagt tempo maar ook zorgvuldigheid en inzet van ieder. Van bewoners, van initiatiefnemers en van onze 

overheid. Om te voorkomen dat de businesscase van de investeerder het landschap gaat bepalen, moet in dit geval de 

gemeentelijke overheid zorgdragen voor een zorgvuldige belangenafweging waarin rendement niet de bepalende factor wordt. Iets 

waar zeker met het afwegingskader een goede start mee is gemaakt. Maar naast het afwegingskader geeft ook de zonneladder daar 

invulling aan. Het is ook de taak van de overheid in brede zin om daar uitvoering aan te geven. Dat kan zij doen door harde eisen te 

stellen bij elke nieuwbouw (en als daar nieuwe wetgeving voor nodig is, dan is de rijksoverheid ervoor om dat te realiseren), met 

financiële stimulering mogelijkheden te creëren daar waar het commercieel (nog) niet aantrekkelijk is, en ook praktische 

ondersteuning bieden om de energietransitie mogelijk te maken. De bezwaren die in het afwegingskader worden aangegeven bij het 

realiseren van zon op dak, vragen bij uitstek het initiatief van de gezamenlijke overheid om dit juist mogelijk te maken. Het is de 

taak van de lokale overheid om zorg te dragen voor de mogelijkheden dan wel bij de provinciale overheid en het Rijk de 

voorwaarden zeker te stellen om deze transitie te kunnen realiseren. Als de zonneladder wordt ingevuld met alleen economische 

haalbaarheid voor de investeerder als criterium, zijn we ver weg van een zorgvuldige afweging van tempo, landschap, economie en 

leefbaarheid. 

De indiener stelt voor om de volgordelijkheid in percentages vast te leggen (bv 75% zon op dak gerealiseerd, voordat vergunningen 

worden beoordeeld voor zon langs spoorzone, minimaal 50% zon langs spoor gerealiseerd voordat vergunningen worden 

beoordeeld voor zon in open landschap). Dit stimuleert inzet van iedereen om de obstakels die zon op dak of zon langs spoor nu 

nog niet rendabel maken, weg te nemen.

Met de zonneladder wordt gestreefd naar volgordelijkheid in de afweging, maar niet per definitie in de 

uitvoering. Het klopt dat de overheid moet proberen om zon op dak te stimuleren/aantrekkelijker te maken. Ook 

de gemeente Oudewater onderzoekt wat zij hierin kan betekenen. Ondertussen weten we dat er naast zon op 

dak ook grootschalige projecten nodig zijn om vóór 2030 19 GWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken, 

hetgeen overeenkomt met de bijdrage aan de RES. Gezien de lange doorlooptijden van dergelijke projecten kan 

er niet worden gewacht met deze ontwikkelingen tot een bepaald aandeel op zon op dak is gerealiseerd zonder 

het risico te lopen dat de gestelde doelen uit zicht raken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.
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28.3 Draagkracht per zone

Een belangrijk onderdeel in het AK is wat wel en niet per zone aan opwek voor zon of wind in Oudewater kan. Dit wordt uitgedrukt 

in draagkracht per zone. In paragraaf 1.2 wordt aangegeven dat in het afwegingskader staat beschreven wat de draagkracht per 

zone is (..Op 3 basis van verschillen in het type en schaal van het landschap en verschillen in functie zijn er  zones op de kaart 

gedefinieerd. Voor iedere zone staat beschreven wat de draagkracht is voor de ontwikkelingen van opwek van duurzame 

elektriciteit door zon of wind..). Ook op pagina 15 wordt dit aangegeven (..In het afwegingskader worden verschillende zones 

beschreven. Per zone wordt aangegeven wat de draagkracht is voor grootschalige opwek door zon of wind.) In paragraaf 2.1 bij 

Criteria nader onderzoek wordt aangegeven dat de gemeente de draagkracht per zone nog gaat uitwerken. In paragraaf 3.1 punt 5 

wordt aangeven dat na het vaststellen van het afwegingskader een gebiedsproces wordt doorlopen conform het Stappenplan 

waarin de maximale draagkracht van het gebied wordt bepaald. Uit bovenstaande blijkt niet duidelijk hoe en wanneer de 

(maximale) draagkracht per gebied wordt vastgesteld. In het huidige concept AK is het in ieder geval niet bepaald. Zolang dit geen 

onderdeel uitmaakt van het AK, wordt het proces van vergunningverlening en participatie onnodig belast met normstelling. 

De indiener stelt om de maximale draagkracht per zone uit te werken in paragraaf 2.3 van het AK.

De maximale draagkracht van een zone is afhankelijk van de manier van inpassing en ook afhankelijk van de 

ontwikkelingen elders. Vandaar dat er gekozen is om trapsgewijs te werken: we maken onderscheid tussen de 

fase tot 2030 en daarrna. Per zone is beschreven wat de voorwaarden zouden moeten zijn, mocht de zone 

ingezet worden. Daarna is er gekeken wat de voorkeursgebieden zijn (met input van ruimtelijk experts en juist 

ook bewoners) om niet op alle plekken tegelijkertijd initiatieven te starten, zonder dat onderlinge effecten 

mogelijk zijn. De inzichten over de draagkracht van het landschap zijn niet statisch, daarom is in de bijlage 

Stappenplan beschreven dat aanvullend onderzoek nodig is in de vorm van een gebiedsproces. Onderdeel 

hiervan is ontwerpend onderzoek samen met omwonenden en andere belanghebbenden naar de gewenste 

inpassing in het landschap. Daarbij wordt ook de draagkracht bepaald.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

28.4 Zonering

In het gehanteerde kaartje op pagina 19 ontbreekt de bebouwing in gebied J. 

Het voorstel van de indiener is om duidelijk te maken in het kaartje op pagina 19 dat ook hier sprake is van (lint)bebouwing.

Losse bebouwing wordt op de kaart van zoneringen niet weergegeven, maar speelt natuurlijk wel mee in 

bijvoorbeeld restricties. De lintbebouwing in Oudewater wordt gekenmerkt door een aaneengesloten reeks van 

woningen langs weg of waterloop; vaak met smalle doorkijkjes naar het achterliggende landschap. Dit neemt niet 

weg dat er ook bij losse bebouwing rekening dient gehouden te worden met de bebouwing.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Afstand voor 

zonnevelden geldt ook voor 

losse woningen.

28.5 Criteria draagkracht

De criteria voor het bepalen van de draagkracht per zone vormen het hart van het AK omdat daarmee de basis gelegd wordt voor 

de prioritering en openstelling voor vergunningverlening. Deze criteria moeten navolgbaar, objectiveerbaar en transparant zijn in de 

keuzes die gemaakt worden. Op een aantal punten is dit nog niet het geval:

Zie reactie 28.6 en verder. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

28.6 - Bodemdaling is een criterium dat gebruikt wordt voor de indeling van de gebieden. Uit de bijgevoegde kaarten blijkt dat de polders 

Papekop, Ruige Weide en gedeeltelijk Diemerbroek het meest last hebben van bodemdaling. De polders Hekendorp en het 

resterende deel van Diemerbroek zijn vergelijkbaar en hebben minder last van bodemdaling. Bovendien speelt mee dat aan de 

westkant van de polders van Hekendorp en Ruige Weide klei op veen ligt waardoor er ook minder bodemdaling is. Daarnaast blijken 

er verschillende kaarten te bestaan met verschillende dalingswaarden (bodemdalingskaart uit de omgevingsvisie van de provincie 

Utrecht is anders dan de hier gehanteerde rapportage Weerbaar Lopikerwaard). 

Ons voorstel is om:

- Duidelijk te benoemen van welke data gebruik is gemaakt voor het vaststellen van de bodemdalingswaarden en waarom die 

afwijken van de provinciaal gebruikte dalingswaarden

- Ons voorstel is om de benoeming van de zones in overeenstemming te brengen met de feitelijke bodemdaling:

              o A. veenweidegebied met bodemdaling 

              o B. Veenweidegebied met bodemdaling

              o D. Veenweidegebied met deels veel bodemdaling

              o J. Veenweidegebied met veel bodemdaling

Opmerking wordt meegenomen en er zal meer duidelijkheid gegeven worden over hanteren van bodemdaling 

(historisch) of verwacht (zettingsgevoeligheid. Deze opmerking zorgt voor een aanpassing in afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.
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28.7 Er wordt in het AK een onderscheid gemaakt tussen Zuid en Oost-West georiënteerde opstellingen van zonnepanelen. De relatie 

tussen deze verschillende opstellingen en bodemdaling is voor ons niet goed navolgbaar. Daarnaast is niet duidelijk wat met bodem 

bederf wordt bedoeld? En als zonnevelden tot gevolg hebben dat er minder regen op de bodem komt, versnelt dit de bodemdaling. 

Bovendien is een maximale hoogte van 2,5 meter funest voor het open landschap dat juist zo typerend is voor de polders in 

Oudewater. 

Het voorstel van de indiener is om:

- De relatie tussen de opstelling van panelen en de bodemdaling te verhelderen

- En de maximale hoogte te beperken tot 1,5 meter

Het onderscheid in maximale hoogte heeft niet te maken met bodemdaling maar met bodemkwaliteit. Specifiek 

gaat het dan om bodemecologie (vegetatie en bijv. insecten) maar bijvoorbeeld ook droogte op plekken waar het 

regenwater minder gelijkwaardig verdeeld wordt door de 'tafels' met zonnepanelen.

De keuze voor een maximale hoogte van zonnepanelen is een dilemma tussen effecten op de bodemecologie 

enerzijds en behoud van het zicht over de zonnepanelen anderszijds. De gemeente stuurt op maximaal 1,5 meter 

hoge zonnevelden zodat het zicht over het landschap bewaard blijft. Wel wil de gemeente een mogelijkheid 

bieden om hiervan af te wijken als daarvoor zwaarwegende belangen zijn vanuit bijvoorbeeld bodemkwaliteit 

en/of als het zonneveld niet in het zicht ligt. Daarom is er is voor gekozen om zuidgeorienteerde zonnevelden tot 

2,5 m toe te staan omdat het met die hoogte mogelijk is om voldoende ruimte vrij te houden onder de panelen, 

waardoor er meer zonlicht tot de bodem kan komen en het regenwater gelijkmatiger verdeeld tot de bodem 

komt. Ook moeten in dat geval afspraken zijn gemaakt over zichtlijnen van omwonenden en het beleefbaar 

houden van de oorspronkelijke verkaveling van het landschap. De gemeente is het met de indiener eens dat de 

voorkeur voor maximaal 1,5 m meer kan worden benadrukt in het afwegingskader en past dit aan.

In het geval van oost-west georienteerde opstellingen komt er te weinig zonlicht tot de bodem en wordt het 

regenwater ongelijkmatig verdeeld. Bij deze opstellingen is er nagenoeg altijd sprake van negatieve effecten voor 

bodemecologie. 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 en geldt altijd een maximale hoogte van 1,5 m.

Zie ook reactie 25.5.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Afwijking van 

1,5 meter met een maximum 

van 2,5 wordt aan voorwaarden 

verbonden.

28.8 Cultuurhistorische waarde is ook een criterium dat gebruikt wordt voor de indeling van gebieden. Aangegeven wordt dat 

cultuurhistorisch de meest waardevolle poldergebieden liggen aan de noordzijde van de gemeente (polders Hekendorp, Ruige 

Weide, Papekop en Diemerbroek en de Noordzijde van de Lange Linschoten). 

In de uitwerking in het AK wordt dit alleen verwerkt in zone B (Papekop) en in de argumentatie voor zone C.

De indiener stelt voor om in de benoeming of karakterisering van de zones de cultuurhistorische waarden ook op te nemen voor de 

polders Hekendorp, Ruige Weide, en Diemerbroek.

De indiener stelt voor om indien onderscheid wordt gemaakt in wijze waarop cultuurhistorische waarden per gebied worden 

gewogen, dit objectiveerbaar en transparant te maken, bv op basis van een formeel referentiekader. 

Als referentiekader voor de cultuurhistorische waarde wordt gebruik gemaakt van de landelijke de Borger-kaart 

Cultuurhistorie in het Groene Hart uit 1996 en de (concept) cultuurhistorische waarderingskaart voor het Groene 

Hart (van Bureau Steenhuis Meurs)

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. De gebruikte 

referentiekaders worden 

expliciet toegevoegd.

28.9 Afweging grootschalige zonnevelden 

In de afweging welke gebieden voor welke opwek opengesteld worden voor vergunningverlening worden de verschillende criteria 

afgewogen en wordt in het huidige  concept tot een afweging gekomen. Wij willen daar graag de volgende opmerkingen bij maken:

1. De feitelijke afweging tussen de verschillende criteria wordt niet transparant gemaakt. Als voorbeeld kan genoemd worden:

                    a. Zone A wordt onderzocht t.b.v. aanbod 2030 terwijl gebied B4 geheel uitgesloten wordt voor zon. Dit terwijl beide 

gebieden zich kenmerken door open landschap, cultuurhistorische waarden, gelijke bodemdaling. De argumentatie waarom B4 

uitgesloten wordt, is niet gegeven. 

2. In de argumentatie voor de voorgestelde prioritering op pagina 23 wordt aangegeven dat voor de gemeente een evenredige 

verdeling van de opgave ongewenst is vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit. Welke landschappelijk voordeel is er voor die 

gebieden die onevenredig belast worden met het realiseren van de opgave? Het is 

bovendien nog maar de vraag of het landschap van Oudewater als geheel erop vooruitgaat als in enkele buitengebieden enorme 

zwarte zonnevelden komen te liggen ten opzichte van verspreid in Oudewater enkele kleinere zonnevelden. 

3. De huidige prioritering leidt ertoe dat alleen de gebieden J11 en A voor grootschalig zon worden aangemerkt. De consequentie 

hiervan is ook dat er minder alternatieven zijn en de mogelijkheden om te kiezen voor de beste optie heel gering worden. De 

beoogde selectie op basis van kwaliteit (zie Stappenplan Beoordelingskader) komt daarmee op gespannen voet te staan met de druk 

om de opgave te realiseren. Het is goed voorstelbaar dat er per gebied hooguit 1 of 2 initiatieven komen. Is de inhoudelijke selectie 

op basis van kwaliteit dan nog realistisch? 

4. Op pagina 23 wordt tevens aangegeven dat in zone A een ruimtelijke opgave ligt waarbij bodemdaling wordt genoemd. Zoals 

hiervoor al is aangegeven speelt de bodemdaling even sterk of soms nog sterker in ander zones. Daarmee is dit onvoldoende valide 

argument voor de gekozen prioritering. 

De afwegingen zijn enerzijds gemaakt op basis van de thema's die nog meer in een gebied spelen. Echter, ook de 

plaats van de locaties in het landschap speelt een rol: zo wordt bij bewoners (en landschapsarchitecten 

betrokken bij het proces) genoemd dat windturbines beter passen in aansluiting bij een grote lijn van het 

landschap of een grote infrastructuur. Het afwegingskader is dus juist een opstapeling aan enerzijds zien wat er al 

speelt in het gebied, maar vooral ook bevragen welke waarden hierin zwaarder gelden, of welke thema's of 

locaties beter passen bij de duurzame opwek. Wat betreft de bodemdaling: het is goed om het verschil tussen de 

'verwachte bodemdaling' of 'mogelijke zetting' in de toekomst los te zien van historische bodemdaling. De 

provincie heeft daar twee verschillende kaarten voor, waar de gebieden anders worden uitgelicht. Er zal een 

aanpassing komen in de bijlage van het afwegingskader wat betreft de kaart bodemdaling, zodat deze 

overeenkomt met de informatie van de provincie. 

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. De kaart voor 

bodemdaling verandert.
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28.10 De indiener stelt met betrekking tot de prioritering het volgende voor:

- Bij de prioritering de gemaakte keuzes transparant te maken op basis van formeel vastgestelde referentiekaders en actuele data

- Bij gebieden met gelijke kenmerken duidelijk aan te geven waarom verschillende keuzes worden gemaakt

- Bij gebied A de koppeling met bodemdaling te laten vervallen dan wel de koppeling ook in andere gebieden aan te brengen (B, D 

en J). 

- De afweging tussen ruimtelijke kwaliteit en evenredigheid beter te onderbouwen

- Meer gebieden open te stellen voor onderzoek grootschalig zon voor aanbod 2030 om een kwalitatieve selectie ook in de praktijk 

mogelijk te maken.

De totstandkoming van de voorkeursvolgorde wordt beschreven in het afwegingskader. Door middel van 

participatie met bewoners en experts is tot de voorkeursvolgorde gekomen. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

28.11 Koppeling gebiedsproces

In Oudewater is, vanuit programmabureau Utrecht-West en enkele boeren, een eerste stap gezet om een gebiedsproces op te 

starten in de polders Ruige Weide, Papekop, Diemerbroek en Hekendorp waarbij de bodemdaling het eerste uitgangspunt is. Deze 

zomer wordt een nadere inventarisatie gehouden bij de grondeigenaren in deze polders, met de nadruk op bodemdaling. Maar ook 

energietransitie, verbreding en toekomstvisie worden meegenomen. In de nazomer wordt een algemene informatiebijeenkomst 

georganiseerd. Dit geldt voor de zones A, B en J. Het gebiedsproces is met name gericht op tegengaan van bodemdaling. Ook in het 

afwegingskader wordt een relatie gelegd tussen zonnevelden en bodemdaling. Of en hoe dit mogelijk is, wordt juist in dit 

gebiedsproces nader onderzocht. Bodemdaling combineren met zonnevelden kan daarmee niet los gezien worden van het 

gebiedsproces.  Om de (grootschalige) aanleg van zonnevelden zorgvuldig in te passen in deze gebieden, zou het goed zijn e.e.a. 

mee te laten liften in het gebiedsproces om evenredige verdeling te bewerkstelligen en versnippering te voorkomen. De 

verwachting is namelijk dat tijdens het proces duidelijk wordt welke gronden beschikbaar komen en/of geschikt zijn. 

De indiener stelt voor de uitkomsten van het gebiedsproces af te wachten voordat wordt overgegaan tot het vergunnen van 

zonnevelden in de gebieden A, B en J.

Het college onderschrijft het belang van het gebiedsproces en is voornemens om de uitkomsten van het 

gebiedsproces af te wachten.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

28.12 Normeringen zonnevelden

In het afwegingskader dat nu voorligt, laten de normeringen voor zonnevelden veel ruimte over. Ons voorstel is om dit duidelijker te 

maken ook om te voorkomen dat bij de uitvoering veel wordt gevraagd van belanghebbenden om tot overeenstemming te komen. 

