
 
 
 
 
 
Vragen VVDenD66 Oudewater t.a.v.  
Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
 
 
Wij hebben de volgende vragen bij onderwerp ‘Afwegingskader grootschalige duurzame 
energie’: 
 

1. Wat is de juridische status van het Afwegingskader tov het geamendeerde 
Raadsbesluit ‘Bijdrage aan RES U16’ (11 Maart ’21) en de samenwerking met 
Lopikerwaardgemeenten. 

2. Wat als de meerderheid van de Gemeenteraad dit afwegingskader afkeurt, wat is 
dat de positie van de Gemeente? 

3. Zone G is in het afwegingskader een optioneel zoekgebied voor windturbines, hoe 
is de aangrenzende strook beschreven in het afwegingskader van de gemeente 
Lopik? 

4. Is dit afwegingskader afgestemd met overige buurgemeenten, of met de Regio. 
En wordt er daarmee ook voorkomen dat er een wirwar aan zonnevelden en 
windturbines ontstaat in de regio? 

5. Waarom is in Zone H geen grootschalig wind mogelijk? 
6. Hoeveel GWH wordt er momenteel in Oudewater opgewekt of is al concreet dat 

opgewekt gaat worden? Wat is dus de resterende opgave? 
7. Hoeveel van deze opwek wordt momenteel met Zon op dak opgewekt en hoeveel 

kan er nog op dak opgewekt worden?  
8. Er staat dat kleinschalige opwek in het buitengebied wordt gefaciliteerd, wat 

kunnen wij hiervan verwachten? Zijn er subsidies, en tellen deze initiatieven mee 
in de RES-opgave? 

9. Voorkomt dit afwegingskader dat er vanuit bijv. het Rijk plekken aangewezen 
worden voor grootschalig wind of zon? 

10. In hoeverre is de ‘angst’ van Zuidzijderpolder Lopik (ingekomen brief A20) reëel 
en kunnen er rechten verleend worden aan de in het afwegingskader gestelde 
mogelijkheden? 

11. Er zijn grondeigenaren die de plaatsing van een windturbine overwegen. Zijn deze 
eigenaren bij u bekend? Wat zijn hun kansen? En wat, stel dat er een eigenaar is, 
de windturbine staat op 500 meter van woningen of 800 meter van geclusterde 
bewoning, maar bevindt zich niet in het zoekgebied. Wij begrijpen de uitleg over 
de zoekgebieden, maar vinden deze uitleg redelijk “eng”. Kunnen inwoners 
rechten ontlenen aan zoekgebieden, met andere woorden door een beroep te 
doen op zoekgebieden een windturbine te weren als deze niet in de eerste 
zoekgebieden voorkomt? 
 
 



12. Er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom, hoe moeten wij dit interpreteren? 
Kan als voorbeeld een grote energiemaatschappij op een postadres in Oudewater 
een BV oprichten om zo een ‘lokaal’ bedrijf te worden, of wordt hier bedoeld dat 
de gemeente zelf deel gaat nemen aan initiatieven?  

13. Hoe weerhoud de zoekopdracht na 2030 zich tov nieuwe ontwikkelingen? En 
kunnen wij het afwegingskader samen met de vaststelling RES beperken tot 2030 
om onszelf tijd en ruimte te gunnen om betere alternatieve energiebronnen te 
onderzoeken? 

 
 
 

 
 

 


