
 
 
Forum samenleving: 11 april 2022 
Agendapunt 8 Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
 

 
Het afwegingskader (bijlage A11 Afwegingskader definitief) bevat een aantal onduidelijkheden:  
 
Onze vragen:  
 

1. In de begrippenlijst staat dezelfde definitie voor restricties en toetsingsvlakken (p3). Is dit 
correct?  
 
Antwoord: 
Ja 
 

2. In de begrippenlijst staat onder Maatschappelijke tender als gemeente genoemd de 
gemeente Woerden (p3/4). Is dit correct?  
 
Antwoord: 
Nee, hier wordt gemeente Oudewater bedoeld. Dit wordt aangepast. 
 

3. In figuur 5 lijken alle gebieden ingetekend. Is dit het gewenste overzicht van uitgesloten 
zoekgebieden?  
 
Antwoord: 
De legenda van figuur 5 geeft aan of een zoekgebied is uitgesloten voor grootschalig zon en 
wind (stadsrandzone rondom E), voor grootschalig zon of voor grootschalig wind. Figuur 2, 3 
en 4 geven een beter overzicht van de gebieden waar nu of in de toekomst mogelijkheden 
zijn voor grootschalig zon en/of wind. 
 

 

 
Voor kleine windmolens geldt dat deze algemeen worden toegestaan bij boerenerven en 
lintbebouwing.  
 
Onze vraag:  

4. Is er ruimte om de plaatsing van kleine windmolens ook bij andere ondernemingen in de 
lintbebouwing mogelijk te maken of zelfs particulieren? Denk bijvoorbeeld aan een manege 
of een recreatieve voorziening.  
 
Antwoord: 
Dit is een politieke keuze, geen technische vraag. 

 



 
Er is eerder vanuit de raad een voorkeur uitgesproken om de polder Hekendorp te ontzien en eerst 
grootschalig zon te zoeken in gebieden B3 en J. Andere zoekgebieden worden nu niet meegenomen 
in de overwegingen.  
 
Onze vraag:  

5. Is er sprake van voldoende aanbod aan hoog kwalitatieve initiatieven waardoor de gemeente 
de ruimte heeft voor het maken van optimale keuzes? Of met andere woorden heeft de 
schaarste gecreëerd aan de vergunningenkant het gewenste effect?  
 
Antwoord: 
Er zijn bij de gemeente meerdere initiatieven bekend. Of deze kwalitatief hoogwaardig zijn 
valt op dit moment niet te beoordelen, omdat de beoordelingscriteria nog nader ingevuld 
dienen te worden op basis van de uitkomsten van het lopende gebiedsproces. Het 
gebiedsproces in Oudewater Noord loopt. De gemeente verwacht in de loop van 2022 advies 
te krijgen van de gebiedscommissie op basis waarvan de voorwaarden voor de 
maatschappelijke tender ingevuld bepaald kunnen worden. Het is zodoende te vroeg om te 
beoordelen of ge gecreëerde schaarste aan de vergunningenkant het gewenst effect heeft. 