Het voorstel van de indiener is om de normering in het AK voor zonnevelden als volgt aan te passen:

- De maximale hoogte van zonnevelden in het open landschap te beperken tot 1,5 meter (een opstelling van 2,5 meter leidt immers 

per direct tot een gesloten landschap)

- De minimale afstand tot bebouwing en erven van grootschalige zonnevelden en aanverwante installaties (zoals behuizing voor de 

aansluiting op het netwerk) te  stellen op minimaal 200 meter 

- Van het voorgaande punt kan worden afgeweken als het bebouwing betreft van de grondeigenaren die onderdeel zijn van het 

consortium van initiatiefnemers voor zover dit niet leidt tot afwijking van de minimale afstand tot bebouwing van andere eigenaren 

(zie voorgaande punt)

- Een minimale afstand tot de weg in het afwegingskader op te nemen (bij voorkeur 200 meter)

- Voor kleinschalige zonnevelden (tot 1 hectare) geldt een maximale hoogte van 1,5 meter indien het veld zichtbaar is vanuit erven 

van andere bewoners.

Zoals aangegeven in de beantwoording hierboven is de maximale hoogte voor zonnevelden een dillemma voor 

de gemeente. De gemeente onderkent het belang van het open zicht over de panelen en hanteert daarom een 

maximale hoogte van 1,5 m voor oost-west georienteerde opstellingen. Voor zuidgeorienteerde opstellingen 

kiest de gemeente ervoor om in uitzonderingsgevallen een maximale hoogte van 2,5 m toe te staan, omdat dit 

ruimte geeft om effecten op de bodemkwaliteit te beperken. Dit geldt voor zowel grootschalige zonnevelden als 

voor kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik.

In het afwegingskader worden in zone E - bebouwd gebied zone en I - Lintbebouwing, geen grootschalige 

zonnevelden toegestaan. Daarnaast is in het afwegingskader de richtlijn opgenomen dat de begrenzing op kaart 

van deze bebouwingszones, 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 woningen in principe alleen grootschalige zonneparken kunnen worden gerealiseerd wanneer er reeds 

sprake is van bestaande visuele onderbrekingen. Dit zal worden verduidelijkt in de specifieke voorwaarden voor 

zone I - Lintbebouwing. 

Daarmee zal indirect ook een afstand van ca. 200 m tot een groot deel van deze 'lintwegen' zijn geborgd. De 

gemeente voegt geen minimale afstand tot wegen als additionele voorwaarde toe aan het afwegingskader.

Naar aanleiding van deze reactie en de adviesreactie van MooiSticht op het afwegingskader besluit de gemeente 

Oudewater daarnaast om als voorwaarde voor kleinschalige zonnevelden toe te voegen: ''Kleinschalige 

zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd''. Daarmee wordt nog verder voorkomen 

dat kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik het zicht over het open landschap belemmeren. 

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.
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28.13 Betrokkenheid bewoners

De participatie is in het concept AK uitgebreid uitgewerkt en er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de betrokkenheid van 

bewoners. Wij vragen aandacht voor 2 aspecten van betrokkenheid van directe omwonenden (3.3 punt 1 eerste bullit):

- Als uitgangspunt voor wie als direct omwonenden wordt gezien geldt voor zonnevelden een afstand van 250 meter vanuit de 

buitenranden van het zonneveld waarbij wordt toegevoegd “bij afwezigheid van groene afscherming”. Het eerste lijkt erop dat dit 

geen hard gegeven is maar een uitgangspunt waar ook van afgeweken kan worden. Het laatste zou de indruk kunnen wekken dat bij 

aanwezigheid van groene afscherming er geen uitgangspunt geldt voor wie als direct omwonenden 7 kunnen worden aangemerkt. 

Hoewel beide misschien niet de bedoeling zijn, stellen wij voor dit duidelijker te maken in de tekst

- Daarnaast geldt dat de directe zichtbaarheid bij zonnevelden meer bepalend is voor inbreuk op de leefbaarheid dan de afstand tot 

de eigen woning.

De indiener stelt voor de formulering onder 3.3 punt 1 eerste bullit als volgt aan te passen:

- Een te hanteren uitgangspunt om te zetten in een minimale voorwaarde

- De toevoeging van “bij afwezigheid van groene afscherming” te laten vervallen. Immers het zal jaren duren voordat een groene 

afscherming het zicht op een zonneveld tenietdoet. 

- De directe zichtbaarheid vanuit de woning als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de direct betrokkenen. 

Er is sprake van een uitgangspunt van 250 meter. Als er lintbebouwing of woonwijken liggen binnen 250 meter 

wordt, in overleg met de projectleider vanuit de gemeente, gekeken binnen welk gebied men ‘direct 

omwonende’ is. Door te kiezen voor een dergelijk uitgangspunt is maatwerk mogelijk waar dit onmogelijk zou 

zijn bij een minimale voorwaarde. De genoemde groene afscherming betreft de huidige aanwezigheid daarvan en 

niet eventueel door initiatiefnemer te plaatsen groene afscherming. Het gaat zodoende om de huidige zichtlijnen 

vanuit de woning.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Er wordt 

toegevoegd dat ook in het geval 

van Lintbebouwing samen met 

de projectleider van de 

gemeente wordt gekeken 

binnen welk gebied inwoners 

logischerwijs zijn te 

beschouwen als directe 

omwonenden.

28.14 Duidelijkheid terminologie

Het AK is het kader voor het verlenen van vergunningen aan initiatieven die enerzijds bijdragen aan de energietransitie die 

Nederland moet maken maar anderzijds ook enorme inbreuk maken op het landschap en de leefbaarheid. Bovendien zijn de 

geldelijke belangen groot, zowel in termen van investering als in termen van rendement. Hoe duidelijker en strakker het AK is 

geformuleerd, hoe minder druk er wordt gelegd op het proces dat volgt op een initiatief. Daarin kan het AK nog aangescherpt 

worden; denk aan woordgebruik uitgangspunt, bij voorkeur, etc. maar ook voor definities. Bijvoorbeeld in 3.1 en 3.2 wordt 

gesproken over de omgeving - “het projectvoorstel wat moet zijn opgesteld met de omgeving” -. Onduidelijk is wat ‘omgeving’ 

betekent en hoe dit zich verhoudt tot de andere definities in 3.3, waar ‘omgeving’ niet genoemd wordt. Bovendien, meer in het 

algemeen, blijven veel termen, ook in de bijlagen gebruikt worden. 

Omwonenden/omgeving/gebied/stakeholders/etc. Er zijn verschillen natuurlijk, maar het lijkt er toch op dat er meer termen dan 

nodig gebruikt worden en sommige overlappen en/of niet helemaal duidelijk zijn waarin ze verschillende van de andere definities.

Het is nodig dat het afwegingkader enige ruimte overlaat om maatwerk toe te passen voor concrete initiatieven. 

Dankzij dergelijke formuleringen (uitgangspunt, bij voorkeur) blijft het bij een specifiek project op een specifieke 

locatie mogelijk om een belangenafweging te maken die het meest passend is. Daar worden de bewoners van het 

betreffende gebied bij betrokken, tijdens het zogenaamde gebiedsproces dat wordt georganiseerd zodra er een 

zone wordt opengesteld. Tijdens dit gebiedsproces worden de voorwaarden waar specifieke projecten aan 

moeten voldoen verder aangescherpt en kunnen additionele voorwaarden worden gesteld.

Wel zal de gemeente naar aanleiding van deze reactie de documenten nog eens controleren op open eind 

formuleringen. Wanneer hier onnodig sprake van is zal dit worden aangepast.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

29 Als inwoner van de Noordzijderpolder van Lopik is de indiener verbijsterd te constateren dat de gemeente Oudewater in haar 

Concept-afwegingskader het gebied G (Grens met Lopik) als gebied heeft aangewezen als mogelijk te onderzoeken gebied voor 

grootschalige windturbines na 2030. In het hele traject tot nu toe meende de indiener op te maken dat de gemeente Oudewater 

koos voor zon als mogelijkheid voor het opwekken van grootschalige energie. Om niet al te zeer in te grijpen in het landschap van 

Het Groene Hart in het algemeen en Oudewater in het bijzonder. Een keuze die ik alleen maar toe kan juichen. Hoe is dan toch 

besloten tot aanwijzen van strook G voor windturbines? In hoeverre wijkt strook G af van strook D, dat als open landschap wordt 

getypeerd en dus niet geschikt voor windturbines? G is onderdeel van hetzelfde gebied D. Afgezien van de houtkade op de grens 

met Lopik, maar die zijn sowieso niet geschikt voor plaatsing van windturbines. Bovendien maakt natuurgebied Willeskop onderdeel 

uit van strook G. De indiener kan alleen maar concluderen dat in het Concept-afwegingskader sprake is van een vreemde dwaling en 

verzoek u deze in het definitieve afwegingskader recht te zetten.

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Met betrekking tot natuurgebied Willekop merkt gemeente 

Oudewater op dat er in een later stadium een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of een 

uiteindelijk initiatief voldoet aan de wettelijke normen omtrent soorten- en gebiedsbescherming.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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30 Tot grote verbazing en verbijstering kreeg de indiener te horen dat u van plan bent om Megaturbines te gaan plaatsen vlakbij mijn 

achtertuin in Polsbroekerdam/Polsbroek, omdat Uw inwoners van Oudewater het niet bij henzelf willen. De indiener is vooral 

geschokt omdat hij/zij in een stiltegebied woont met veel natuurvogels eromheen, Witte reigers, grijze reigers enz. en hoog in de 

lucht zie ik dagelijks de buizerds rondcirkelen in dit gebied, zelfs een zeearend heb ik daar al vaker gezien. Dit betekent gewoon dat 

zij zullen uitsterven omdat hun jongen te pletter vliegen en dan praat ik nog niet eens over de ooievaars die ook regelmatig in de 

lucht zijn daar en in mijn achterland naar voedsel zoeken. Ook hun jongen zullen verongelukken. Ons mooie stiltegebied, waar nog 

meer kleinere vogels zijn, de kievit, koekoek, merels, duiven, enz. en de nog kleinere vogels. In het weiland de dieren die daar op en 

in  de grond opgroeien, in dit mooie groene stiltegebied. Een stiltegebied, vogelweidegebied en natuurgebied dat U wilt ombouwen 

in een allesvernietigende lawaai makende, ontsierende omgeving.

U wilt mijn en met mij van vele Polsbroekers hen mooie uitzicht, natuurgebied, stiltegebied afnemen,  omdat Uw inwoners dit niet 

bij hen willen in hun achtertuin.

Nou wij willen dit ook niet, het is niet netjes van u om zoiets te overwegen zelfs.

Ook wij inwoners van Polsbroek willen geen ontsierende lawaai makende megaturbines, waardoor we snachts niet meer kunnen 

slapen vanwege de nare overlast gevende, gekmakende geluiden, we hebben niet voor niets een stiltegebied en ik zal, en met mij 

vele anderen, tot het uiterste gaan om dit te voorkomen, deze overlast en alles vernietigende masten voor mens en dier en vogels 

willen wij niet.

Kortom stop met deze onzin, de bewoners van Oudewater willen dit duidelijk niet, de bewoners van Polsbroek ook niet.

Mijn advies, bied de inwoners overal energieplaten aan op hun dak, op mijn dak staan ze al en het werkt goed.

De indiener zal er overigens alles aan doen om dit mooie open natuurgebied met zoveel zeldzame vogels en dieren te beschermen 

en hoop dat U dit ook gaat doen.

De raad van Oudewater heeft besloten dat de bijdrage wordt ingevuld met zon op dak, kleine zonnevelden, 

kleine windmolens (maximale ashoogte 20 meter), aangevuld met enkele grootschalige zonnevelden. Zie verder 

reactie 4.2, reactie 11.6, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.1 De indiener stelt het volgende op pagina 27 van het afwegingskader. "Eén of meer .... of zonne-energie". Deze voorwaarde maakt 

het onmogelijk voor lokale partijen om 100% eigenaar te worden. Waarom deze beperking opleggen?

Het college wijst indiener er op dat er projectontwikkelaars zijn die een project turnkey opleveren, zonder een 

aandeel te nemen. Daarnaast biedt het Projectbureau Energie van Utrecht advies, begeleiding en menskracht aan 

lokale energiecoöperatie. Een professioneel team van projectontwikkelaars en experts staat de lokale 

energiecoöperaties op diverse terreinen bij. Daarmee biedt gemeente Oudewater mogelijkheden voor 100% 

lokaal eigendom.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.2 De indiener stelt het volgende op Pagina 27 van het afwegingskader. "(in oprichting)". Coöperaties in oprichting zullen niet in staat 

zijn financiering voor grootschalige opwek te verkrijgen. Het is beter om van de coöperaties te eisen dat ze gevestigd zijn en over 

een degelijke bestuursstructuur beschikken.

De gemeente Oudewater deelt de zorgen van indiener niet. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om 

coöperaties in oprichting te ondersteunen bij het realiseren en financieren van grootschalige opwek, zie ook 31.1. 

Daarnaast hecht gemeente Oudewater aan initiatieven van haar inwoners, maar weet zij ook dat het mogelijk is 

dat bestaande initiatieven verdwijnen of nieuwe ontstaan.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.3 De indiener stelt het volgende op pagina 28 van het afwegingskader. "In het geval betreffende zone". Dit is zo onduidelijk en 

potentieel zo ingrijpend dat ontwikkelaars afgeschrikt worden om een initiatief te ontwikkelen. Zo'n paragraaf kan alleen worden 

opgenomen wanneer de voorwaarden objectief meetbaar worden gemaakt.

Met de betreffende zin wordt gedoeld op de volledige landschappelijke zone waarin het beoogde zonneveld 

gelegen is en niet op het volledige grondgebied van de gemeente. De gemeente zal dit explicieter formuleren in 

het afwegingskader.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader

31.4 De indiener stelt het volgende op pagina 29 van het afwegingskader. "Indien participatie". Hier wordt gesproken over "niet 

voldoende inspanning". Dit creëert wederom een grote mate van onzekerheid voor initiatiefnemers. Formuleer hier wat wél 

voldoende inspanning is.

In de bijlage Stappenplan zijn de inspanningen beschreven die initiatiefnemers moeten leveren om (50%) lokaal 

eigendom te realiseren. Hieronder valt o.a. het opstellen participatievoorstel, waarin beschreven wordt 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 wordt 

van initiatiefnemers verwacht dat zij gespreksverslagen van het participatieproces aanleveren. De gemeente 

beoordeelt of er aan de inspanningsverplichting wordt voldaan.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.5 De indiener stelt het volgende op pagina 29 van het afwegingskader: "Gemeente Oudewater projectniveau". Hier staat "gestreefd 

naar vijftigprocent lokaal eigendom". Hier kan een veel steviger standpunt worden ingenomen en de gemeente kan eisen dat er 

minimaal 50 procent lokaal eigendom wordt gerealiseerd. Dit zal de positie van lokale partijen tegenover de commerciële partijen 

verstevigen. Dit maakt het afwegingskader ook consistent met de bijlage "Stappenplan" waarin dit wel zo geformuleerd staat in de 

"Checklist".

Zoals aangegeven in bovenstaand antwoord hebben initiatiefnemers een inspanningsverplichting om te proberen 

50% lokaal eigendom te realiseren. Dit is een inspanningsverplichting omdat het juridisch niet mogelijk is 

gebleken om initiatiefnemers te verplichten tot het realiseren van lokaal eigendom. Wel wordt door de 

gemeente beoordeeld of er aan deze inspanningsverplichting wordt voldaan. Daarnaast heeft de gemeente in de 

bijlage Stappenplan een checklist opgesteld voor projectvoorstellen van grootschalige energieprojecten, waar het 

investeringsaandeel dat initiatiefnemers openstellen voor de omgeving een belangrijk onderdeel van is. 

Projectvoorstellen worden gescoord op deze checklist en alleen voorstellen die een hoge score halen komen in 

aanmerking voor het starten van een vergunningenprocedure. Tenslotte wijst gemeente erop dat tijdens het 

gebiedproces ook nog aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan de ontwikkeling van een 

grootschalig project in een betreffende zone.

Het klopt dat in de bijlage stappenplan geformuleerd staat dat lokaal eigendom een eis is. Dit is juridisch niet 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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31.6 De indiener stelt het volgende op pagina 29 van het afwegingskader: "Gemaakte afspraken en het bevoegd gezag". Dit is erg 

onduidelijk. Een overeenkomst tussen ontwikkelaar en vertegenwoordigers uit het gebied die symbolisch is? Een privaatrechtelijke 

overeenkomst tussen vergunninghouder en bevoegd gezag dat geen partij is in de financiële participatie? Hier is verduidelijking 

dringend gewenst.

Gemeente verwacht van initiatiefnemer een inspanningsverplichting op het gebied van financiële participatie. 

Om die reden moet een initiatiefnemer vroegtijdig een voorstel voor financiële participatie uitwerken in overleg 

met de omgeving. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Deze overeenkomst 

heeft vooral een communicatieve functie; door de ondertekening openbaar te maken wordt aandacht gegeven 

aan het feit dat de omgeving betrokken is bij de uitwerking van het plan en de exploitatie van het project.

De inspanningsverplichting is echter niet vrijblijvend. Om die reden worden de toe te passen vormen van 

financiële participatie tevens vastgelegd in een overeenkomst met het bevoegd gezag. Dit kan ofwel in de 

anterieure overeenkomst (die altijd wordt gesloten bij het verlenen van een ruimtelijke toestemming indien geen 

exploitatieplan wordt opgesteld) ofwel in een separate participatieovereenkomst. Het bevoegd stuurt immers op 

de totstandkoming van afspraken over financiële participatie, onder de aanname dat betrokkenheid door de 

omgeving de realisatie van duurzame energieprojecten versnelt. Een overeenkomst is nodig om initiatiefnemer 

aan de gemaakte afspraken te kunnen houden. In deze overeenkomst wordt opgenomen dat gemeente de 

vergunning verleent onder de voorwaarde dat gedurende de looptijd van de vergunning de initiatiefnemer de 

overeengekomen vormen van financiële participatie naleeft.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.7 De indiener stelt het volgende op pagina 7 van het afwegingskader: "Uitgaande beplanting". Het is duidelijker en ook 'eerlijker' 

wanneer hier een schatting wordt gegeven van hoeveel extra ruimtebeslag de zonneparken kunnen nemen. Is dit 10%, 25% of 

misschien zelfs 100%?

Voorop staat dat een initiatief moet voldoen aan de voorwaarden uit het afwegingskader. Deze verschillende 

voorwaarden hebben reeds invloed op concrete initiatieven en het aandeel van het totale projectgebied dat kan 

worden bedekt met zonnevelden. Vóór openstelling van een zone voor grootschalige opwek van hernieuwbare 

elektriciteit door zonnevelden zal daarnaast aanvullend onderzoek plaatsvinden en zal een gebiedsproces 

worden doorlopen met bewoners van de betreffende zone. Tijdens deze aangelegenheden worden de 

voorwaarden waar specifieke projecten aan moeten voldoen verder aangescherpt en kunnen additionele 

voorwaarden worden gesteld. De keuze tussen intensieve zonneweides met weinig ruimtebeslag, of meer 

extensieve zonneweides maakt hier onderdeel van uit.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.8 De indiener stelt het volgende op pagina 13 van het afwegingskader: "500 meter bij bebouwing". Toelichten of ieder solitair huis 

binnen de 500 meter radius een zoeklocatie ongeschikt maakt . Ook toelichten of de term bebouwing nog iets anders betekent dan 

een gebouw voor menselijke bewoning zoals bijvoorbeeld een schuur, stal, schuilplaats voor vee, etc.

