Aanvullende vragen agendapunt 8 RIB afwegingskader grootschalige duurzame energie.
Bij hoofdstuk 1) 4de dichte bolletje 3de open bolletje
Grootschalige opwek zijn zonneparken vanaf 1 hectare en windturbines met een ashoogte groter dan
20 meter. De gemeente Oudewater gaat initiatiefnemers voor grootschalige opwek selecteren via
een of meer maatschappelijke tenders. Grootschalige opwek telt mee voor de bijdrage van
Oudewater aan het bod van de regionale energiestrategie U16
Vraag 1
A) De raad van Oudewater heeft volgens ons de Zonneladder als leidraad opgenomen en
uitgesproken om voorlopig geen grote windmolens hoger dan 20 meter toe te staan.
Kan het college aangeven waarom het dan nodig is om middels een maatschappelijke tender
initiatiefnemers voor grootschalige opwekking te selecteren?
B) Dit staat toch haaks op de opdracht die de raad heeft gegeven.
Achtergrondinformatie
Om de wettelijk vastgelegde klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te kunnen behalen (49% CO2reductie t.o.v. 1990) is ‘grootschalige duurzame energie’ (grote windturbines en zonneparken)
noodzakelijk naast ‘middelgrote opwek’ en ‘kleinschalige opwek’. In het nieuwe landelijke
coalitieakkoord is het doel voor 2030 aangescherpt tot 55%. Waarbij is afgesproken het beleid te
richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60 procent in 2030
Vraag 2
In elk document komt deze zin weer naar voren. Het is alsof dit een feit is of wetenschappelijk is
vastgesteld dat het zonder grote windmolens niet kan.
Graag zien wij deze wetenschappelijke vaststelling. Is deze er niet mag deze zin dan uit het document
verdwijnen? En in de toekomst niet als vanzelfsprekendheid terug keren?
Kernboodschap
Op 15 juli 2021 heeft de raad het raadsvoorstel Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie
vastgesteld en drie moties aangenomen. In de afgelopen periode zijn deze moties verwerkt in het
Afwegingskader grootschalige duurzame energie, met het daarbij behorende Stappenplan. Verder is
het gebiedsproces opgestart in de zoekgebieden en is het ontwerpend onderzoek Landschappen van
Verlangen naar zonnevelden in de Lopikerwaard van start gegaan.
De raad hecht in haar besluit bij het vaststellen van de RES veel waarde aan de zonneladder en het
gebiedsproces.
Vraag 3
A) Wij ontvangen graag de (schriftelijke) opdracht (Wij hebben vernomen dat deze op schrift is
gesteld) die aan de gebiedscommissie is gegeven?
B) Uit welke personen met bijbehorende functies bestaat de commissie. Graag een overzicht
van de personen met functie (beroep) en rol in deze commissie?
C) Wie heeft de leiding (procesleiding) van deze commissie?
D) Welke onderwerpen zijn onderdeel van deze commissie?
E) Wat is de planning van de werkzaamheden. Wanneer kan de raad een tussen en
eindrapportage verwachten?