Zoals reeds expliciet genoemd in het afwegingskader hanteert de gemeente een vuistregel van een afstand van 

500 meter tot losse bebouwing. Omdat het gaat om vuistregelafstanden zal voor concrete projecten nog altijd 

moeten onderzocht of de toegestane geluidsbelasting op woningen niet wordt overschreden.

De genoemde vuistregelafstanden in het afwegingskader gelden daarnaast nadrukkelijk alleen voor 

woonbebouwing en overige geluidsgevoelige objecten. Deze afstanden gelden niet voor schuur, stal, schuilplaats 

voor vee, etc. Naar aanleiding van deze reactie zal daarom in het afwegingskader worden geexpliciteerd dat deze 

afstanden gelden voor woonbebouwing en overige geluidsgevoelige objecten.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader

31.9 De indiener stelt het volgende op pagina 17 van het afwegingskader: "Lage waarden biodiversiteit" en "Hoge waarden van 

biodiversiteit behouden". Deze waarden mogen niet geschaad worden maar ogenschijnlijk zijn ze tegenstrijdig. Een toelichting zal 

verhelderend werken.

In paragraaf 5 van de bijlage wordt op kaart gepresenteerd waar in de gemeente de gebieden met hoge en lage 

waarden voor biodiversiteit gelegen zijn. Deze afbeelding laat zien dat er binnen de verschillende zones zowel 

gebieden met hoge biodiversiteiswaarden als gebieden met lage biodiversiteitswaarden voorkomen en dat dit op 

perceelniveau kan verschillen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.10 De indiener stelt het volgende over pagina 18 van het afwegingskader: "Waar mogelijk geluidsschermen". Geluidsschermen en een 

opgelegde beperking van de hoogte van 1.5 of 2.5 m lijken elkaar uit te sluiten.

In geval van geluidswallen en geluidsschermen geldt de voor geluidsreductie benodigde hoogte van de geluidswal 

danwel het geluidsscherm als maximale hoogte voor een zonnepark langs het spoor. In geval van een zonnepark 

langs het spoor 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

31.11 De indiener stelt het volgende over Paragraaf Checklist, 3 (participatie) van de bijlage: "Het participatieplan toegevoegd". In het 

afwegingskader is sprake van omwonenden en gebied. Inwoners zijn een niet gedefinieerde groep. Verduidelijking is gewenst.

Inwoners kunnen zowel omwonenden zijn als inwoners van het 'gebied' waarbinnen een project invloed heeft op 

de leefomgeving (van inwoners). De gemeente ziet geen noodzaak om inwoners als apart begrip te definiëren.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.12 De indiener stelt het volgende over Paragraaf Checklist, 4 (vervolgproces) van de bijlage: In het voorgaande is sprake van Raad of 

College. Wie is de omgevingstafel? Verduidelijking is gewenst.

De omgevingstafel is de ambtelijke voorbereiding voor besluiten op gebied van ruimtelijke ordening door het 

college.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

31.13 De indiener stelt het volgende over Paragraaf Checklist (beoordelingskader) van de bijlage: "Het deskundig paneel	punten toe." Hier 

wordt een deskundig paneel geïntroduceerd. Hoe wordt dit paneel samengesteld en wie benoemt dit paneel? Verduidelijking is 

gewenst.

Ingediende initiatieven voor opengestelde zones worden gescoord aan de hand van de checklist uit de bijlage 

Stappenplan. Het college beoordeelt op basis van de scores welke initiatiefnemer door mag gaan naar de 

ruimtelijke procedure. Het is bij tenders gebruikelijk dat het college zich hierbij laat adviseren door een 

deskundigenpanel van ambtenaren gespecialiseerd in de relevante disciplines, waaronder landschap en ecologie. 

De betreffende passage is verhelderd.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader
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31.14 De indiener stelt het volgende over Paragraaf 4.6 Bodemdaling en droogte.  (vervolgproces) van de bijlage: "De donkerblauwe 

gebieden agrarische functie." Op het bijgeplaatste kaartje zijn geen donkerblauwe gebieden die bodemdaling aangeven te zien 

terwijl die wel heel relevant zijn voor het bepalen van geschikte zoekgebieden. Graag het kaartje aanpassen.

Het gaat om een geleidelijke schaal; er speelt vooral bodemdaling aan de noord (en west) kant van oudewater; 

naar verwachting zal op die plekken bodemdaling ook blijven spelen (op basis van de dikte van het veenpakket 

etc). Ook bij 'een beetje' bodemdaling is er sprake van bodemdaling en kan er gekeken worden naar een 

mogelijke koppeling.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.1 De indiener stelt dat ondanks de ‘goede samenwerking’ binnen de U5-gemeenten Oudewater zonder 

afstemming met anderen gemeenten gemeend heeft om tegen de gemeentegrens van Lopik een zone voor windturbines te 

reserveren. 

De keuze om bedoelde zone onder voorwaarden te reserveren is ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met alle 

buurgemeenten. Deze zijn, net als inwoners en andere belanghebbenden, in de gelegenheid gesteld om 

schriftelijk te reageren. Zie ook reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.2 De indiener stelt dat het gebied zich niet onderscheidt van gebied D (“Open Landschap”) maar krijgt wel het 

predicaat zoekgebied grote windturbines. N.B. Hoe groot is groot?? Wat maakt dit gebied “G” zo 

onderscheidend dat het idee leeft om het als zoekgebied voor grote windturbines aan te wijzen?

In het proces (met landschapsarchitecten en bewoners betrokken bij het proces) is vaak genoemd dat 

windturbines beter passen in aansluiting bij een grote lijn van het landschap of bij een grote infrastructuur, dan 

waneer dat dat niet het geval is. De grenslijn met Lopik ligt op een bovenregionale landschappelijke lijn. Vandaar 

dat deze zone als seperaat wordt beschreven. Zie ook reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.3 De indiener stelt dat het gebied wordt gekenmerkt als zeer vogelrijk. Bovendien is de eeuwenoude houtkade een belangrijke 

oriëntatie als migratiezone en foerageergebied. Soorten als de zeldzame velduil, de bruine en blauwe kiekendief, bosuil en diverse 

soorten vleermuizen worden in dit gebied aangetroffen. Om nog maar te zwijgen over de talrijke grutto’s, tureluurs en kievits. In 

deze periode zijn we samen met de agrarische natuurverenigingen dagelijks bezig om deze soorten te beschermen.

Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 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. Zie verder reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.4 De indiener stelt dat het gebied provinciaal “stiltegebied” (samen met de polder van Polsbroek-Noordzijde) is. De provinciale omgevingsverordening sluit windturbines in stiltegebieden niet uit, er gelden wel aanvullende 

eisen met betrekking tot geluid. Zie verder reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.5 De indiener stelt dat het natuurgebied Willeskop zich begint te ontwikkelen als een fenomenaal watervogelgebied 

(rust-, foerageer- en broedgebied). Staatsbosbeheer beschouwt het al als één van haar pareltjes van vogelnatuur in de provincie 

Utrecht.

Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 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. Zie verder reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.6 De indiener stelt dat de inwoners van Oudewater (maar natuurlijk ook uit de Krimpener- en Lopikerwaard) niet 

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit CA.

De bewoners van Oudewater zijn in verschillende fases betrokken bij de totstandkoming van het Afwegingskader. 

In maart 2020 zijn inloopavonden georganiseerd, in april is samen met gemeente Woerden een webinar over 

windturbines en zonnevelden georganiseerd. In september en oktober hebben wederom inloopavonden en 

online avonden plaats gevonden. In februari zijn online informatieavonden georganiseerd en in april-mei 2021 

hebben inwoners schriftelijk kunnen reageren. Ook tijdens de raadsbehandeling is inspraak mogelijk. Er heeft 

ambtelijk en bestuurlijk afstemming plaats gevonden met alle buurgemeenten en de data van 

participatiemomenten zijn gedeeld met buurgemeenten.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

32.7 Het verbaast de indiener zeer dat Oudewater dit windturbine-perspectief in haar CA heeft opgenomen. Het getuigt namelijk van een 

behoorlijk asociaal gedrag: schuif de ellende maar zoveel als mogelijk naar de grenzen van je eigen gemeente. Je ziet het elders ook: 

kerncentrales van Mol in België; windparken in Duitsland; Elon Musk met zijn maanraketten tegen de grens met Mexico, etc. etc. 

Ook het lef om gebied “G” te duiden als “Grens met Lopik” getuigt van weinig inlevingsvermogen en evenmin van subtiel handelen. 

In feite erken je daarmee al de wens om het zover mogelijk van je af te schuiven naar de grenzen van je eigen stadje en andere 

gemeenten (daar wonen ook mensen) ermee op te zadelen. Naast natuur en milieu is het ook landschappelijk gezien een idiote 

gedachte om grote windturbines verantwoord te kunnen inpassen in het open landschap. Dit getuigt van totale minachting van de 

kwaliteiten van een meer dan 1000 jaar oud cultuurlandschap. Volgens mij leeft er de gedachte dat als je de turbines maar netjes op 

een rij zet parallel aan een houtkade, je al geslaagd bent. Je hebt dan namelijk rekening gehouden met de landschappelijke 

structuren en kenmerken van het gebied, bla… bla... Krankzinnig! Je ziet dus dat hier mensen aan de plannen hebben gewerkt die 

absoluut geen kennis of wetenschap hebben van landschap en natuur. Vermoedelijk heeft iemand een markeerstift gepakt, maat 6 

mm, en een uithaal langs de grens met Lopik gemaakt en zie hier het resultaat. Geen enkele onderbouwing of verantwoording, 

maar wel met de opmerking “verdiepend onderzoek nodig”. Een dooddoener. Met dit afwegingskader worden namelijk  zaadjes 

gelegd voor een verdere ontwikkeling na 2030. Jullie weten ook dat een ontwikkeling van een windpark al gauw 6 tot 8 jaar 

voorbereidingstijd en realisatietijd vraagt. Ontwikkelaars zouden bij wijze van spreken nu kunnen starten met landeigenaren 

benaderen en volgend jaar met planvoorbereiding. Dan kan op 1 januari 2031 het park worden geopend.

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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32.8 De indiener stelt dat het getuigt van kwaliteit dat Oudewater tot 2030 kiest voor zon-op-dak en een enkel zonneveld. Zij slaat echter 

de plank volledig mis door nu al te anticiperen op de periode na 2030 met een opening te bieden voor grote windturbines in gebied 

“grens met Lopik”. Ik verzoek u daarom vriendelijk deze dwaling uit het CA te verwijderen. Het doet namelijk afbreuk aan uw plan 

en niemand heeft gevraagd om een afwegingskader op te stellen met perspectieven tot ver na 2030. De weerstand tegen 

windturbines op land is enorm. U weet ook dat windturbines ons mondiale CO2-probleem niet gaan oplossen. We blijven 

afhankelijk van energievormen anders dan zon en wind. De ellende is dat we dat pas gaan realiseren, nadat we onze woon- en 

leefomgeving voor de komende 30 jaar zwaar hebben verminkt / verbouwd naar een industrieel landschap.

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

33.1 De indiener stelt het volgende over pagina 5 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''Echter is er geen sprake 

van volgordelijkheid in de uitvoering, het kan dus voorkomen dat een zonneveld wordt gerealiseerd voordat de opgave voor zon op 

dak volledig is ingevuld.''

Deze opmerking biedt de mogelijkheid toepassing van de zonneladder te omzeilen en zou moeten worden verwijderd. Het is 

evident dat, wanneer aangetoond is dat een zonneveld noodzakelijk is om de doelstellingen te halen, het kan voorkomen dat dit 

eerder gerealiseerd is dan zon op dak. Hiermee is deze opmerking overbodig.

Bij een instrument als de zonneladder bestaat het risico dat deze verkeerd kan worden geïnterpreteerd.  De 

gemeente hecht eraan misverstanden te voorkomen over de toepassing van de zonneladder en kiest er daarom 

voor om de betreffende opmerking te laten staan, omwille van de duidelijkheid.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

33.2 De indiener stelt het volgende over pagina 6 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''Echter is er geen sprake 

van volgordelijkheid in de uitvoering, het kan dus voorkomen dat een zonneveld wordt gerealiseerd voordat de opgave voor zon op 

dak volledig is ingevuld.''

Tijdens inloopavonden is de wens geuit zoveel mogelijk in te zetten op zon op dak. Er is toen opgemerkt dat 51% in 2030 mogelijk 

zou zijn bij gebruik 100% van de geschikte daken. Zie de afbeelding van EM+MA hiernaast. Omdat mogelijk niet alles gerealiseerd 

zou kunnen worden, zouden hiernaast enkele zonnevelden nodig zijn. Nu stelt de gemeente in het voorliggende afwegingskader 6 

GWh zon op dak en 12 GWh zon op land voor. Dat is nogal een verschil t.o.v. het uitgangspunt! Het blijft tenenkrommend om te 

vernemen dat de netwerkcapaciteit hierbij de beperkende factor is. 

Dit probleem is vast niet uniek voor Oudewater. Kan de gemeente niet via de U16 bij het rijk (de opdrachtgever) aandringen op het 

beschikbaar stellen van financiële middelen om het netwerk te upgraden, desnoods via een verschuiving van subsidies voor de 

aanleg van zonnevelden naar de verbetering van de infrastructuur? Hiermee vermijd je ook dat de subsidies in buitenlandse handen 

verdwijnen. Zie AD 16 jan. 2021, Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken. 

Misschien biedt ook het Europees Herstelfonds mogelijkheden voor verbetering van de infrastructuur. Zie ook:

https://www.europa-nu.nl/id/vliq5rlecyv7/nieuws/6_tot_8_miljard_aan_eu_fondsen?ctx=vl8zi7xkljtm&tab=0.

Kortom, ik zou graag meer inspanning zien om zon op dak gerealiseerd te krijgen.

Kan de gemeente aangeven waarom zone H (strook langs industrieterrein Tappersheul) m.b.t. netwerkcapaciteit geen probleem zou 

zijn voor de aanleg van zonnepanelen, terwijl dit probleem bij industrieterrein Tappersheul zelf wel speelt? Deze objecten liggen 

toch vlak bij elkaar?

De gemeente Oudewater heeft inmiddels de beschikking over de analyse van geschikte daken in combinatie met 

de mogelijkheden van het netwerk voor zonnedaken tot 2030. Daaruit komt naar voren dat maximaal 6 GWh 

haalbaar is. De inschatting van de gemeente komt daarmee nagenoeg overeen met de analyse van Stedin. Deze 

informatie was niet voorhanden tijdens de informatieavonden van september/oktober 2020. Het oplossen van 

knelpunten in het netwerk voor zon op dak loopt aan tegen meer dan enkel financiële barrières, het gaat ook om 

personele beperkingen. De kosten voor netwerkuitbreiding worden doorgerekend aan gebruikers van het 

netwerk. Aanvragen voor het Europees Herstelfonds vallen buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. Bij de 

mogelijkheden voor zonnevelden per zone is geen rekening gehouden met netwerkmogelijkheden. Het is 

zodoende mogelijk dat er binnen het netwerk van Stedin voor 2030 geen ruimte is voor een zonneveld in zone H. 

Vanwege de grotere maatschappelijke acceptatie van zon op dak vindt de gemeente het belangrijk om zo 

transparant mogelijk te zijn over mogelijke beperkingen bij het realiseren van zon op dak.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

33.3 De indiener stelt het volgende over pagina P13/14 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''De maximaal 

toegestane hoogte voor zonnevelden in de gemeente is 2,5 m. Zonnevelden tot een hoogte van 1,5 m, hebben echter als voordeel 

dat men over de panelen heen kan kijken. 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''

De maximaal toegestane bouwhoogte van 2,5 m komt voor mij uit de lucht vallen. Dit is bij mijn weten niet eerder gecommuniceerd 

tijdens inloopavonden en was ook niet vermeld in de vorige versie van het afwegingskader. Het afwegingskader eist voor een 

zonneveld altijd een koppeling met een ander thema en dit zal in veel gevallen bodemdaling, biodiversiteit of droogte zijn. Een 

koppeling met bodemdaling was juist de reden de zones A en J als eerste open te stellen voor onderzoek voor 2030. Voor al deze 

thema’s heeft een bouwhoogte van meer dan 1,5 m voordelen en daarmee zal de balans mogelijk doorslaan naar constructies 

hoger dan 1,5 m. Wat blijft er dan over van de wens om over de panelen heen te kunnen kijken en zo het zicht op ons weidse 

landschap te beschermen? Welke prioriteiten gaat de gemeente hierin stellen?

De gemeente stuurt op maximaal 1,5 meter hoge zonnevelden zodat het zicht over het landschap bewaard blijft. 

Wel wil de gemeente een mogelijkheid bieden om hiervan af te wijken als daarvoor zwaarwegende belangen zijn 

vanuit bijvoorbeeld bodemkwaliteit en/of als het zonneveld niet in het zicht ligt. Ook moeten in dat geval 

afspraken zijn gemaakt over zichtlijnen van omwonenden en het beleefbaar houden van de oorspronkelijke 

verkaveling van het landschap. De gemeente is het met de indiener eens dat de voorkeur voor maximaal 1,5 m 

meer kan worden benadrukt in het afwegingskader en past dit aan.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader
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33.4 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 

           o Meenemen transformatorhuisjes ed. in inpassingsplan o Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap

           o Kleinschalige zonnevelden moeten zo dicht mogelijk bij of in bouwblokken worden gerealiseerd

De indiener stelt hierover dat ‘Open zichtlijnen’ en ‘2,5 m hoog’ staan op gespannen voet met elkaar. Kan niet voorgeschreven 

worden dat zonnepanelen van 2,5 m hoog alleen zijn toegestaan achter de bebouwing, niet zichtbaar van de openbare weg?

In het Afwegingskader wordt opgenomen dat kleinschalige zonnevelden in principe onderdeel dienen te zijn van 

het bouwblok. Zie reactie 40.5. De gemeente erkent dat open zichtlijnen en 2,5 meter hoogte op gespannen voet 

staan met elkaar. De voorwaarden waaronder deze maximale hoogte mogelijk is is aangescherpt.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

33.5 De indiener stelt het volgende over pagina P19 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''Kleinschalige 

bedrijfsterreinen (grondbedrijven, aannemerijen e.d.) langs de linten in het buitengebied kunnen transformeren naar zonnevelden 

als de bedrijfsgebouwen worden gesaneerd''

Kan in dit geval worden voorgeschreven dat de zonnepanelen niet hoger mogen worden dan 1,5 om 

open zicht op het achtergelegen landschap te behouden en wellicht zelfs te creëren?

Zie reactie 33.3 ten aanzien van de maximale hoogte voor zonnevelden. In hetbetreffende geval dat dergelijke 

bedrijfsgebouwen plaatsmaken voor kleine zonnewelden, dient er een landschapsarchitect of ervenconsulent 

betrokken te zijn bij de landschappelijke inpassing. Daarnaast zal het college MooiSticht om advies vragen bij elk 

initiatief.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. De 

betrokkenheid van 

landschapsarchitect / 

ervenconsulent wordt 

opgenomen als voorwaarde in 

het Afwegingskader.

33.6 De indiener stelt het volgende over pagina P13 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''Er wordt een 

onderscheid gemaakt in kleinschalige zonnevelden bedoeld voor eigen gebruik (max 1 hectare) en grootschalige zonnevelden (>1 

hectare)''

Tijdens inloopavonden/forum is gezegd dat het eigen gebruik inclusief de opwek op dak is en dat kleinschalige zonnevelden alleen 

mogelijk zijn wanneer de opwek op dak volledig is benut. Dit zie ik niet terug in het afwegingskader.

Kan een agrariër nog gebruik maken van kleinschalig zon op land wanneer zijn daken volledig zijn ingezet voor grootschalig zon?

Het klopt dat de kleinschalige, grondgebonden projecten voor eigen gebruik alleen worden toegestaan wanneer 

hiermee daadwerkelijk wordt voorzien in het verbruik van bewoners en (agrarisch) bedrijf. Als de daken van een 

agrariër optimaal zijn benut met zonnepanelen, mag deze alleen nog een kleinschalig zonneveld realiseren als 

nog niet in het volledige elektriciteitsverbruik van huishouden en bedrijf is voorzien.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

33.7 De indiener stelt het volgende over pagina P16 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''De begrenzing van de 

zones is indicatief. Voor bebouwingszones geldt de richtlijn dat de bebouwingszones ongeveer 200 meter rondom de fysieke 

bebouwing gelden.''

Beetje ongelukkige zin, maar het lijkt erop dat grootschalig zon minimaal 200m vanaf de bebouwing kan worden geplaatst. Is deze 

interpretatie correct? Welke afstanden gelden er in zone F (hoogspanningszone)? Bij grote delen van de Diemerbroek ligt zone F 

binnen een afstand van 200m van de lintbebouwing of omvat zone F deze afstand zelfs.

Welke afstand geldt vanaf de openbare weg voor delen waar geen bebouwing is (bijvoorbeeld Ruige Weide)? Wordt er nog rekening 

gehouden met anderen dan omwonenden, zoals passanten en recreanten. Dit kunnen ook inwoners van Oudewater zijn (ook 

opgemerkt door een van de deelnemers van een online inloopavond). 

Bij verdere stappen zal altijd naar specifieke locaties gekeken worden; richtlijn is nu inderdaad minimaal 200 

meter vanaf de bebouwing, dus ook bij de zone F. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

33.8 De indiener stelt het volgende over pagina P17 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''B. Veenweidegebied 

van hoge cultuurhistorische waarde ontwikkeling van grootschalig zon wordt alleen toegestaan in zone B-3''

Wat is dan het doel van de vermelding van de thema’s?

o Cultuurhistorische waarde in B4

o Grenszone natuurgebied B4

In iedere zone zijn de thema's vastgesteld, omdat deze mogelijk invloed hebben op de voorwaarden waaronder 

een zonneveld ontwikkeld zou kunnen worden. Bovendien zijn de thema's input geweest in de rest van het 

participatieproces, waarbij bewoners bevraagd zijn welke thema's zij belangrijk vinden. Dit heeft bij de 

voorkeursvolgorde een rol kunnen spelen: bewoners kunnen een bepaald thema zwaarder wegen in de afweging. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

33.9 De indiener stelt het volgende over pagina P17 van het afwegingskader waarin het volgende wordt vermeld: ''C. 

Uiterwaardenlandschap tussen de lintbebouwing, Geen grootschalig wind en geen grootschalige zon''.

Dit is in tegenspraak met ‘Onderzoeken ten behoeve van 2030-2050 (P22). Wat geldt?

Wij zijn indiener erkentelijk voor de scherpe blik. De voorwaarden van pagina 17 zijn de juiste. Zone C behoort tot 

de uitgesloten zones.

Deze reactie geeft aanleding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader
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33.10 In het document ‘bijlagen_Oudewater_Afwegingskader’, 4.6 Bodemdaling en droogte staat beschreven dat er

eventueel kan ook gedacht worden aan vernatting in combinatie met de ontwikkeling van zonnevelden. In dat geval moet er ook 

rekening gehouden worden met de poldergroottes (omdat vernatting alleen per polder kan).

Kan op een overzichtskaartje de begrenzingen van ‘gehele polders’ aangegeven worden, die voor 

grondwaterpeilverhoging in aanmerking zouden kunnen komen?

Indiener snijdt een terecht punt aan. De gemeente is hierover in overleg met het waterschap. De gevraagde kaart 

is momenteel niet beschikbaar.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Toegevoegd 

wordt dat bij vernatting 

rekening gehouden dient te 

worden met effect van 

peilverhoging op andere delen 

van de polder.

34.1 Periode

Een (overigens ongedateerd) afwegingskader dat geldt voor de periode van het bod dat Oudewater heeft gedaan, dus tot 2030, lijkt 

me logisch. Het verbaast me dat dit afwegingskader tot 2050 zal gelden. Ook al staat er in de tekst dat aanpassingen aan nieuwe 

ontwikkelingen nodig zullen zijn, is het voor mij volstrekt ondoorgrondelijk waarom het college een periode van bijna 30 jaar wil 

overzien. De indiener verzoekt u een looptijd van het afwegingskader tot 2030 aan te houden.

Het college van Oudewater beschouwt de klimaatopgave als een continu proces tot 2050. Ook het zoeken naar 

geschikte locaties is een continu proces. Het college vindt het daarbij van belang om een doorkijk te geven voor 

de periode na 2030, zodat duidelijk is dat de opgave tot 2030 een tussenstap is.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.2 Windturbines

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om tot 2030 geen grootschalige opwekking van energie met windmolens toe te staan. 

Echter voor de periode na 2030 is onderzoek naar openstelling voor wind in het zuiden van Oudewater gepland. Tegen die tijd zijn 

er andere college- en raadsleden en is de wereld van energieopwekking veranderd. Het lijkt mij zeer ongewenst dat de huidige 

gemeenteraad wordt geacht via het afwegingskader in te stemmen met het onderzoek naar plaatsing van windturbines op de grens 

met Lopik. Nu het zo is geformuleerd blijven veel medebewoners van Oudewater en de buurgemeenten nog jaren in onzekerheid. 

De afstandsnorm van 500m is overigens nog steeds volstrekt ontoereikend om overlast van de windturbines bij een groot deel van 

omwonenden te vermijden. 

Het verzoek van de indiener is om de gemeenteraad na 2030 besluiten te laten nemen over de dan actuele energievraagstukken in 

Oudewater en het voorliggende concept-afwegingskader een einddatum van 2030 te geven.

De keuze om het windgebied na 2030 open te stellen vergt opnieuw een raadsbesluit. De afstand voor 

geclusterde woningen wordt op basis van reactie van indiener en advies van GGDrU en ODRU aangepast.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Aanpassing 

van afstandsnorm voor 

geclusterde woningen en 

openstellen zoekgebied 

grootschalige windenergie vergt 

raadsbesluit. Voorafgaand aan 

dit raadsbesluit brengen ODRU 

en GGD advies uit over 

windturbines en gezondheid.

34.3 Zonneladder

Over de volgorde van opwekking van energie met zon heeft de Raad besloten dat de zonneladder hierbij leidend is en dat is op zich 

goed nieuws, want er zijn nog veel daken en spoorzones te benutten. In de tekst wordt, pagina 5, nadrukkelijk gewezen op de 

volgordelijkheid. Tot nu toe is mij nog niets bekend van acties vanuit de gemeente om zon op daken te stimuleren en ook niet dat er 

al onderzoek is gedaan naar het aanleggen van zonnepanelen in de spoorzone. Zonder dat duidelijk is hoe de eerste treden van de 

zonneladder worden ingevuld kan de gemeente m.i. niet actief een ontwikkeling van zonneparken ondersteunen. Daarmee komt 

het raadsbesluit dat de volgorde van de zonneladder wordt aangehouden namelijk op losse schroeven te staan. 

Hoe wordt geborgd dat de eerste treden van de zonneladder nadrukkelijk zijn gestimuleerd door de gemeente en al voor een 

belangrijk deel gerealiseerd alvorens een grootschalig zonneveld wordt vergund? Verzoek aan het college om op korte termijn actie 

te nemen.

Bij de zones is door u aangegeven wat in deze gebieden mogelijk is. Voor zon op daken is alleen E aangewezen, wat vreemd is, want 

veel grote gebouwen in de buitengebieden kunnen geschikt voor zonnepanelen.

Het verzoek van de indiener is om in alle gebieden aan te geven dat zon op dak mogelijk is.

Gebouwen in de buitengebieden liggen in de lintbebouwingen, waar zon op dak ook toegestaan is. Voor 

grootschalige zonnevelden is een tendersystematiek voorzien, waarbij de gemeente de omvang van de tender 

bepaalt. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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34.4 Bodemdaling

Het kan verstandig zijn om zonnevelden aan te leggen op plaatsten waar sprake is van veel bodemdaling en daar hebben wij ook op 

gewezen. Echter dan moet de aanleg van een grootschalig zonneveld wel gepaard gaan met vernatting. In de tekst lees ik dat dit 

vrijwel onmogelijk is, omdat een polder door het Waterschap als een geheel wordt gezien en niet in een deel van de polder een 

hoger waterpeil kan worden aangehouden. Hiermee vervalt dan het criterium dat dit een van de koppelelementen moet zijn bij de 

aanleg van een grootschalig zonneveld. Daarmee vervalt ook de genoemde reden, om specifiek de polders Hekendorp en Ruige 

Weide voor grootschalige zonnevelden open te stellen. 

De kwalificatie van polder Hekendorp als veenweidegebied met veel bodemdaling is bovendien onjuist. De door u gebruikte kaart 

van Ruimtevolk uit het rapport Weerbaar Lopikerwaard is niet overeenkomstig de kaart over de bodem van de Provincie Utrecht. 

Volgens deze Provinciale kaart hebben de Polders Papekop, Diemerbroek en polder Ruige Weide de meeste bodemdaling (bijna het 

dubbele). Polder Papekop komt m.i. zeker in aanmerking voor zonnevelden, omdat daar tientallen ha niet voor een eigen 

grondgebonden melkveebedrijf worden gebruikt en mogelijk in aanmerking komen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden.

Het verzoek van de indiener is om bodemdaling als koppelopgave en onderscheidende zone-kwalificatie te schrappen en de andere 

polders van Oudewater ook open te stellen voor onderzoek naar zonnevelden in de periode tot 2030. 

Daar waar bodemdaling als koppelopgave blijft gehandhaafd dan uitsluitend gebruiken in de polders waar daadwerkelijk van veel 

bodemdaling sprake is en waar vernatting als harde voorwaarde voor grootschalig zonnevelden wordt gesteld. 

Er zijn inderdaad meerdere kaarten omtrent bodemdaling; de kaart zoals beschreven is in de provinciale 

omgevingsvisie gaat over de historische bodemdaling (dus daling in afgelopen tijd); daarnaast is er ook 

zettingsgevoeligheid, of verwachtte bodemdaling (https://webkaart.provincie-

utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=14d5c01962474073ad24c6bb858a3d82). De legenda en titel van de 

kaart in de bijlage is misleidend; we passen dat aan naar 'gebieden meer gevoelig voor toekomstige bodemdaling' 

en 'gebieden minder gevoelig van toekomstige bodemdaling. De mogelijke bodemdaling is ook afhankelijk van de 

dikten van de veenlagen in de ondergrond, de functies die op het gebied drukken. De bodemdaling blijft dus het 

meeste spelen in de noordelijke en westzijde van Oudewater. Het openstellen van de gebieden is niet enkel 

afhankelijk van het thema bodemdaling, maar is een brede afweging van alle thema's en voorkeurswensen van 

onder andere bewoners. 

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

34.5 Evenredige lastenverdeling en zone-indeling 

Evenredige verdeling van lasten bij de opwekking van grootschalige energie in Oudewater is een door vele bewoners vaak 

uitgesproken wens. Uit het overzicht van de prioritering in openstelling in het afwegingskader blijkt het tegenovergestelde, omdat 

voor grootschalige zon tot 2030 uitsluitend de westkanten van de polders Hekendorp en Ruige Weide in aanmerking komen. In de 

polder Ruige Weide is een groot deel van het westelijk gebied NNN-terrein en bovendien willen, voor zover mij bekend is, de boeren 

in de polder Ruige Weide hun land hiervoor niet beschikbaar stellen. Dan blijft de westkant van polder Hekendorp over en dat 

maakt de mogelijkheden onevenredig beperkt en sterker nog, aan de een of 2 agrariërs die land beschikbaar hebben voor 

grootschalige zon kan de gemeente een vergunning dan maar moeilijk weigeren, omdat anders het bod aan de RES niet gerealiseerd 

kan worden, ook al geeft dit veel overlast voor bewoners.

Het college kiest voor concentratie van de opgave in een beperkt aantal gebieden. In het Stappenplan is 

aangegeven welke stappen doorlopen worden. Een daarvan is het gebiedsproces. Uit dit gebiedsproces kunnen 

aanvullende voorwaarden komen waarop initiatieven beoordeeld worden. Overlast voor inwoners kan daar 

onderdeel van uitmaken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.6 Een grootschalig zonneveld in het westelijk deel van polder Hekendorp is moeilijk aan het zicht te onttrekken en zal voor 

omliggende bewoners en voor de vele recreanten een grote inbreuk op de openheid van het landschap betekenen. Nu is er vanaf de 

weg Ruige Weide overal zicht over de hele polder Hekendorp, vrijwel zonder verstoring door lintbebouwing aan de zuidkant. Ook 

kan vanaf de dijken van de dubbele Wiericke, waar dagelijks veel wandelaars lopen, tot de Kerkwetering de hele polder overzien 

worden, een uiterst waardevol en uniek doorzicht.

De gemeente Oudewater heeft zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit als belangrijke criteria meegenomen in het 

Afwegingskader. Het is aan initiatiefnemers om een landschappelijke inpassing te ontwerpen die voldoet aan 

deze criteria, waaronder de beleefbaarheid van het landschap.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.7 Het afwegingskader maakt niet duidelijk waarom uitsluitend de polders A en J en zelfs specifiek de westkanten voor grootschalige 

zonnevelden worden opengesteld, zeker gezien een deel van de argumenten, zoals vernatting en cultuurhistorische waarde in 

meerdere polders een rol spelen. Dit dient daarom overtuigender, objectiever en transparanter te worden geformuleerd en zelfs te 

worden heroverwogen.

Het openstellen van de gebieden is niet enkel afhankelijk van het thema bodemdaling, maar is een brede 

afweging van alle thema's en voorkeurswensen van onder andere bewoners, maar ook experts in landschap en 

erfgoed. Er wordt tussen alle gebieden een afweging gemaakt.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

34.8 De indiener verzoekt u op basis van bovenstaande om van de polders Hekendorp en Ruige Weide de kwalificatie: polder met veel 

bodemdaling, los te laten en de andere, alle gelijkwaardige polders, in Oudewater eveneens voor de periode tot 2030 open te 

stellen voor onderzoek naar grootschalige zonnevelden. 

Het openstellen van de gebieden is niet enkel afhankelijk van het thema bodemdaling, maar is een brede 

afweging van alle thema's en voorkeurswensen van onder andere bewoners. 

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

34.9 Als argument voor het uitsluiten voor grootschalige zon tot 2030 van de andere open polders wordt met name de cultuurhistorisch 

waarde genoemd, maar deze is in Oudewater nog niet in een cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld. (zie de bijlage 4.7: 

Gesteld kan worden dat de cultuurhistorisch meest waardevolle poldergebieden liggen aan de noordzijde van de gemeente 

Oudewater (polders Hekendorp, Ruige Weide, Papekop en Diemerbroek en de noordzijde van de Lange Linschoten). Hierin staat (als 

deze klaar is) aangegeven welke gebieden waardevol zijn en behouden moeten worden en welke polders wel geschikt zijn. Er kan 

per zone verschil zitten in de cultuurhistorische waarde. Zo hebben de lintbebouwingsstroken langs de hekendorpsebuurt, 

linschoterzandweg noord en zuid en de ruige weide een grotere waarde dan de andere bebouwingslinten. 

Als basis wordt de (concept) waarderingskaart van Steenhuis Meurs gehanteerd, die is gebaseerd op de kaart van 

Borger.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.10 Deze alinea uit de bijlage weerspreekt de argumenten uit het afwegingskader over cultuurhistorische waarden. Het lijkt er sterk op 

dat mede op basis van de esthetische waarde die een landschapsarchitect aan de verschillende polders hecht, een argument dat u 

vele malen genoemd heeft, de evenredige lastenverdeling in Oudewater wordt losgelaten. 

De ruimtelijke kwaliteit is gebaseeerd op o.a. de cultuurhistorische waarde (zie reactie 28.8 en reactie 34.9) van 

gebieden, mate van bodemdaling en biodiversiteit. Het argument van evenredige lastenverdeling is afgewogen 

tegen het argument van concentratie van de opgave in enkele gebieden. Gelet op de omvang van de opgave tot 

2030 (1 à 2 zonnvelden van 10 ha) is gekozen voor concentratie van de opgave.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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34.11 Ik verzoek u cultuurhistorische waarden door de gemeenteraad te laten vaststellen alvorens dit argument in het afwegingskader te 

gebruiken en de zone-kwalificaties hierop aan te passen.

Zie reactie 28.8 en reactie 34.9. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.12 Ook vindt de gemeente de optie (pagina 23) van meerdere polders openstellen vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit 

onwenselijk. Wat hiermee wordt bedoeld is mij volstrekt niet duidelijk. Ik verzoek u om dit nader te omschrijven en aan te geven 

hoe de ruimtelijk kwaliteit wordt bepaald en een rol speelt bij de zones

De ruimtelijke kwaliteit is gebaseeerd op o.a. de cultuurhistorische waarde (zie reactie 28.8 en reactie 34.9) van 

gebieden, mate van bodemdaling en biodiversiteit. In het participatieproces hebben veel deelnemers aangegeven 

zowel de huidige windturbines als de huidige vorm van zonnevelden niet als aanwinst voor de ruimtelijke 

kwaliteit te zien. In samenspraak met gemeentelijke experts en in lijn met het advies van de Provinciale Adviseurs 

Ruimtelijke Kwaliteit over energietransitie en het Groene Hart kiest het college daarom voor concentratie van de 

opgave in een beperkt aantal gebieden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.13 Als belangrijk argument wordt de bodemdaling genoemd, die in enkele andere polders sterker aan de orde is, maar ook, zoals 

eerder aangegeven een niet bruikbaar argument is, omdat je niet slechts enkele ha land kunt vernatten om de bodemdaling op dat 

deel tegen te gaan.

Het college onderkent dit punt en is hierover in gesprek met het waterschap. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.14 Ook wordt in de aanwijzing van de polders veel waarde toegekend aan de fiches die tijdens de eerste inloopavond zijn gelegd. De 

eerste inloopavond van voorjaar 2020 was geenszins representatief voor de mening die bewoners van Oudewater tijdens andere 

inloopavonden en momenten van inspraak ten gehore hebben gebracht. De gemeente heeft pas in de zomer van 2020, nadat een 

aantal bewoners aan de bel heeft getrokken, op een duidelijke, zichtbare wijze de bewoners tot inspraak uitgenodigd en vanaf toen 

waren de geluiden radicaal anders. 

Het afwegingskader is opgesteld met behulp van de inbreng uit de samenleving, advies van ruimtelijk en 

technisch experts, advies van de GGD, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst regio Utrecht 

(ODRU), wettelijke regels en verplichtingen en een advies van experts over lokaal zeggenschap.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.15 De door u genoemde potentie van wat technische haalbaar is en de draagkracht in een zone, worden niet in de tekst uitgewerkt, 

wat is dat precies en op basis waarvan is dat per zone vastgesteld? Ik verzoek u ook deze criteria voor vergunning van een initiatief 

glashelder te formuleren op basis van wat door de raad hieromtrent is vastgesteld.

De maximale draagkracht van een zone is afhankelijk van de manier van inpassing en ook afhankelijk van de 

ontwikkelingen elders. Vandaar dat er gekozen is om trapsgewijs te werken: Fase tot 2030 en erna. Per zone is 

beschreven wat de voorwaarden zouden moeten zijn , mocht de zone ingezet worden. Daarna is er gekeken wat 

de voorkeursgebieden zijn (met input van ruimtelijk experts en juist ook bewoners) om niet op alle plekken 

tegelijkertijd initiatieven te starten, zonder dat onderlinge effecten mogelijk zijn. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.16 De indiener verzoekt u duidelijk te motiveren welke steekhoudende, objectieve criteria en vastgestelde waarden er dan nog zijn, 

overblijven, om andere open polders dan A en J in Oudewater uit te sluiten voor aanleg van grootschalige zonnevelden tot 2030.

Zie reactie 28.8 en reactie 34.9. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.17 Beschikbaarheid grond voor zonneparken

In meerdere polders in Oudewater zullen naar verwachting de komende jaren agrarische bedrijven vrijkomen (VAB, zie pagina 16 

van het rapport WEERBAAR LOPIKERWAARD, Regionale Omgevingsagenda en het bijgevoegde kaartje in de bijlage op pagina 10). 

Het is te verwachten dat op diverse plaatsen in Oudewater daardoor op korte/middellange termijn ruimte te vinden is voor 

grootschalige zonnevelden op vrijkomende agrarische grond. Het lijkt mij volstrekt logisch om het onderzoek van de 

gebiedscommissie in héél Oudewater af te wachten alvorens keuzes te maken over de plaats voor grootschalige zonnevelden i.p.v. 

dit nu in het afwegingskader tot een polder te beperken en mogelijk goede landbouwgrond onterecht hiervoor in te gaan zetten.

Graag opnemen dat de uitkomsten van het onderzoek van de Gebiedscommissie Utrecht in héél Oudewater worden afgewacht 

alvorens keuzes te maken voor de situering van grootschalige zonnevelden. 

Het college is van mening dat zonnevelden niet op door bedrijfsbeëindiging vrijkomende grond horen te komen, 

maar op de minst goede landbouwgrond. Naar mening van het college gaat het dan veelal om grond die gevoelig 

is voor bodemdaling. Deze zijn bekend. De vrijkomende gronden bieden volgens gemeente Oudewater een kans 

om agrarische bedrijven die gevestigd zijn op grond die gevoelig is voor bodemdaling te verplaatsen naar 

gronden die minder gevoelig zijn hiervoor. Het college ziet geen aanleiding om de uitkomsten van de 

gebiedsprocessen in heel Oudewater af te wachten. De raad van Oudewater heeft vastgesteld hoe hoog de 

bijdrage aan de regionale energiestrategie voor 2030 is. In het Klimaatakkoord zijn ook afspraken opgenomen 

over de termijn waarbinnen vergunningen verleend worden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.18 Afstand tot zonnevelden

In het door u op 25-01-21 gestuurde document “aanpassingen concept afwegingskader” staat: Er wordt duidelijker gedefinieerd 

(inclusief afstand in meters) wat ver van bebouwing en dichtbij bebouwing betekent. Tijdens de daaropvolgende inloopavonden en 

gesprekken met de wethouder is toegezegd dat een minimale afstand van zonnevelden tot bewoning van 200 m wordt 

aangehouden. In het voorliggende concept afwegingskader is dit niet terug te vinden. 

Dit is een heel belangrijk voorwaardelijk punt voor bewoners van een gebied waar eventueel zonnevelden aangelegd gaan worden 

en ook voor recreanten die over de lintwegen fietsen en wandelen en genieten van het uitzicht over de polders. In Oudewater zijn 

enkele diepe polders en polders die vanaf de openbare weg niet of nauwelijks zichtbaar zijn waar zonnevelden volledig uit het zicht 

kunnen worden aangelegd. 

In het “Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 |” is over de situering van zonnevelden te lezen: 

Grootschalige zonnevelden (tot 50 hectare) kunnen uit het zicht, ver vanaf de bebouwing geplaatst worden in open 

weidelandschappen. 

De zichtbaarheid dient in ontwerpverkenningen nader onderzocht worden. Het college wil dit door middel van 

ontwerpend onderzoek uitvoeren. Naar mening van het college zijn er ook ontwerpen denkbaar die wel zichtbaar 

zijn vanaf de openbare weg. Voorbeelden hiervan zijn Energietuinen of de voorstellen voor de Drentse 

Zonneroute A37.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.19 Vrijwel nergens wordt in dit afwegingskader expliciet meegenomen hoe de belangen, de leefbaarheid en de landschapsbeleving van 

bewoners en recreanten wordt meegewogen, graag dit meenemen.

De gemeente Oudewater is van mening dat dit thuishoort in het gebiedsproces. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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34.20 Oudewater heeft voldoende ruimte om zonnevelden ver uit het zicht van bewoning aan te leggen. In het afwegingskader zal in ieder 

geval de afstand van minimaal 200 m moeten staan en nog beter dat het streven is volledig uit het zicht van de bewoning en 

recreatie te blijven. De indiener verzoekt u deze 2 punten in het afwegingskader op te nemen.

Zie reactie 34.18 Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.21 Participatie

In de open polders worden omwonenden die binnen 250m van de rand van het initiatief wonen betrokken bij de ontwikkeling van 

grootschalige zonnevelden. Dit is erg krap bemeten, het kan zo maar gebeuren dat vrijwel niemand wordt betrokken. Dat is niet 

wenselijk. Het onderscheid tussen afstand met en zonder afscheiding is mij niet helder. 

Voorstel: naast bewoners die binnen 250 m van het initiatief wonen, zullen ook bewoners die effect kunnen ervaren in hun directe 

leefomgeving, door bijvoorbeeld verlies van open zicht of mogelijke overlast van schittering, als belanghebbenden betrokken 

worden. De directe zichtbaarheid dient leidend zijn met een minimale afstand van 250m, ongeacht de afscheiding.

In het afwegingskader wordt gesproken van direct omwonenden. Dit zijn mensen een grootschalig zonneveld 

kunnen zien vanuit de woning of de directe omgeving van de woning. De genoemde 250 m wordt daarbij als 

uitgangspunt gebruikt, maar mensen die het zonneveld niet zien (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van groene 

afscherming) zijn volgens deze definitie geen direct omwonende.  Dit betekent niet dat zij niet worden betrokken 

in het participatieproces. In het afwegingskader is bepaald dat in het geval van grootschalige zonnevelden ook de 

inwoners van een nabijgelegen dorp of wijk worden betrokken in het participatieproces, alleen niet als 

'omwonenden'. Eventueel kan dit nog uitgebreid worden naar alle bewoners van de landschappelijke zone 

waarin het zonneveld beoogd is.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

34.22 Woordkeuze en afsluiting

In de teksten is regelmatig gebruik gemaakt van vaag woordgebruik, zoals: kunnen, zoveel als mogelijk, bij voorkeur. 

voorbeeld van vaag woordgebruik bij opstelling zonnepanelen: 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. Op grond van welke criteria wordt de 

hoogte van de opstelling beoordeeld als er een initiatief is voor 2,5 meter?

Dit maakt het afwegingskader op veel punten vaag en onduidelijk. Criteria zijn op veel plaatsten niet hard en daarom kan er 

afgeweken worden van wat voor bewoners aanvaardbaar is. Is het afwegingskader geschreven om de initiatiefnemers te 

ondersteunen of om de bewoners te beschermen. Zoals het afwegingskader nu is geschreven kan een agrariër, die aan de westkant 

van polder Hekendorp grond beschikbaar heeft voor een grootschalig zonneveld, dit vrij eenvoudig realiseren zoals hij/zij dit wenst.

De indiener verzoekt u om aanscherping van vaag woordgebruik, met inachtneming van wat m.i. het belangrijkste uitgangspunt van 

het afwegingskader zou moeten zijn, namelijk dat de bewoners van Oudewater beschermd dienen te worden.

Het afwegingskader geeft m.i. vooral ruimte aan initiatiefnemers voor grootschalige zon in een zeer beperkt gebied van Oudewater. 

Mij bekruipt hierdoor het gevoel dat specifiek wordt aangestuurd op de aanleg van een of enkele grootschalige zonnevelden tot 

2030 in het westelijke deel van polder Hekendorp. Door dit zeer kleine gebied zal het aantal initiatieven zeer beperkt zijn en is het 

onmogelijk om de beste keuze voor Oudewater te maken. De gemeente beperkt zichzelf door deze minimale keuzemogelijkheden 

en geeft daarmee ruimte aan initiatiefnemers, zonder rekening te houden met de omwonenden. Bewoners hebben bij de 

vergunningverlening waarschijnlijk weinig in te brengen als er slechts een of twee initiatieven zijn. De indiener verzoekt u om een 

aanscherping van de kaders en verruiming van de open te stellen gebieden tot 2030.

Het is nodig dat het afwegingkader enige ruimte overlaat om maatwerk toe te passen voor concrete initiatieven. 

Dankzij dergelijke formuleringen (kunnen, zoveel mogelijk) blijft het bij een specifiek project op een specifieke 

locatie mogelijk om een belangenafweging te maken die het meest passend is. Daar worden de bewoners van het 

betreffende gebied bij betrokken, tijdens het zogenaamde gebiedsproces dat wordt georganiseerd zodra er een 

zone wordt opengesteld. Tijdens dit gebiedsproces worden de voorwaarden waar specifieke projecten aan 

moeten voldoen verder aangescherpt en kunnen additionele voorwaarden worden gesteld.

Wel zal de gemeente naar aanleiding van deze reactie de documenten nog eens controleren op open eind 

formuleringen. Wanneer hier onnodig sprake van is zal dit worden aangepast.

De gemeente prioriteert de opwek van kleinschalige hernieuwbare energie voor eigen gebruik, zoals zon op dak, 

en de opwek van kleinschalig zon langs en in de spoorbermen. Voor wat betreft grotere projecten klopt het dat 

met het afwegingskader wordt  gestuurd op de ontwikkeling van één of twee grotere zonnevelden. De gemeente 

Oudewater heeft zich gecommiteerd aan een bijdrage van maximaal 19 GWh hernieuwbare elektriciteitsopwek 

aan de RES. Overschrijding van deze hoeveelheid voor grootschalige zonnevelden is alleen mogelijk middels een 

raadsbesluit. Indien de raad hiertoe zou besluiten is er een maximale bijdrage gesteld van 28,5 GWh 

hernieuwbare elektriciteitsproductie. Deze maximale hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan de productie van 2 

zonnevelden van ca. 10 hectare in omvang. In zijn algemeenheid geldt dat zonnevelden kleiner dan 10 ha. in 

Nederland geen haalbare businesscase hebben. In het afwegingskader is hiermee rekening gehouden door de die 

hiervoor het meest wenselijk worden geacht, aan te merken als nader te onderzoeken zones t.b.v. realisatie voor 

2030.

Deze reactie geeft samen met 

de reacties over 

cultuurhistorische waarde en 

de gevoeligheid voor 

bodemdaling van verschillende 

zones aanleiding tot aanpassing 

aan het Afwegingskader.

35.1 Tot onze onaangename verrassing vernamen wij dat de gemeente Oudewater overweegt om windmolens te plaatsen langs de grens 

met Lopik. Uiteraard begrijpen wij de noodzaak voor verduurzaming. Echter, met de huidige goedgekeurde landelijke vergunningen 

wordt reeds voldaan aan de doelstellingen van 2030.

De raad van gemeente Oudewater heeft besloten dat de bijdrage tot 2030 geleverd wordt met zon op dak, kleine 

windmolens (maximale ashoogte 20 meter) en één of meer zonnevelden. Zie ook reactie 4.2, reactie 11.9 en 

reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

35.2 Het plaatsen van windmolens van 240 meter hoog in het landelijke gebied is wat ons betreft geen optie. Van kilometers ver zijn 

deze molens te zien en in ons rustige gebied zal een constante geluidsoverlast ontstaan met daarbij een hinderlijk knipperend rood 

licht. Deze molens zullen worden geplaatst in of tegen een stiltegebied aan. Ook bevinden zich in dit gebied broedplaatsen voor 

weidevogels. Het wordt steeds duidelijker dat deze schade ondervinden van windmolens.

Zie reactie 35.1, reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

de richtlijn voor geluid voor 

geclusterde woningen.

35.3 De gemeente Lopik heeft overigens heel andere gebieden aangewezen voor mogelijke plaatsing van windmolens waarnaar verder 

onderzoek plaatsvindt. De indiener zal er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om plaatsing van windmolens tegen de 

gemeente grens van Lopik.

De raad van gemeente Oudewater heeft besloten dat de bijdrage tot 2030 geleverd wordt met zon op dak, kleine 

windmolens (maximale ashoogte 20 meter) en een of meer zonnevelden. Tot 2030 is plaatsing van windmolens 

aan de grens met Lopik niet aan de orde. Voor de periode daarna is dit gebonden aan voorwaarden, zie reactie 

4.2. De keuze is aan een volgende raad.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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36.1 De indiener is blij met de waarde die u hecht aan natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie als waardevolle aspecten binnen het 

concept-Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. Ook heeft de indiener waardering voor de inzet de initiatieven voor 

grootschalige duurzame energie af te stemmen met de gemeenten in de Lopikerwaard. 

Toch komen wij met betrekking tot de voorgelegde keuzes tot een aantal afwijkende opvattingen. Dit heeft vooral te maken met de 

laatste wetenschappelijke gegevens met betrekking tot gebieden waar windenergie grote risico’s voor vogels opleveren en met 

betrekking tot de effecten van zonnevelden op de biodiversiteit ter plaatse. Daarnaast zijn de door u beschreven 

waardenkwalificaties voor de verschillende buitengebieden rond Oudewater niet op alle punten in overeenstemming met de 

waardenkaart ontwikkeld eind jaren ‘90, evenmin als met de in ontwikkeling zijnde waardenkaart in het kader van het project 

Landschapsbiografie Groene Hart.

Het klopt dat windturbines mogelijk 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. 

De opmerkingen van indiener met betrekking tot de cultuurhistorische waarde worden verwerkt.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. De gebruikte 

referentiekaders worden 

expliciet toegevoegd.

36.2 Stappenplan voor periode tot 2030: 

Wij delen de prioriteit voor zon op dak en kleine windmolens maar betreurt het dat u in de feitelijke uitvoering afstand doet van de 

landelijke zonneladder. Het is belangrijk dat instrumenten worden ontwikkkeld om als gemeente voldoende grip te houden op de 

realisatie van zon op dak. Instrumenten die met name aansluiten op de knelpunten bij realisatie die u zelf benoemt. Indien u bij 

voorbaat deze prioriteit loslaat, verzwakt daarmee de sturingskracht. De tijdelijkheid van een bestemming voor wind- of zonne-

energie wordt in de bestemming expliciet opgenomen. Het verwijderen van installaties na afloop van de bestemming verdient ook 

te worden geborgd, om afwenteling van de kosten op de maatschappij te voorkomen. Mogelijk biedt het instellen van een 

verwijderingsfonds, waarin tijdens de exploitatie jaarlijks bijdragen worden gestort, een mogelijkheid.

Met de zonneladder wordt gestreefd naar volgordelijkheid in de afweging, maar niet per definitie in de 

uitvoering. Het klopt dat de overheid moet proberen om zon op dak te stimuleren/aantrekkelijker te maken. Ook 

de gemeente Oudewater onderzoekt wat zij hierin kan betekenen. Ondertussen weten we dat er naast zon op 

dak ook grootschalige projecten nodig zijn om vóór 2030 19 GWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken, 

hetgeen overeenkomt met de bijdrage aan de RES. Gezien de lange doorlooptijden van dergelijke projecten kan 

er niet worden gewacht met deze ontwikkelingen tot een bepaald aandeel op zon op dak is gerealiseerd zonder 

het risico te lopen dat de gestelde doelen uit zicht raken.

Daarnaast heeft de gemeente in de bijlage Stappenplan een checklist opgesteld voor projectvoorstellen van 

grootschalige energieprojecten, waar de waarborging van de omtmanteling en verwijdering van de installaties 

een belangrijk onderdeel van is. Projectvoorstellen worden gescoord op deze checklist en alleen voorstellen die 

een hoge score halen komen in aanmerking voor het starten van een vergunningenprocedure. Tenslotte wijst 

gemeente erop dat tijdens het gebiedproces ook nog aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan de 

ontwikkeling van een grootschalig project in een betreffende zone.

De provinciale omgevingsverorending bevat een opruimplicht.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

36.3 Combineren van energie met recreatie, bodemdaling en biodiversiteit.

Uitgangspunt in het afwegingskader is het creëren van combinaties van energietransitie met andere opgaven. De stichting is 

voorstander van het combineren van opgaven wanneer deze goed realiseerbaar zijn. Zo constateren wij dat burgers in hun voorkeur 

voor kleine zonnevelden aangeven dat deze onzichtbaar kunnen blijven. Daarmee zijn zonnevelden dus juist niet te combineren met 

linten of recreatie.

Ook het combineren van zonnevelden met bodemdaling achten wij ongewenst. Stijging van het grondwaterpeil als instrument tegen 

bodemdaling resulteert in een plas/dras of moerasgebied dat juist mogelijkheden biedt voor nieuwe teelt of meer 

weidevogelnatuur. Deze waardevolle ontwikkelingen verdienen prioriteit boven zonne-energie.

Recent onderzoek van de WUR geeft aan dat zelfs in de noord-zuidgeoriënteerde opstelling met hoger geplaatste zonnepanelen van 

een versterking van de biodiversiteit nauwelijks sprake kan zijn. Slechts bij minimale bodemkwaliteit en biodiversiteit kan men enige 

verhoging van het aantal plantensoorten verwachten, onder de conditie van weinig frequent maaien en het verwijderen van het 

maaisel. Op voormalige bemeste weiden bestaat die extra diversiteit vooral uit bramen en brandnetels. In gebieden met relatief 

hogere biodiversiteit zijn zonnevelden daarom ongewenst. Bij een oost-westopstelling blijkt de koolstofopslag in de bodem te 

verdwijnen.

De indiener kiest voor een minder optimistische opstelling. Het plaatsen van zonnepanelen op land zal in vrijwel alle gevallen ten 

koste gaan van landschap en biodiversiteit. De gemeente zal zich bij het aanwijzen van locaties daarvan 

rekenschap moeten geven. Locaties met (potentie voor) hoge biodiversiteit zouden in het afwegingskader af moeten vallen voor 

zonneparken.

Het klopt dat het combineren van de energietransitie met andere thema's een belangrijk uitgangspunt is van het 

afwegingskader. Hiertoe worden voorwaarden gesteld aan grootschalige ontwikkelingen. Voor wat betreft 

kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik is de combinatie met andere thema's in veel mindere mate een 

belangrijke vereiste. Dergelijke kleinschalige ontwikkelingen moeten echter in principe in bouwblokken worden 

gerealiseerd, waarmee de invloed op het uitzicht over het open landschap minimaal blijft.

De gemeente Oudewater is bekend met het recente onderzoek van de WUR ''Verkenning van bodem en 

vegetatie in 25 zonneparken in Nederland''. Het klopt dat ook zuidgeorienteerde opstellingen met hoger 

geplaatste panelen alleen een positief effect kunnen hebben op de bodem als dit voormalige (intensief gebruikte) 

landbouwgrond betreft. Het is echter wel mogelijk om biodiversiteit mee te nemen als thema in het ontwerp van 

een zonneveld, waarbij gedeeltes van het projectgebied worden gevrijwaard van panelen en worden ingezet voor 

natuurversterking/ontwikkeling. Als het voormalig intensief gebruikte landbouwgronden betreft kan hiermee wel 

degelijk een verbetering ten opzichte van de oude situatie worden bewerkstelligd.

Het klopt dat zonneparken minder geschikt zijn op percelen met hoge biodiversiteitswaarden. In paragraaf 5 van 

de bijlage wordt op kaart gepresenteerd waar in de gemeente de gebieden met hoge en lage waarden voor 

biodiversiteit gelegen zijn. Deze afbeelding laat zien dat er binnen de verschillende zones zowel gebieden met 

hoge biodiversiteiswaarden als gebieden met lage biodiversiteitswaarden voorkomen en dat dit op perceelniveau 

kan verschillen. De ontwikkeling van zonnevelden biedt kansen om de biodiversiteit te versterken in gebieden 

met lage biodiversiteitswaarden. Als deze gebieden grenzen aan gebieden met hoge biodiversiteitswaarden biedt 

dit een kans om de ecologisch waardevolle gebieden 'uit te breiden'.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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36.4 Windturbines op de lange termijn

De ruimtelijke component van windturbines gaat verder dan de vestigingsplaats en onderhoudswegen. Zeker de moderne turbines 

met een hoogte van circa 240 meter hebben een landschappelijke uitwerking die kilometers verder reikt. Een aaneengesloten rij-

opstelling evenwijdig aan de linten begrenst daarmee het open karakter van de polders.

U heeft een aantal vragen voor nader onderzoek geformuleerd. Onder andere de vraag bij welke minimale hoogte van windturbines 

de risico’s voor weidevogels lager wordt. In feite hebben hogere windturbines langere bladen en reiken ze lager. De modellen voor 

inschatting van de de risico’s voor het vogelbestand houden geen rekening met het verlies van habitat. Weidevogels mijden de 

omgeving van hoog opgaande structuren. Een onderzoek van SOVON in samenwerking met bureau Waardenburg heeft 

geresulteerd in een kaart waarin de gebieden met grote vogelgevoeligheid van windturbines zijn opgenomen. In de buitengebieden 

van Oudewater geldt dat voor de gebieden J, D, C, het noordwesten van A en de kern van B.

De door indiener genoemde zones zijn uitgesloten voor grootschalige windenergie. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

36.5 Gebiedsanalyse

Op basis van bovengenoemde argumenten komt de indiener tot de volgende kansen per gebied:

A: Grote schaal zonnevelden passen misschien op selectieve plekken, buiten zicht doch niet in het lint langs de Ijssel en in de 

nabijheid van de Wiericke en de oude Hollandse Waterlinie. 

B: Grote schaal zonnevelden passen niet in dit gebied met hoge waardenkwaliteit. Voorgesteld wordt B uit te sluiten voor zon en 

wind. De strook ten noorden van het spoor is mogelijk van middenkwaliteit, maar ligt weer wel in het venster tussen Woerden en 

Gouda.

C: Terecht worden zowel grootschalige wind als zon hier uitgesloten. Het gebied is van hoge kwaliteit, kent een relatief hoge 

biodiversiteit en omvat een stiltegebied.

D: Ook aan dit gebied wordt een hoge kwaliteit toegekend. Het is een stiltegebied, kent NNN gebieden en veel bodemdaling. Dit 

gebied heeft dus veel potentie voor extensieve recreatie, natuur en weidevogels. SOVON geeft voor dit gebied ook een grote 

vogelgevoeligheid van windturbines aan. Het gebied is dus ongeschikt voor grootschalige wind en zonne-energie.

F: In de spoorzone worden windturbines terecht uitgesloten, in verband met uitstraling naar de Wiericke en de Oude Hollandse 

waterlinie. Dit gebied vormt een venster tussen Woerden en Gouda. In deze smalle zone zijn zonnevelden acceptabel. Dit past ons 

inziens in de opgave voor 2030.

De restricties omtrent natuurgebieden, weidevogelgebieden en cultuur worden in de bijlagen toegelicht. Deze 

zijn onderdeel van de afwegingen. Voor iedere zone wordt er daardoor bovendien voorwaarden gesteld die 

aangeven dat bepaalde vormen van opwek rekening moeten houden met de waarden die in het gebied gelden: 

Soms is een deel van de zone wel in te zetten. Als de zone in het afwegingskader mogelijk opgesteld of 

onderzocht gaat worden, worden de verdere aanscherpingen hierop gemaakt. Dit gebeurt in het gebiedsproces.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

36.6 G: Ook aan dit gebied, doorlopend in de gemeente Lopik, wordt een hoge kwaliteit toegekend. Het is niet geschikt voor 

grootschalige wind en zonne-energie. 

H: Zonnevelden in de nabijheid van het industriegebied in aanvulling vop de met panelen bedekte daken op het industriegebied zelf, 

heeft landschappelijk weinig consequenties. Windturbines zijn in het afwegingskader hier niet toegestaan. Lokaal onderzoek zou 

kunnen uitwijzen dat deze locatie, die ver weg ligt van de toeristische routes (Lange Linschoten) juist mogelijkheden biedt. Wellicht 

vallen turbines hier weg in de “coulissen” van het industriegebied.

I: De keuze voor de invulling van het lintgebied wordt onderschreven.

J: Een gebied met relatief veel bodemdaling en relatief hoge biodiversiteit, maakt inzet voor grote zonnevelden beperkt. In de kaart 

van SOVON wordt dit gebied aangegeven als een omgeving met grote vogelgevoeligheid van windturbines. Het gebied vormt ook 

een kostbaar open venster tussen Gouda en Woerden.

De restricties omtrent natuurgebieden, weidevogelgebieden en cultuur worden in de bijlagen toegelicht. Deze 

zijn onderdeel van de afwegingen. Voor iedere zone wordt er daardoor bovendien voorwaarden gesteld die 

aangeven dat bepaalde vormen van opwek rekening moeten houden met de waarden die in het gebied gelden: 

Soms is een deel van de zone wel in te zetten. Als de zone in het afwegingskader mogelijk opgesteld of 

onderzocht gaat worden, worden de verdere aanscherpingen hierop gemaakt. Dit gebeurt in het gebiedsproces.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

36.7 Het afwegingskader laat bij een reële weging van natuur, cultuurhistorische en klimatologische factoren weinig locaties over. De 

nieuwe waardenkaart van het Groene Hart laat zien dat de buitengebieden van Oudewater in de afgelopen 

decennia unieker en daarmee meer waardevol zijn geworden. De indiener stelt vast dat het Groene Hart tot NOVI gebied is 

verklaard, juist omdat de stapeling van opgaven in het Groene Hart een nationale afweging verdient. 

Versterking van het Groene Hart in combinatie met de opgaven rond bodemdaling en biodiversiteit houdt ons inziens in dat uw 

gemeente niet gehouden kan worden aan een gemiddelde opgave voor de energietransitie.

Het concept-afwegingskader is om deze reden ambtelijke en bestuurlijk afgestemd met de buurgemeenten. Met 

de buurgemeenten binnen de RES-U16 is mede op basis van de genoemde criteria een onderlinge verdeling 

gemaakt. De raad van Oudewater heeft in maart een bandbreedte vastgesteld waarbinnen de bijdrage van 

Oudewater aan het bod van de RES-U16 voor 2030 ligt.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

36.8 De energietransitie zal in het Groene Hart vooral zijn voordeel moeten doen met aquathermie. Deze techniek is niet geschikt voor 

kleinschalig particulier initiatief, maar wel energetisch en maatschappelijk voordelig. Zij kan pas rendabel worden als gemeenten, 

mogelijk in samenwerking, initiatieven ondersteunt die onderzoeken hoe deze optie toegankelijk kan worden gemaakt maken voor 

clusters particuliere koophuizen.

Aquathermie is een optie voor de warmtetransitie als alternatief voor aardgas. Dit valt buiten de reikwijdte van 

het Afwegingskader. Het gebruik van aquathermie zorgt voor een stijgende vraag naar elektriciteit, wat de 

opgave voor wind- en zonne-energie kan vergroten.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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37.1 Op de valreep wil de indiener zijn/haar zorgen delen over eventuele grote windmolens. De indiener is groot voorstander van 

windenergie. We moeten over op duurzame energie en naar mijn idee is windenergie duurzamer als zonne-energie (wat gaan we in 

de wereld doen met alle afgeschreven panelen: een zorg voor een andere discussie). 

De raad van de gemeente Oudewater heeft besloten dat de bijdrage tot 2030 geleverd wordt met zon op dak, 

kleine windmolens (maximale ashoogte 20 meter) en een of meer zonnevelden. Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en 

reactie 11.10.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

37.2 De indiener heeft zorgen over (zeer) grote windmolens die volgens sommigen in Oudewater of de regio zouden (moeten) komen. 

Ondanks dat de windmolens zoals in Houten aan bijvoorbeeld geluidsnormen voldoen, ervaren veel omwonenden overlast. Ik ben 

erg bang voor geluidsoverlast van lage tonen of andere gezondheidsklachten van trillingen. 

In het (weliswaar korte) onderzoekje heeft de indiener gelezen dat in Nederland de afstand van windmolens tot bebouwing slechts 

300 m is (ongeacht de hoogte!) terwijl de WHO 500m adviseert. In bijv. Denemarken wordt 10x de hoogte aangehouden. Behalve 

m.b.t. geluid en slagschaduw is er weinig wetgeving, terwijl er naar mijn idee op andere manieren ook overlast ervaren wordt.

De WHO-richtlijnen schrijven een geluidsniveau van 45 dB Lden voor, daaruit kan een afstand van 500 meter tot 

woningen afgeleid worden. Gemeente Oudewater hanteert de WHO norm. Voor geclusterde woningen 

(woonwijken, kernen en lintbebouwing) gaat gemeente Oudewater uit van een bandbreedte van 500-800 meter. 

Binnen deze bandbreedte is plaatsing van windturbines enkel onder aanvullende randvoorwaarden mogelijk.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

37.3 Een dicht bevolkte regio als het Groene Hart is naar mijn mening niet geschikt voor zeer grote windmolens, zoals de schrikbarende 

240 m die de indiener vernomen heeft. Niet vanwege het landschap, maar vanwege de fysieke en mentale gezondheid van de 

bewoners. Windenergie hebben we zeker nodig, maar laat de molens alstublieft passend zijn, en geen prestige of subsidie kwestie! 

De zorg over fysieke en mentale gezondheid in relatie tot windturbines heeft doorgaans betrekking tot eventuele 

geluidseffecten. Uit het recente RIVM rapport van oktober 2020 ‘Health effects related to windturbine sound: an 

update’, blijkt dat er geen eenduidig bewijs bestaat voor gezondheidseffecten, anders dan hinder. Om die hinder 

te beperken is in het afwegingskader een minimale afstand opgenomen voor windturbines ten opzichte van 

woonbebouwing. Met behulp van deze minimale afstanden hanteert Oudewater een strengere norm dan 

wettelijk is opgelegd. Voor losse bebouwing hanteert de gemeente de WHO norm van 45 dB Lden, deze is 

omgezet naar een minimale afstand van 500 meter. Voor geclusterde woningen geldt een minimale afstand van 

500-800 meter. Daarmee laat de gemeente zien dat zij de zorgen van inwoners serieus neemt.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

37.4 Als de indiener de plannen goed begrepen heeft is de enige locatie die over is voor grootschalige molens 'mijn achtertuin'. Als mijn 

kinderen van nu 1 en 3 jaar er met zekerheid nooit klachten van krijgen, wil ik ze later met trots vertellen waarom er windmolens 

staan. De indiener wenst u veel succes bij de voortgang van het project. 

De gemeente Oudewater neemt deze opmerking ter kennisname aan. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

38.1 Fijn dat inwoners een reactie kunnen geven op het concept afwegingskader Oudewater. Het belangrijkste punt over de 

Grootschalige duurzame energie is nog steeds dat inwoners er geen overlast/last van mogen ervaren. Het is niet acceptabel als 

mensen (ook al zijn zij minder dan 10% van de bevolking) er gezondheidsklachten van krijgen. Dan moet je dus goed kaderen. Of dat 

als kader stellen. Als dan uit nadere rapporten blijkt, dat de gezondheidsklachten er zijn of te verwachten zijn, bij die steeds groter 

wordende windmolens, dan moet je grenzen stellen en desnoods vergunning kunnen ontnemen. Dan zorgt men wel, dat er geen 

klachten gaan komen, door betere windmolens, die geen klachten geven.

De raad heeft in maart vastgesteld dat gebruik van windtubines voor de opgave tot 2030 een nieuw raadsbesluit 

vergt. De keuze om het windgebied na 2030 open te stellen vergt opnieuw een raadsbesluit. De afstand voor 

geclusterde woningen wordt op basis van reactie van indiener en advies van GGDrU en ODRU aangepast. Zie ook 

reactie 4.2, reactie 11.0 en reactie 11.0.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

38.2 Een afstand 'grote' (240 m of hoger) windmolens 500 m is echt veel te dicht bij woningen om geen overlast te ervaren, in de optiek 

van de indiener, zeker gezien de grootte is 10 x de tiphoogte van wieken, (dus bijv. van 240 m = 2.400 m!!) al 

schadevergoedingsplichtig wegens nadeel. Dus daar zou je als gemeente al buiten moeten blijven. Dat er dan geen mega-

windmolens passen in het landschap in deze regio (en dus zeker ook niet 'in een soort muur, op de grens met Lopik' is dan een 

logische conclusie. Nogmaals overlast moet voorkómen worden, kán niet 'desnoods met geld' gecompenseerd worden, want 

laagfrequent geluid (draagt vér en dwars door woningen heen), slagschaduw, non-stop vervelend afleidend geluid en rood 

knipperende lampjes in de polder: het geeft nadelige gevolgen voor o.a. de gezondheid van o.a. mensen, rust- en ruimtebeleving en 

ongetwijfeld nog meer zaken. Dat wordt dan bewust aangedaan, door dit in de kaders mogelijk te maken, met deze wetenschap, 

een 'toetsing' zal dan tot 'geen bezwaar' leiden, juist door te coulante kaders 'die we nu juist zo streng als de omgeving wil kunnen 

stellen!!'. Want vele kaders zijn een wassen neus, 'een mouw aan te passen', 'wel uit te leggen', 'doorheen te redeneren', maar 

daarmee 'gewoon mogelijk te maken'...

Het klopt dat windturbines mogelijk aanvaringsslachtoffers veroorzaken. Om te kijken of een uiteindelijk initiatief 

voldoet aan 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) laagfrequent 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. De gemeente Oudewater gaat uit van de striktere WHO-richtlijnen voor 

geluid.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

38.3 Hedenavond de 'vijfradenconferentie Lopikerwaard' beluisterd, waar letterlijk wordt gezegd: Op basis van de concept 

afwegingskaders is door de Energie-coöperatie Lek en IJssel samen met Eneco al een DEAL GEMAAKT'. Er 'moet' (landelijk) voor 

2025 VERGUND ZIJN. En Stedin is dan 'nog een 'check' aan het doen op het moment' of het allemaal wel kan..... Heeeel apart. 

Wellicht is de uitkomst van de 'check' inmiddels al bekend (we noteren 2 maanden na de 5radenconferentie Lopikerwaard), (welk 

samenwerkingsverband/'bondje' overigens voor inwoners van de betreffende gemeenten als donderslag bij heldere hemel kwam..)

Het college neemt akte van uw constateringen met betrekking tot buurgemeente Lopik. Dit valt buiten de 

reikwijdte van het Afwegingskader duurzame energie Oudewater.

Deze reactie geeft samen met 

het advies van GGD en ODRU 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

38.4 Wíj zijn de omgeving, we worden zo buiten spel gezet voor de toekomst en dat door de eigen gemeentekaders... Om wat wat 

landschapsarchitecten 'mooi en passend' vinden, waar 'Generation Energy' in 'meegedacht heeft in 'koppelkansen', maar de mens 

vergeet. Ook zijn er nog andere nadelige effecten, waardevermindering o.g. bijv. doordat woonhuizen in een 'windmolen-

effectgebied' komen te liggen, wat eerst juist het tegenovergestelde was, in casu stiltegebied, weidevogel(kern)gebied, 

boerengebied, geen industriegebied... Stiltegebied, dat érg gewaardeerd wordt door de omgeving, bewoners, boeren én buitenlui 

en recreanten o.a..

De gemeente heeft erg ingezet op het betrekken van bewoners: via meerdere participatiemogelijkheden konden 

belangrijke waarden of bevindingen worden opgehaald. Vanuit het rijk wordt er een opgave verdeeld die 

veranderingen zal brengen in de leefomgeving, we kunnen met goede inpassing ervoor zorgen dat er zo veel 

mogelijk meerwaarde en zo min mogelijk overlast ten gevolg licht. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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38.5 Maar goed, bij mij hangt dus ondertussen ook een pamflet tegen megawindmolens (die paar op de Copen lijken mij ver genoeg van 

míjn bed, dus als de buurt dáar er oké mee is, dan is dat geen probleem, indien zij het niet zien zitten, dan is ook dat een 'no go'). 

Clustering lijkt zinvol, een 'landschapslijn langs de grens met Lopik volgen' lijkt me maatschappelijk niet aanvaardbaar, zoals reeds 

aangegeven. Aangezien het letterlijk 10 voor 12 is en ik te laat begonnen ben met het lezen van het definitieve concept, qua 'kleine 

lettertjes', laat ik het hierbij en hoop op uw verstandig invullen voor de omgeving, terwijl ik me ondertussen ook nog zorgen moet 

gaan maken voor mijn 'frontyard', aangezien dat een andere energieregio betreft in mijn geval.

Zie reactie 4.2, reactie 11.9 en reactie 11.10. Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

38.6 Veel wijsheid gewenst met het stellen van de juiste kaders, die wellicht toch een sterkere vinger aan de pols van de gemeente 

moeten hebben dan het 'afvinken van wat te ruimte kaders'. Snelheid wieken begrenzen zo nodig, hoogte begrenzen, geluid idem 

voor stiltegebied streng vinger aan de pols houden, óok richting 'over de gemeentegrens Lopik', molens die stil zijn eisen, 'niet meer 

dan nu nodig voor de eigen gemeente-opwek', zorgen dat lokaal zon/wind kleinschaliger niet hoeft af te schakelen, niet Stedin 'de 

baas laten zijn'... (ook al klinkt dat als 'feit tot 2030..' (zot)).

De indiener vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw op uw scherpe toetsing en waar nodig 

aanpassing en aanscherping van de kaders. Want dat is nú, niet 'later ook nog'.

De raad van Oudewater heeft op 11 maart besloten dat de opgave tot 2030 wordt ingevuld met zon op dak, 

kleine windmolens en zonnevelden voor eigen gebruik, eventueel aangevuld met een aantal zonnevelden. Het 

bepalen van de nadere kaders voor windturbines is daarmee aan een volgende raad, die met de ontwikkelingen 

en de situatie van dat moment daarover een besluit kan nemen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

39.1 Net als u heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook een sterke voorkeur om zon-op-dak als eerste realiseren. Ook behouden wij 

graag het cultuurhistorische landschap. Het is goed te lezen dat gemeente Oudewater daaromtrent voorwaarden stelt aan het 

plaatsen van kleinschalige windmolens en zonnevelden. De eerste prioritering: 'Zones die worden opengesteld voor 

vergunningverlening', steunen wij daarom van harte.

De gemeente is indiener erkentelijk voor het onderschrijven van het belang van zon op dak en van het belang om 

het cultuurhistorisch landschap te behouden.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

39.2 De tweede en derde prioritering betreffende groot- en/of kleinschalige zonnevelden betreft voor Bodegraven-Reeuwijk specifiek  de 

locaties Jll, B3 en FlO. Het aangrenzende gebied in Bodegraven-Reeuwijk is in de RES 1.0 Midden-Holland op soortgelijke wijze 

ingevuld: de mogelijkheden voor groot- en of kleinschalige zonnevelden, moet nader onderzocht worden.

Bij de behandeling van de RES 1.0  en in het traject dat in onze gemeente nu doorlopen wordt over kleine windmolens, zal duidelijk 

worden wat het standpunt van Bodegraven-Reeuwijk is t.o.v. zonnevelden en kleine windturbines. Wel valt ons op dat onder de 

Algemene voorwaarden Zon - Ruimtelijk geen maximum voor grote zonnevelden is bepaald. Dit vindt de indiener wel wenselijk 

gezien de grote behoefte aan weidegrond  voor de verduurzaming van de landbouwsector en de wens tot handhaving van open 

onbebouwde kerngebieden in het waardevolle cultuurlandschap.

Gezien de locaties een grensgebied betreffen, vindt de indiener de afstemming tussen Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater 

gewenst.  Zo willen we borgen dat uiteindelijk soortgelijk beleid van toepassing  is op de gemeentegrenzen en de kwaliteit van het 

landschap behouden blijft.

Hoewel het in de lijn der verwachtingen lag, willen wij u graag  meegeven dat wij verheugd zijn te lezen dat u het open karakter en 

de rust van het Groene Hart waardeert. Overeenkomstig met de wensen van Bodegraven Reeuwijk zijn wij blij te lezen dat u om 

deze reden geen grootschalige wind in openlandschap wilt plaatsen of onderzoeken, en geen zonnevelden wilt ontwikkelen in 

Natuurnetwerk Nederland gebieden of Natura 2000 gebieden.

De indiener wenst u veel succes met het beantwoorden van de ingekomen reacties en met de behandeling van het afwegingskader 

in uw raad. Wij  zien  graag een voortzetting van de huidige samenwerking  tussen  onze gemeentes  op het gebied van de opwek 

van duurzame energie.

De raad van gemeente Oudewater heeft op 11 maart besloten dat de bijdrage tot 2030 voor Gemeente 

Oudewater 19 GWh per jaar is, met een bandbreedte tot 28,5 GWh. De gemeeente Oudewater wil hiervan 6 

GWh op daken realiseren. Dat betekent dat er maximaal 13 GWh aan zonnevelden gerealiseerd kan worden tot 

2030. Afhankelijk van de gekozen opstelling en ruimtelijke inpassing kan het aantal hectare variëren. De 

gemeente Oudewater stelt dit maximum juist vanuit de door het college van Bodegraven-Reeuwijk gesignaleerde 

behoefte om het cultuurhistorisch landschap en de agrarische grond te behouden. Gemeente Oudewater zegt 

toe om bij ontwikkelingen nabij de gemeentegrens de buurgmeenten te betrekken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

40.1 De indiener stelt dat onder 'Ruimtelijk' van 'Algemene voorwaarden duurzame opwek' staat bij de vierde bullet dat "de ruimtelijke 

kwaliteit van een gebied zoveel mogelijk behouden dient te blijven of zelfs versterkt dient te worden". Concreet adviseert de 

indiener om de woorden 'zoveel mogelijk' te laten vervallen. Het uitgangspunt wordt daardoor duidelijker vastgelegd. Bij de bullet 

daarna wordt gesproken over de kernkwaliteit van een gebied. Geadviseerd wordt om die kernkwaliteiten nadrukkelijk te 

benoemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de landschappelijke diversiteit van het veenweidegebied waarin o.a. openheid, rust en 

stilte een bepalende rol spelen. Ook kan er hier verwezen worden naar de kwaliteitsgidsen van de provincie Utrecht.

Het college is Mooisticht erkentelijk voor dit advies. Het college verduidelijkt de bedoelde passages en neemt een 

verwijzing naar de kwaliteitsgidsen van de provincie Utrecht op in het afwegingskader.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

40.2 De indiener stelt dat onder 'Prioritair' windmolens tot 20 meter ashoogte worden genoemd als maximale hoogte. De windmolens 

die tot nu toe in Oudewater zijn geplaatst hebben een ashoogte van 15 meter en zijn naar ons oordeel acceptabel. Wij adviseren om 

deze maximale maat dan ook hier aan te houden. Een ashoogte van 15 meter impliceert vervolgens immers een tiphoogte van 21 

meter. Ook in omringende gemeenten is op dit moment 15 meter ashoogte de maximaal toegestane maat. Omdat de genoemde 

maat ook elders in dit afwegingskader wordt genoemd adviseren wij om overal in de tekst 20 meter te laten vervangen door 15 

meter.

Deze afweging is nu al reeds gemaakt in het bestemmingsplan "Landelijk gebied Hekendorp en Papekop". Een 

gelijkluidende regeling zal ook worden opgenomen in het nog in procedure te brengen bestemmingsplan 

"Landelijk gebied Oudewater en Willeskop". 

Dit advies geeft geen aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader
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40.3 De indiener stelt onder 'Ruimtelijk' bij 'Algemene voorwaarden Wind' dat er onder de vierde bullet wordt gesteld dat windmolens zo 

dicht mogelijk bij of in het bouwblok worden gerealiseerd. Wij achten dit als uitgangspunt te vaag en te veel voor discussie vatbaar. 

De indiener adviseert om in principe uit te gaan van plaatsing in het bouwblok.

Naar aanleiding van deze reactie besluit de gemeente Oudewater om de laatste voorwaarde te veranderen in: 

''De windmolens moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd''.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

40.4 De indiener stelt dat er op pagina 14 onder 'Ruimtelijk' bij 'Algemene voorwaarden Zon' over oost-west georiënteerde zonnevelden 

wordt gesproken. Terecht wordt onder punt 2 gesteld dat bij een dergelijke opstelling er altijd sprake is van een negatieve invloed 

op de bodem. De indiener adviseert om in het hele afwegingskader, vanwege deze negatieve invloed in principe geen ruimte te 

bieden voor aaneengesloten daksgewijze oost-westopstelling van zonnepanelen.

In het afwegingskader wordt een voorkeur uitgesproken voor zuidgeorienteerde zonnevelden in gebieden waar 

de bodemkwaliteit onder druk staat. Daarnaast is opgenomen dat rekening moet worden gehouden met de 

bodemkwaliteit. Ook mogen grootschalige zonnevelden de waarden van de aanwezige thema's (zoals 

bijvoorbeeld biodiversiteit) niet onevenredig schaden. Tenslotte wordt voor elke zone een gebiedsproces 

georganiseerd zodra er een zone wordt opengesteld. Tijdens dit gebiedsproces worden de voorwaarden waar 

specifieke projecten aan moeten voldoen verder aangescherpt en kunnen additionele voorwaarden worden 

gesteld. Zo kan voor specifieke locaties worden afgewogen of een oost-west opstelling wenselijk is of niet.

Dit advies geeft geen aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

40.5 Voorts wordt bij de volgende bullet op pagina 14 ('Voor kleinschalige zonnevelden enz.') de vraag gesteld of de voorwaarde 

'panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap' helder genoeg is. Zeker in het licht van de nadelen van de hierboven 

genoemde bezwaren tegen een oost-westopstelling adviseren wij om deze voorwaarde anders te formuleren dan wel te laten 

vervallen. De eerste voorwaarde luidt immers al: "inpassing in het groen en de structuur van het landschap". De aanvullende tekst 

"i.v.m. open zichtlijnen" vinden we te beperkend in dat kader. Inpassing in de structuur van het landschap is om meer redenen 

belangrijk dan alleen het openhouden van zichtlijnen.

In ditzelfde deel is opgenomen dat kleinschalige zonnevelden zo dicht mogelijk bij of in bouwblokken worden gerealiseerd. Ook hier 

achten we dit als uitgangspunt te veel voor discussie vatbaar. De indiener adviseert om in principe uit te gaan van plaatsing in het 

bouwblok. Bij de onderste bullet van dit onderdeel adviseren wij om de zin: "De bestaande kavelstructuur moet in stand blijven" aan 

te passen naar: "De oorspronkelijke kavelstructuur moet beleefbaar blijven".

Naar aanleiding van deze reactie besluit de gemeente Oudewater om de laatste voorwaarde te veranderen in: 

''Kleinschalige zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd''. Daarnaast wordt de 

genoemde zin  "De bestaande kavelstructuur moet in stand blijven" aangepast naar'' De oorspronkelijke 

kavelstructuur moet beleefbaar blijven''.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

40.6 De navolgende opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van de teksten betreffende de diverse zones. We nemen daarbij de tekst 

onder zone A. 'Veenweidegebied met veel bodemdaling' als voorbeeld.

De indiener adviseert om de zin onder de derde bullet: "Zonnevelden inpassen...enz." te vervangen door: "Zonnevelden inpassen in 

groen en de structuur van het landschap. Bij de opstelling en inrichting wordt rekening gehouden met het karakter van het 

landschap". Zoals hierboven ook al gesteld adviseren we de tekst: "Panelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap" 

vervolgens te laten vervallen. Bij de vierde bullet wordt gesproken over 'lage waarden biodiversiteit'. Het is onduidelijk wat daarmee 

wordt bedoeld. Feitelijk geldt dat ook voor het begrip 'Cultuurhistorische waarde'. Zoals nu verwoord is dat een zeer breed begrip 

en vraagt het om een nadere duiding. Waar bestaat die waarde uit? Wellicht een verwijzing opnemen naar nota's van de provincie 

zoals bijv. de kwaliteitsgids?

Deze opmerkingen gelden ook voor overeenkomstige teksten onder B., D., F., G., H., I. en J.

Het college is indiener erkentelijk voor zijn advies. De gevraagde aanpassing aan de derde bullet wordt gemaakt. 

Ook de verwijzing naar het bronmateriaal waarop het oordeel over lage en hoge cultuurhistorische waarde en 

biodiversiteit zijn gebaseerd worden opgenomen in het afwegingskader.

Dit advies geeft aanleiding tot 

duidelijkere verwijzing naar 

bronmateriaal voor bepalen 

cultuurhistorische waarde en 

biodiversiteitswaarde van een 

gebied. De formulering met 

betrekking tot de wijze van 

inpassing zonnevelden nemen 

we over.

40.7 Voor wat betreft de tekst onder 1. 'Lintbebouwing' adviseren we over windmolens dat deze "in principe in het bouwblok worden 

geplaatst", in plaats van "zo dicht mogelijk bij of in". Eenzelfde opmerking geldt de kleinschalige zonnevelden: deze "worden in 

principe in de bouwblokken gerealiseerd", in plaats van "zoveel mogelijk in of nabij".

Naar aanleiding van deze reactie besluit de gemeente Oudewater om de laatste voorwaarde te veranderen in: 

''Kleinschalige zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd''. Zie ook reactie 40.3

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

40.8 De indiener adviseert om nadat een initiatiefnemer contact heeft opgenomen met de gemeente (zie punt 1), tegelijkertijd met het 

participatieproces ook de commissie ruimtelijke kwaliteit/commissie omgevingskwaliteit op de hoogte te brengen van het initiatief 

om daarmee de commissie op tijd in het vervolgproces te betrekken. Onze ervaring is dat vroegtijdig kunnen meedenken en 

begeleiden vaak tot een beter eindresultaat en tot een meer soepel verlopende procedure zal leiden.

De gemeente dankt de indiener voor dit advies en neemt deze graag over. De gemeente zal MooiSticht betrekken 

bij het vervolgproces en om advies vragen bij elk concreet initiatief.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

40.9 Wat de indiener betreft is er sprake van een helder opgesteld afwegingskader dat tekstueel hier en daar wel enige verduidelijking en 

aanscherping behoeft. Afsluitend merken we op dat het wellicht zinvol is om daar waar mogelijk teksten (bijvoorbeeld over de 

kleinschalige zonnevelden) met eenvoudige principeschetsjes te illustreren.

Het college is indiener erkentelijk voor zijn advies. De tekst van het afwegingskader is nagelopen op teksten die 

verduidelijking en aanscherping behoeven. Ten aanzien van de principeschetsjes is het college van mening dat dit 

aanvullend ontwerpend onderzoek vergt. Uit dit aanvullend onderzoek kunnen principeschetsjes afgeleid 

worden.

Dit advies geeft geen aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Wel zijn de 

teksten nagelopen op mogelijke 

aanscherpingen en 

verduidelijkingen.
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41.1 Bij deze willen wij bezwaar maken tegen het aanleggen/ opbouwen van windmolen(s)(parken) en tegen de aanleg van 

zonnepanelen (parken) in de polder Hoenkoop te Oudewater.

Wij nemen akte van uw opmerking dat u bezwaar maakt tegen het voornemen om zone D aan te wijzen als 

mogelijke zoeklocatie voor grootschalige zonnevelden en zone G als mogelijke zoeklocatie voor windturbines. 

Om tot de bepaling van de prioritering te komen heeft een proces plaatsgevonden waarin bewoners van de 

gemeente Oudewater hun mening hebben kunnen geven. Na een zorgvuldige weging van de inbreng uit het 

participatieproces en de inbreng van technische experts is het college van mening dat op termijn 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. Een eventueel besluit tot daadwerkelijk 

openstellen van aanvullende zones is aan een volgende raad.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

41.2 Polder Hoenkoop is een van de laatste polders waar het nog rustig is in de wijde omgeving, waar geen snelweg of hoogspannings 

masten doorheen lopen,  en waar het s avonds nog echt rustig is. Waar je alleen de vogels hoort. Wij zijn nu 15 jaar bezig met 

weidevogel bescherming in ons land, waaronder grutto's, kieviten, scholeksters, en nog vele andere bijzondere soorten vogels, en 

zelfs reeën. Vrees voor het verlies van een heleboel van deze soorten door de aanleg/het onderhoud van windmolens en/of 

zonnepanelen in het open weiland.

Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 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. 

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

41.3 Zorg eerst maar eens dat alle daken vol komen te liggen met panelen voordat we ons mooie open landschap gaan verpesten. De raad van Oudewater heeft op 11 maart besloten dat de opgave tot 2030 wordt ingevuld met zon op dak, 

kleine windmolens en zonnevelden voor eigen gebruik, eventueel aangevuld met een aantal zonnevelden. Om tot 

de bepaling van de prioritering te komen heeft een langdurig proces plaatsgevonden waarin bewoners van de 

gemeente Oudewater hun mening hebben kunnen geven. Na een zorgvuldige weging van de inbreng uit het 

participatieproces en de inbreng van technische experts heeft het college een prioritering in de zoekgebieden 

aangebracht. Deze wordt bijgesteld op basis van de schriftelijke reacties.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

41.4 Ook de slagschaduw en herrie van de windmolens is absoluut niet gewenst. 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:

- 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. Voor geluid gaat de gemeente voor losse woningen uit van de striktere WHO richtlijnen en 

voor geclusterde woningen van een afstand van 500-800 meter. Zie verder reactie 5.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.1 Klimaatcrisis heeft hoogste prioriteit. Energiebesparing en 'no regret' maatregelen (zoals zon op dak) hoogste prioriteit, maar zijn 

niet voldoende. Energieopwekking in het buitengebied, via windturbines en zonnevelden, zijn daarom een essentieel onderdeel in 

het totale pakket aan klimaatmaatregelen.

Wij nemen akte van mening indiener m.b.t. de gewenste prioriteitsstelling voor de klimaatcrisis. Wat betreft de 

bijdrage voor 2030 heeft de raad van Oudewater besloten deze in te vullen zoals in de zonneladder, met zon op 

dak, kleinschalige windmolens en één of meer grondgebonden zonneparken.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.2 Er is goede sturing of belangenafweging nodig bij dergelijke projecten. Indiener pleit voor 'drievoudig duurzaam': 1. 

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutrale 

regio (en wereld) te bereiken. 2.	Zorgvuldige inpassing met oog voor natuur- en landschapswaarde en leefomgeving. 3. Participatie: 

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. Voor 

natuur en landschap betekent dat concreet: de meest kwetsbare gebieden (zoals NNN en weidevogelgebieden) zoveel mogelijk 

ontzien, en op andere locaties met energieprojecten ecologische en landschappelijke waarde proberen toe te voegen.

Energiebesparing valt buiten de reikwijdte van het Afwegingskader. De routekaart tot 2030 volgt uit het 

afwegingskader en het daarna af te ronden gebiedsproces. Uit het Afwegingskader en het gebiedsproces volgen 

criteria voor o.a. zorgvuldige inpassing met oog voor natuur- en landschapswaarde en leefomgeving. Bij de keuze 

van locaties binnen zoekgebieden wordt biodiversiteit en natuurwaarde meegewogen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader
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42.3 Positief dat gemeente informatie en argumenten verzamelt voor een goede afweging van mogelijke wind- en zonlocaties, en 

daarvoor spelregels opstelt. Er is transparant weergegeven wat inbreng van stakeholders en bewoners is. Het potentieel van zon op 

(groot) dak is inzichtelijk gemaakt. De voorwaarde om in energieprojecten combinaties te maken met andere gebiedsopgaven. Dit 

bevordert de kansen op lokale meerwaarde. De monitoringsverplichting bij grootschalige energieopwek: er is urgent behoefte aan 

meer inzicht in de cumulatieve en langetermijneffecten. Monitoring geeft de mogelijkheid om bij te sturen bij onvoorziene 

negatieve effecten voor natuur en landschap. 

Wij danken de indiener voor de complimenten met betrekking tot de weergave van de inbreng van stakeholders 

en bewoners. De monitoringsplicht wordt in het gebiedsproces nader uitgewerkt.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.4 Beter kunnen: De ambities/doelstellingen voor de RES U16 van 19 GWh is slechts 1% van de regionale ambitie. Dit staat gelijk aan 

energieopwekking van iets meer dan één moderne windmolen, of ca. 20 ha zonneveld. Omdat de gemeente Oudewater een relatief 

groot buitengebied heeft, met een agrarisch karakter, vragen wij ons af of de ambitie niet hoger zou kunnen. In het bijzonder zijn 

we benieuwd naar de nadere verkenningen van de mogelijkheden voor enkele grotere windturbines in het buitengebied. Op het oog 

lijken de omstandigheden qua natuur/landschap – in verhouding tot een aantal andere gebieden in regio U16 – relatief gunstig voor 

windenergie. Wel zouden we graag een uitsluiting van NNN/N2000/weidevogelgebieden opgenomen zien voor windturbines, zoals 

dat ook bij de zonnevelden gedaan is. Deze gebieden zijn kwetsbaar, niet robuust en zouden juist een grote positieve impuls moeten 

krijgen.  

De bijdrage van de gemeente Oudewater tot 2030 is op 11 maart vastgesteld door de raad. Ook zijn de 

mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk in de gemeente Oudewater beperkt. Het college ziet daarom geen 

aanleiding om de raad te adviseren deze bijdrage te veranderen. Natura 2000-gebieden zijn door de provincie 

reeds uitgesloten voor windenergie. In NNN-gebieden en weidevogelgebieden zijn aanvullende beperkingen van 

kracht, de provincie sluit deze gebieden niet uit. De gemeente Oudewater ziet geen reden om hierin strikter dan 

de provincie, bevoegd gezag voor natuurwetgeving, te zijn. Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 

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.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.5 Handreiking Natuur & Landschap in de RES: bevat aanbevelingen voor sturing op locatiekeuzes en randvoorwaarden op basis van de 

aanwezige kwaliteiten van natuur en landschap. 

Wij danken de indiener voor deze suggestie en nemen een verwijzing naar deze handreiking op in het 

Stappenplan.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot toevoeging van verwijziging 

naar Handreiking Natuur & 

Landschap in de RES in het 

Stappenplan.

42.6 Concrete aanbevelingen aan gemeente Oudewater: 1. Cumulatieve effecten van alle afzonderlijke energieprojecten (en monitoring): 

hoe ga je om met projectoverstijgende en onvoorziene schade? 

Wij verwachten dat één à twee zonnevelden van 10 ha genoeg zijn om in de opgave tot 2030 te voldoen. Hiervan 

verwachten wij geen dusdanige cumulatieve effecten dat dit tot projectoverstijgende schade leidt. Als de opgave 

na 2030 groeit, gaat dit mogelijk spelen voor de gemeente Oudewater. Wij verwachten dat er tegen die tijd 

voldoende ervaring in andere gemeenten is om een best practice voor monitoring van projectoverstijgende en 

onvoorziene schade in het Stappenplan op te nemen.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.7 2. De procedure voor de organisatie van gebiedsprocessen kan wat duidelijker. Wij nemen akte van uw suggestie. Het gebiedsproces in de zoekgebieden tot 2030 wordt gekoppeld aan het 

lopende gebiedsproces met betrekking tot bodemdaling vanuit de gebiedscommissie Utrecht-West. Het is aan 

een volgende raad om te besluiten hoe het gebiedsproces wordt georganiseerd voor gebieden na 2030.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.8 3. 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? 

Om te kijken of een uiteindelijk initiatief voldoet aan 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.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.9 4. Maximale landschappelijke draagkracht per zoekgebied: houd rekening met beeldvorming hieromtrent. Is er met zo’n maximum 

nog ruimte voor eventuele intensivering in een volgende fase van de energietransitie? Een alternatief kan zijn: een ‘target’ of ‘limiet’ 

instellen voor een bepaalde tijdsperiode. Een routekaart richting een energieneutrale gemeente maakt de prioritering ook 

proactiever – voor een methodiek om dit uit te werken, zie De Constructieve Zonneladder.

De raad van Oudewater heeft zich voor 2030 tot doel gesteld om 50% CO2 vermindering te bereiken. De opgave 

voor elektriciteit is hier op afgestemd. De keuze om te streven naar een energieneutrale gemeente is aan een 

volgende raad. Het huidige afwegingskader biedt ruimte om de draagkracht per zoekgebied te onderzoeken, ook 

biedt het ruimte om veranderende opvattingen hierover in de toekomst een plaats te bieden in het 

Afwegingskader. Op die manier is eventuele intensivering inpasbaar, maar ook een eventuele nationale keuze 

voor meer wind op zee, kernenergie of import.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.10 5. De voorwaarden voor zonnevelden kunnen nader gedetailleerd worden, zie hiervoor de richtlijnen van de WUR in dit recente 

rapport (Hfd. 7). Denk bijvoorbeeld aan: verschralingsbeheer (minimaal eerste vijf jaar maaien en afvoeren), natuurplan, monitoring 

ontwikkeling natuurwaarden, inbreng lokale natuurgroepen, multifunctioneel, effecten op weidevogels, geen oost-west (tenzij 

onderbouwd kan worden dat een zuid-opstelling geen substantiële verbetering oplevert qua natuur en biodiversiteit), min 2 m 

tussenruimte tussen de panelenrijen. (De Gedragscode Zon op Land bevat overigens ook al veel voorwaarden voor de omgang met 

natuur en landschap.)

De door indiener genoemde aanvullende voorwaarden zijn inpasbaar in het gebiedsproces. Daar kunnen 

aanvullende voorwaarden geformuleerd worden. De genoemde gedragscode maakt onderdeel uit van het 

afwegingskader.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader

42.11 6. Bij de vergunningverlening zou een beoordelingsaspect toegevoegd kunnen worden: in hoeverre het energieproject 

natuurinclusief is ontworpen.

Wij zijn indiener erkentelijk voor deze suggestie en voegen dit criterium toe. Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader.

42.12 Regie op planvorming en realisatie. Om regie te houden op de locaties voor zonnevelden, is een kansenkaart met uitnodigingskader 

een geschikt instrument. Aandachtspunt blijft wel dat de gemeente er voor zorgt dat de gestelde ontwerpcriteria/randvoorwaarden 

daadwerkelijk leiden tot kwalitatief hoogstaande projecten. Dit wordt mogelijk door initiatieven gelijktijdig langs de zelfde meetlat 

te leggen, volgens een goed uitgedacht puntensysteem. Een best practice hiervoor is de procedure van Wijk bij Duurstede in 2020 

(https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/nieuws/procedure-zonnevelden-vier-initiatieven-werken-hun-plan-verder-uit/).

Wij onderschrijven het belang van het behouden van regie op de uitvoer, zodat kwalitatief hoogstaande 

projecten ontwikkeld worden. Het college vraagt de raad om de bevoegdheid voor het bijwerken van het 

Stappenplan aan het college te delegeren. Op die manier zijn gevraagde verbeteringen door het college in een 

later stadium door te voeren mocht dat gewenst zijn.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.
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42.13 Participatie: proces en financieel. Dit is al behoorlijk ver uitgewerkt, maar voor meer inspiratie zie Handreiking Participatie: Wind- en 

zonneparken realiseren samen met inwoners. Bij de algemene voorwaarden financieel zou verwezen kunnen worden naar het 

Klimaatakkoord, waarin het streven is vastgelegd van 50% lokaal eigendom bij grootschalige energieopwekking op land. 

Wij zijn indiener erkentelijk voor deze suggestie en voegen dit toe. Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. De verwijzing 

naar de afspraken uit het 

Klimaatakkoord wordt 

toegevoegd.

42.14 Functiecombinaties. Het wordt steeds belangrijker dat we energieprojecten zo vormgeven dat ze zoveel mogelijk lokale 

meerwaarde leveren. Een manier om dat te doen, is door ze multifunctioneel in te richten: combinaties met natuurontwikkeling, 

recreatie, educatie, en zelfs landbouw zijn denkbaar. Uiteraard gebaseerd op wat de lokale gemeenschap aan wensen en zorgen 

heeft. Voor inspiratie over functiecombinaties en ontwerpen in co-creatie met de lokale gemeenschap, zie onze Energietuinen.

Wij het eens met indiener dat het combineren van functies belangrijk is. Welke combinaties gewenst zijn vormt 

onderdeel van het gebiedsproces. We nemen de verwijzing naar Energietuinen op als inspiratiebron voor het 

gebiedsproces en voor initiatiefnemers.

Deze reactie geeft aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. Verwijzing 

naar Energietuinen wordt 

toegevoegd.

43.1 Indiener schrijft dat het Rijk in 2020 een mooi doel geformuleerd heeft: een schoon en duurzaam Nederland in 2050. In de nota 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft men precies beschreven hoe dat er dan uit moet komen te zien. De Randstad is dan een 

soort "ring" van aan elkaar geknoopte grote steden met het Groene Hart als oase van rust in het midden. Daarom is dit gebied in de 

nota ook aangewezen als "Waardevol landschap" waarvan "Versterken en beschermen van unieke landschappelijke kwaliteiten" het 

hoofddoel is. Dit zijn citaten uit de NOVI zélf. Op de kaart (ook uit de NOVI) kunt u zien om welk gebied het gaat. Plaatsing van 

windturbines is daarmee natuurlijk in de verste verte niet in overeenstemming.

Aanwijzing tot NOVI-gebied betekent niet dat er geen windturbines of zonnevelden mogelijk zijn. Energietransitie 

is benoemd als een van de uitdagingen voor het Groene Hart. Ook het advies van de Provinciale Adviseurs 

Ruimtelijke Kwaliteit over energietransitie in het Groene Hart sluit windturbines niet uit.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

43.2 Ik wil u daarom vragen om even wat tijd vrij te maken om het -korte- essay dat ik daarover heb opgesteld, door te nemen. Daarin 

kunt u lezen waarom ik meen dat het Rijk, met een prachtig einddoel voor ogen, desondanks uiteindelijk een onwerkbaar plan heeft 

gemaakt dat het uiteindelijke doel juist tégenwerkt en waarmee men bovendien de lokale bestuurders in het Groene Hart met een 

onmogelijke opgave heeft opgezadeld. Een opgave waarvoor echter wél een oplossing bestaat. Een oplossing die zowel het 

einddoel weet te redden als de belangen (waaronder de gezondheid!) van uw inwoners/kiezers beschermt. En daarbij speelt het 

Voorzorgsbeginsel een hoofdrol, omdat het gaat over de plicht van de (lokale) overheid om haar inwoners te beschermen tegen 

maatregelen die mogelijk onevenredige schade toe kan brengen.

De door indiener genoemde beleidsuitgangspunten selecteren selectief uit de beschikbare documenten. Ten 

aanzien van wind op land is niet vastgelegd dat dit zo min mogelijk dient te zijn. In het Klimaatakkoord is 

afgesproken dat er ten minste 35 TWh op land wordt opgewekt door middel van zonne-energie en windenergie. 

Het Klimaatakkoord is techniekneutraal ten opzichte van deze twee opties. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving heeft in de "monitor concept-RES" aangegeven dat een mix van zon- en windenergie wenselijk is 

vanuit het netwerk.

Ten aanzien van gezondheidsschade concludeert het RIVM in een recente studie dat het Klimaatakkoord netto 

een positief effect heeft op de gezondheid. De wetenschappelijke kennis over gezondheidseffecten van 

windturbines is volop in ontwikkeling. Daarom is in het afwegingskader opgenomen dat een volgende raad 

voorafgaand aan het besluit om het zoekgebied voor windenergie open te stellen advies bij GGD en ODRU moet 

inwinnen. Daarmee biedt het afwegingskader alle ruimte om de meest recente wetenschappelijke kennis te 

betrekken bij de besluitvorming.

Deze reactie geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van 

het Afwegingskader.

44.1 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 Oudewater duurzame elektriciteit planologisch wilt borgen in de Omgevingsvisie en in het 

Omgevingsplan sluit u hiermee aan ook op de doelstelling 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.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

44.2 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.

VRU kan hierover om advies worden gevraagd.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrechtvoor deze suggestie. Een windturbine moet voldoen aan de 

ontwerpeisen conform NEN-EN-IEC 61400-1. Wanneer aan deze ontwerpeisen wordt voldaan kunnen 

windturbines onder alle weercondities veilig in werking zijn. Daarnaast gelden ontwerpeisen voor de het object 

als geheel (windturbine inclusief fundatie). Deze constructieve veiligheid moet worden aangetoond in het kader 

van de omgevingsvergunning. Wanneer aan de ontwerpeisen wordt voldaan is er verder geen aanleiding om in te 

gaan op het 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.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 
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44.3 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.

VRU kan hierover om advies worden gevraagd.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrecht voor 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.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

44.4 4. VRU adviseert in de algemene voorwaarden zon op te nemen dat een lekspanning van zonneveld aantoonbaar geen nadelig 

effect 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.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrecht voor 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.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

44.5 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 W-501-12) ligt ten westen van de kern van Oudewater.

De gemeente dankt de Veiligheidsregio Utrecht voor deze suggestie en zal dit zeker onder de aandacht brengen 

van initiatiefnemers en in de bijlagen van het Afwegingskader. Het college past de visuele grootte van het 

zoekgebied niet aan.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

44.6 6. VRU adviseert de VRU te betrekken bij de verdere concrete uitwerking van de voorwaarden aan initiatieven. VRU werkt samen 

met veiligheidsregio’s aan opstellen van veiligheidsvoorwaarden inzake zonnevelden. Deze veiligheidsvoorwaarden kunnen mede 

als input dienen voor uitwerkingen initiatieven. 

Het college zegt toe de VRU te betrekken bij de verdere uitwerking van voorwaarden aan initiatieven en bij de 

vergunningverlening aan initiatieven. 

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

45.1 ODRU adviseert het afwegingskader aan te passen mb.t. aspect Geluid. Overige mileuthema’s zijn niet nader getoetst. Bij concrete 

plannen dienen deze ook beoordeeld te worden. Op bladzijde 8, paragraaf “Algemene voorwaarden Wind – technisch”, is 

aangegeven dat de gemeente Oudewater 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.

De gemeente dankt de ODRU voor haar inbreng en zal de genoemde passage aanpassen. Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

45.2 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”. 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 het 

Afwegingskader. 

45.3 Aangegeven is “gemeente Oudewater 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.

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. Voorafgaand aan een besluit over openstelling van een zoekgebied voor 

grootschalig windenergie dient een geactualiseerd advies van ODRU en GGD gevraagd te worden over 

windturbines en gezondheid.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

45.4 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 Activiteitenbesluit milieubeheer.

De gemeente dankt de ODRU voor haar inbreng en zal de genoemde passage aanpassen. Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

39 van 40



Nota van antwoord Afwegingskader grootschalige duurzame energie Oudewater 2021

Nr. reactie Reactie Antwoord Aanpassing afwegingskader?

45.5 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.

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. Tevens neemt de gemeente op dat voora

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

46.1 GGD Utrecht adviseert om in relatie tot windturbines de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te 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 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. Een geluidsberekening moet laten zien dat de WHO-richtlijn (45 dB Lden) 

gehaald wordt en er is instemming van de gemeenteraad nodig. Het openstellen van een zoekgebied voor 

windturbines is een raadsbevoegdheid.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

46.2 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.

De gemeente dankt de GGD voor haar advies. De gemeente beoogt deze punten mee te nemen bij de 

beoordeling van initiatieven.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 

46.3 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. 

De gemeente dankt de GGD voor de bevestiging dat het Afwegingskader in overeenstemming is met het eerdere 

advies van de GGD met betrekking tot niet-akoestische factoren die een rol spelen bij uiteindelijke 

hinderbeleving.

Dit advies geeft geen aanleiding 

tot aanpassing van het 

Afwegingskader. 

46.4 De verwachting is dat de GGD nog voor de zomer met een landelijke handreiking komt. Wij houden de ontwikkelingen rondom dit 

thema in de gaten en worden graag betrokken wanneer concrete initiatieven voor hernieuwbare energie ontwikkeling in de 

gemeente Oudewater worden ingediend.

De gemeente zegt toe dat de GGD betrokken wordt bij verdere uitwerking van concrete initiatieven voor 

hernieuwbare energie ontwikkeling in de gemeente Oudewater, in het bijzonder bij grootschalige windenergie.

Dit advies geeft aanleiding tot 

aanpassing van het 

Afwegingskader. 
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